Regulamin szkolnego wolontariatu
„Nigdy nie jesteśmy tak biedni, aby nie stać
nas było na udzielanie pomocy bliźniemu.”
Mikołaj Gogol

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
•

Wolontariat- to bezpłatne, dobrowolne, świadome działanie na rzecz innych, wykraczające
poza więzi rodzinno- koleżeńsko- przyjacielskie.

•

Wolontariusz- osoba pracująca na zasadzie wolontariatu. Wolontariuszem może być każdy,
w każdej dziedzinie życia społecznego.

•

Wolontariat Szkolny- inicjatywa młodzieży, skierowana do ludzi młodych, którzy chcą
pomagać najbardziej potrzebującym, inicjować działania w środowisku szkolnym
i lokalnym, wspomagać różnego typu inicjatywy charytatywne, kulturalne.

•

Wolontariat szkolny działa na terenie szkoły pod nadzorem Dyrekcji.

•

Opiekę nad Szkolnym Wolontariatem sprawuje szkolny koordynator wolontariatu,
wskazywany corocznie w planie pracy szkoły.

•

Miejscem organizacji działania wolontariatu jest Szkoła Podstawowa nr 32 w Bydgoszczy.

•

Udział uczniów w konkretnych działaniach z zakresu wolontariatu organizowanych
i koordynowanych przez szkołę wymaga zgody rodziców.

•

Do form działania szkolnego wolontariatu można zaliczyć:
⁻ zbiórki darów rzeczowych (podręczników, książek, artykułów szkolnych , trwałej
żywności, karmy i akcesoriów dla zwierząt itp.)
- zbiórki pieniędzy dla potrzebujących uczniów szkoły (poprzez zorganizowanie loterii
fantowej, szkolnej dyskoteki itp.);
⁻ udział w akcjach charytatywnych ( PCK, WOŚP, inne wg potrzeb);
⁻ udział w wydarzeniach kulturalnych – koncerty, spektakle, przedstawienia;
- udzielanie korepetycji uczniom z problemami w nauce (pomoc koleżeńska);

- pomoc w przeprowadzeniu akcji/imprez odbywających się na terenie szkoły, tworzenie
dekoracji, gazetek.
•

Członkostwo w szkolnym wolontariacie ustaje przez:
– ukończenie lub zmianę szkoły;
– dobrowolne wystąpienie.

II. CELE
•

Zapoznanie młodzieży z ideą wolontariatu oraz jej propagowaniem.

•

Uwrażliwienie na cierpienie, samotność i potrzeby innych.

•

Kształtowanie postaw prospołecznych.

•

Rozwijanie empatii, zrozumienia.

•

Inspirowanie do aktywnego spędzania czasu wolnego.

•

Kształtowanie umiejętności działania zespołowego.

•

Zdobywanie doświadczeń w nowych dziedzinach.

•

Angażowanie się w działania na rzecz społeczności szkolnej i lokalnej, na poziomie szkoły
i jej otoczenia, niesienie pomocy osobom i środowiskom, które tej pomocy oczekują.

•

Aktywne działanie w obszarze pomocy koleżeńskiej.

III. ZASADY DZIAŁANIA WOLONTARIATU
( SPOSOBY ORGANIZACJI I REALIZACJI DZIAŁAŃ)
•

Szkoła prowadzi bazę rekomendowanych podmiotów, w działaniach których uczestniczyć
można w formie wolontariatu, którą udostępnia się uczniom i ich rodzicom.

•

Wpisu do szkolnej bazy wolontariatu dokonuje się:
a) z inicjatywy szkolnej rady wolontariatu – po uzyskaniu zgody podmiotu, którego wpis
dotyczy.
b) na podstawie zgłoszenia organizacji i instytucji, która umożliwia działania
wolontariackie, po uzyskaniu pozytywnej opinii szkolnej rady wolontariatu.
c) na wniosek rady pedagogicznej, rady rodziców lub samorządu uczniowskiego za zgodą
podmiotu, którego wpis dotyczy oraz szkolnej rady wolontariatu.

•

Baza rekomendowanych podmiotów, w działaniach których uczestniczyć można w formie
wolontariatu znajduje się na stronie internetowej SP nr 32 w Bydgoszczy w zakładce
szkolny serwis informacyjny → wolontariat.

•

Wykreślenie podmiotu z bazy danych dokonuje się:
a) na wniosek tego podmiotu;
b) na wniosek szkolnej rady wolontariatu;
c) na wniosek rady pedagogicznej, rady rodziców lub samorządu uczniowskiego za zgodą
szkolnej rady wolontariatu.

•

Wolontariat szkolny angażuje się również do obsługi jednorazowych imprez o charakterze
charytatywnym (np. kwesty uliczne, koncerty charytatywne, WOŚP itp.).

•

Angażowanie ludzi młodych do działań w wolontariacie może odbywać się poprzez:
– wzajemne kontakty przyjacielskie i rówieśnicze;
– organizowanie spotkań informacyjnych.

•

Spotkania członków wolontariatu odbywają się odpowiednio do potrzeb, po wcześniejszym
powiadomieniu wolontariuszy ogłoszeniem na tablicy informacyjnej w szkole.

IV. SZKOLNA RADA WOLONTARIATU
•

W skład szkolnej rady wolontariatu wchodzą:
a) szkolny koordynator wolontariatu uczniów;
b) 3 przedstawicieli uczniów działających w szkolnym wolontariacie;
c) opiekun samorządu uczniowskiego.

•

Do zadań szkolnej rady wolontariatu należy:
a) pozyskiwanie danych o podmiotach, na rzecz których uczniowie szkoły mogliby działać
w formie wolontariatu;
b) wydawanie rekomendacji do wpisu organizacji i instytucji do szkolnej bazy podmiotów
umożliwiających uczniom działania wolontariackie;
c) okresowa ocena funkcjonowania bazy danych;
d) organizowanie działań wolontariackich.

•

Rada podejmuje decyzje zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy
uprawnionych do głosowania.

V. PRAWA WOLONTARIUSZA
•

Do Szkolnego Wolontariatu może należeć każdy uczeń Szkoły Podstawowej nr 32.

•

Członkowie Wolontariatu poświęcają się dla innych, ale nie zapominają o sobie.

•

Wolontariusze mogą zgłaszać własne propozycje i inicjatywy.

•

Członkowie Wolontariatu mogą podejmować prace w wymiarze nieutrudniającym nauki
w szkole i pomocy w domu.

•

Wolontariusze mogą liczyć na wsparcie ze strony szkolnego koordynatora wolontariatu
i innych członków wolontariatu.

•

Wolontariusze są nagradzani za swoją pracę.

•

Działania wolontariuszy są ustalane przez koordynatora za ich zgodą.

VI. OBOWIĄZKI WOLONTARIUSZA
•

Członkowie Wolontariatu systematycznie uczestniczą w pracach wolontariatu, a także
w spotkaniach i warsztatach.

•

Obecności na spotkaniach będzie brana pod uwagę w końcoworocznym podsumowaniu
pracy wolontariusza.

•

Wolontariusze są słowni i wywiązują się ze swoich obowiązków.

•

Wolontariusze są równi, szanują siebie i służą pomocą innym wolontariuszom.

•

Wolontariusze nie otrzymują wynagrodