ZOSTAŃ WOLONTARIUSZEM SZKOLNY PROGRAM
WOLONTARIATU

Podstawa prawna – Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie.

Wstęp
Wolontariat szkolny to bezinteresowne zaangażowanie społeczności szkoły - nauczycieli,
uczniów i rodziców - na rzecz potrzebujących. Uczy postawy szacunku i tolerancji wobec drugiego
człowieka.
Okres nauki w szkole jest najwłaściwszy dla kreowania postaw altruistycznych.
Wspólnymi siłami będziemy starać się zaszczepiać w naszych uczniach potrzebę pomagania,
zaangażowania, kierowania się wrażliwością i troską o drugiego człowieka.
Wolontariat również rozwija wśród młodzieży postawę alternatywną dla konsumpcyjnego stylu życia
i uzależnień. Stwarza okazję do wyszukiwania autorytetów i budowania świata wartości, pomaga w
rozwijaniu zainteresowań, w szukaniu pożytecznej formy spędzania czasu wolnego.
Podejmowana przez uczniów-wolontariuszy aktywność wpływa pozytywnie na rozwój ich
osobowości, jest ważna i pożądana ze względu na wymiar edukacyjno- wychowawczy.

CELE SZCZEGÓŁOWE PROGRAMU:
 Zapoznanie młodzieży z ideą wolontariatu oraz jej propagowanie.
 Uwrażliwienie na cierpienie, samotność i potrzeby innych.
 Kształtowanie postaw prospołecznych.
 Rozwijanie empatii i tolerancji.
 Kreowanie roli szkoły jako centrum lokalnej aktywności.
 Budowanie tradycji szkoły zgodnie z założeniami programu wychowawczo profilaktycznego.
 Angażowanie się w działania na rzecz społeczności szkolnej i lokalnej, tworzenie więzi ze
środowiskiem.
 Kształtowanie umiejętności działania zespołowego.
 Współdziałanie z organizacjami społecznymi i młodzieżowymi.
 Możliwość wykorzystywania własnych umiejętności i doświadczeń.
 Zdobywanie doświadczenia w nowych dziedzinach.
 Wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży szkolnej.
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OBSZARY DZIAŁANIA:
- środowisko szkolne,
- środowisko pozaszkolne.

ŚRODOWISKO SZKOLNE:
- organizacja pomocy koleżeńskiej (stworzenie bazy uczniów chętnych do pomocy w danej
dziedzinie),
- udział w szkolnych akcjach charytatywnych (kiermasze, zbiórki, itp.),
- koordynowanie udziału szkoły w akcji „Szlachetna paczka”,
- organizacja pomocy w szkolnej świetlicy – wolontariusze będą organizować dzieciom zabawy,
zajęcia.

ŚRODOWISKO POZASZKOLNE:
- współpraca z instytucjami wspierającymi, fundacjami, stowarzyszeniami, osobami prywatnymi
np. schronisko dla zwierząt, dom seniora „Kombatant”.

REALIZOWANE DZIAŁANIA:
 Przybliżenie młodzieży idei wolontariatu podczas spotkań i godzin wychowawczych.
 Poznanie obszarów pomocy.
 Poznanie zasad pracy i etyki działalności woluntarystycznej.
 Zapoznanie z prawami i obowiązkami wolontariuszy.
 Zachęcanie uczniów do działań w Wolontariacie Szkolnym podczas rozmów prowadzonych
przez nauczycieli.
 Lekcje wychowawcze poświęcone idei Wolontariatu.
 Uzupełnianie informacji dotyczących potrzeb środowiska szkolnego i lokalnego.
 Monitorowanie działalności wolontariuszy.
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PRAWA WOLONTARIUSZA
 Wolontariusz ma prawo do zgłaszania własnych propozycji i inicjatyw.
 Wolontariusz ma prawo do podejmowania pracy w wymiarze nie utrudniającym nauki w
szkole i pomocy w domu.
 Wolontariusz ma prawo do wsparcia ze strony koordynatora lub innych pracowników
Wolontariatu Szkolnego.
 Wolontariusz ma prawo do otrzymania pisemnego zaświadczenia o wykonanej pracy.
 Nie wolno wywierać na wolontariusza presji moralnej w związku z realizowanym zadaniem
pozostającym w konflikcie z jego przekonaniami.
 Wolontariusz ma prawo do rezygnacji z pracy wolontarystycznej uprzedzając odpowiednio
wcześniej koordynatora Wolontariatu Szkolnego.

OBOWIĄZKI WOLONTARIUSZA
 Niepełnoletni członkowie Wolontariatu Szkolnego muszą przedstawić pisemną zgodę
rodziców lub opiekunów na działanie w Wolontariacie.
 Wolontariusz ma obowiązek uczestniczyć w spotkaniach Wolontariatu.
 Wolontariusz ma obowiązek respektować zasady Szkolnego Wolontariatu takie jak:
1.

Zasada osobistej pracy nad własnym rozwojem.

2.

Zasada zaangażowania na rzecz potrzebujących pomocy.

3.

Zasada troski o los słabszych.

4.

Zasada prawdy, przyjaźni, życzliwości.

SYSTEM NAGRADZANIA WOLONTARIUSZY
 Wolontariusze nie otrzymują wynagrodzenia ani żadnych świadczeń za swoją pracę.
 Działania zaangażowanych wolontariuszy są nagradzane poprzez:
a) wyrażenie uznania słownego przez opiekuna Koła;
b) wyrażenie uznania słownego przez Dyrektora Szkoły;
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 Uczniowie otrzymują wpis na Świadectwie Ukończenia Szkoły Podstawowej i Świadectwie
Promocyjnym o działalności na rzecz Wolontariatu. Wpis otrzymuje wolontariusz, który przez
cały rok szkolny aktywnie pracował na rzecz Szkolnego Koła Wolontariatu i brał czynny
udział w akcjach charytatywnych organizowanych przez Szkolne Koło Wolontariatu
(co najmniej 4 akcje w roku szkolnym lub jedno działanie stałe)
 Uczeń, który realizuje wolontariat poza szkołą, jest zobowiązany jak najszybciej powiadomić
o tym szkolnego opiekuna wolontariatu i dostarczyć zaświadczenie o odbytym wolontariacie
najpóźniej do końca maja danego roku szkolnego. Zaświadczenie ma zawierać nazwę
placówki, pieczątkę i podpis osoby odpowiedzialnej za opiekę nad wolontariuszem, okres,
w którym wolontariusz angażował się w pomoc oraz liczbą zrealizowanych przez niego
godzin. Zaświadczenia zewnętrzne będą uwzględniane tylko wraz w inną dokumentacją:

zdjęciami, prezentacjami lub dzienniczkiem aktywności poświadczającą aktywną
działalność ucznia.

SPOSOBY EWALUACJI:
 Sprawozdanie z pracy Wolontariatu Szkolnego na koniec roku szkolnego.
 Rejestr akcji charytatywnych, instytucji.
 Zdjęcia z imprez.
 Informacje na stronie internetowej szkoły.
 Podziękowania od osób i instytucji.
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