Program Szkolnego Klubu Wolontariuszy „Podaruj Serce”

ZESPÓŁ EDUKACYJNY W TRZEBIECHOWIE

Człowiek jest wielkim
nie przez to co posiada
lecz przez to kim jest
nie przez to, co ma
lecz przez to, czym dzieli się z innymi
Jan Paweł II

PROGRAM
SZKOLNEGO KLUBU WOLONTARIUSZY „PODARUJ SERCE”
W ZESPOLE EDUKACYJNYM W TRZEBIECHOWIE

PODSATWA PRAWNA


Ustawa z 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz. 59)



Ustawa z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r., poz. 1817 ze zm)



Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz.U. z 2016, poz.
1943 ze zm.)

1. WSTĘP
1) Wolontariat - to bezpłatne, świadome i dobrowolne działanie na rzecz
potrzebujących, wykraczające poza więzi rodzinno - koleżeńsko - przyjacielskie.
2) Wolontariusz - osoba dobrowolnie i bezinteresownie pomagająca innym
Wolontariuszem może być praktycznie każdy i może pracować wszędzie tam, gdzie
taka pomoc jest potrzebna.
3) Szkolny Klub Wolontariuszy jest inicjatywą skierowaną do ludzi młodych, którzy
chcą pomagać najbardziej potrzebującym, reagować czynnie na potrzeby
środowiska, inicjować działania w środowisku szkolnym i lokalnym, wspomagać
różnego typu inicjatywy charytatywne, kulturalne.
4) Szkolny Klub Wolontariuszy jest wspólnotą niezależną politycznie, całkowicie
bezinteresowną i otwartą na wszystkich, którzy chcą pomagać innym.
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2. STRUKTURA
1) Szkolny Klub Wolontariuszy nie posiada szczególnie rozbudowanej struktury
organizacyjnej.
2) Członkami Klubu może być młodzież szkolna, która respektuje zasady Klubu.
3) Opiekunem Klubu zostaje nauczyciel lub pedagog szkolny, który wyrazi chęć
zaangażowania się w organizowanie i monitorowanie pracy wolontariuszy.
4) Miejscem organizacji działania wolontariatu jest Zespół Edukacyjny
w Trzebiechowie.
3. CELE DZIAŁANIA
1) Uwrażliwienie dzieci i młodzieży na krzywdę i potrzeby innych;
2) Kształtowanie charakteru: ćwiczenie cierpliwości i opanowywanie emocji;
3) Rozwijanie wśród dzieci i młodzieży postawy zaangażowania na rzecz
potrzebujących pomocy, otwartości, życzliwości i bezinteresowności;
4) Wyrabianie odpowiedzialności za siebie i innych;
5) Przeciwdziałanie zniechęceniu, monotonii i nudy;
6) Odnajdywanie w sobie energii potrzebnej do pomocy innym;
7) Rozwijanie umiejętności pracy w grupie;
8) Rozwijanie kreatywności i zaradności.;
9) Diagnozowanie potrzeb społecznych w otoczeniu szkoły i środowisku szkolnym.
4. WOLONTARIUSZE
1) Wolontariuszem może zostać każdy, kto pragnie służyć innym.
2) Członkiem Szkolnego Klubu Wolontariuszy może zostać młodzież szkolna
respektująca zasady Klubu, po uprzednim przedstawieniu opiekunom Klubu
pisemnej zgody rodziców na działalność wolontarystyczną.
3) Działalność Klubu opiera się na zasadzie dobrowolności, życzliwości
i bezinteresowności.
4) Członkowie Klubu mogą podejmować pracę w wymiarze nieutrudniającym naukę
i pomoc w domu.
5) Członek Klubu systematycznie uczestniczy w pracy Klubu, a także w spotkaniach
i warsztatach dla wolontariuszy.
6) Każdy członek Klubu stara się aktywnie włączyć w działalność Klubu, zgłaszać
własne propozycje i inicjatywy, wykorzystując swoje zdolności i doświadczenie.
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7) Każdy członek Klubu swoim postępowaniem stara się promować ideę wolontariatu,
być przykładem dla innych.
8) Każdy członek Klubu przestrzega zasad zawartych w Regulaminie Klubu.
5. PRAWA WOLONTARIUSZA
1) Wolontariusz bierze udział w opracowaniu rocznego harmonogramu pracy
w oparciu o dostrzegane potrzeby.
2) Wolontariusz ma prawo wybrać dany rodzaj pracy zgodny z jego możliwościami
i zainteresowaniami.
3) W trakcie roku szkolnego wolontariusz może zmienić grupę i rodzaj wykonywanej
pracy.
4) Wolontariusz ma prawo do:
 podejmowania pracy w wymiarze nie utrudniającym naukę w szkole i pomocy
w domu oraz własnego odpoczynku
 jasno określonego zakresu obowiązków
 zgłaszania własnych propozycji i inicjatyw
 ciągłego rozwijania swoich umiejętności
 prośby o pomoc
 ochrony przed jakimkolwiek ryzykiem związanym z powierzonymi mu zadaniami
 wpływu na decyzje podejmowane przez opiekunów
 wsparcia ze strony opiekunów wolontariatu szkolnego
 otrzymania pisemnego zaświadczenia oraz opinii o wykonanej pracy
 rezygnacji z pracy na rzecz wolontariatu uprzedzając odpowiednio wcześniej
opiekunów wolontariatu szkolnego
5) Nie wolno wywierać na wolontariuszach presji moralnej w związku zrealizowanym
zadaniem pozostającym w konflikcie z jego przekonaniami.
6. OBOWIĄZKI WOLONTARIUSZA
1) Wolontariusz ma obowiązek:
 aktywnie uczestniczyć w spotkaniach Wolontariatu
 sumiennie i rzetelnie wypełniać swoje zadania
 być lojalnym i uczciwym wobec organizatorów i organizacji, dla których pracuje
 zachować dyskrecję w sprawach prywatnych podopiecznych
2) Wolontariusz ma obowiązek respektować zasady Szkolnego Wolontariatu takie jak:
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zasada osobistej pracy nad własnym rozwojem



zasada zaangażowania na rzecz potrzebujących pomocy



zasada troski o los słabszych



zasada prawdy, przyjaźni, życzliwości



zasada świadomego i odpowiedniego reprezentowania szkoły

3) Na zakończenie I i II półrocza każdego roku szkolnego wolontariusz dokonuje
samooceny swojej pracy (w formie pisemnej – zał. nr 1 Regulaminu), którą składa
do swoich opiekunów.
7. NAGRADZANIE WOLONTARIUSZY
1) Co najmniej raz na rok zostanie zorganizowane spotkanie nagradzającopodsumowujące, na którym spotykają się wszyscy wolontariusze wraz z opiekunami
w celu przypomnienia misji wolontariatu, celów i zasad działania oraz nagrodzenia
za działalność wolontariacką.
2) Formy nagradzania:
 wyrażenie uznania słownego
 pochwała opiekuna wolontariatu z wpisem do dziennika lekcyjnego
 pochwała Dyrektora na forum szkoły
 wręczanie listów pochwalnych i dyplomów
 list gratulacyjny dla rodziców
 wpis na świadectwie (załącznik nr 1 Regulaminu SKW)
3) Nagradzanie wolontariuszy ma walor motywujący, podkreślający uznanie dla
działalności wolontariusza.
8. DZIAŁALNOŚĆ INFORMACYJNA


strona internetowa szkoły



informacje na gazetce ściennej Wolontariatu



plakaty, gazetki okazjonalne na terenie szkoły.

9. SPOSOBY EWALUACJI


Sprawozdanie z pracy wolontariatu szkolnego na koniec roku szkolnego - Roczne
karty oceny pracy wolontariusza



Rejestr akcji charytatywnych, instytucji, w których są obecni Wolontariusze
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Zdjęcia z imprez



Informacje na stronie internetowej szkoły



Podziękowania od osób i instytucji

.
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KODEKS ETYCZNY WOLONTARIUSZA

Być pewnym – Zastanów się, dlaczego chcesz pomagać innym ludziom.
Być przekonanym – Nie oferuj swej pomocy, jeżeli nie jesteś przekonany o wartości
tego, co robisz.
Być lojalnym – Zgłaszaj sugestie, nie uderzaj w innych.
Przestrzegać zasad – Nie krytykuj rzeczy, których nie rozumiesz. Może okazać się, że
mają swoje uzasadnienie.
Mówić otwarcie – Pytaj o rzeczy, których nie rozumiesz.
Chętnie uczyć się – Rozszerzaj swoją wiedzę.
Stale się rozwijać – Staraj się wiedzieć jak najwięcej o Twojej organizacji i pracy.
Nie sprzeciwiać się kontroli nad sobą – Będziesz pracował lepiej i z większą
satysfakcją, wykonując to, czego od Ciebie się oczekuje.
Być osobą, na której można polegać – Praca jest zobowiązaniem. Wykonuj to, co
zgodziłeś się zrobić. Nie składaj obietnic, których nie jesteś w stanie spełnić.
Działać w zespole – Znajdź dla siebie miejsce w grupie. Samotnik działający na własną
rękę jest mało skuteczny.
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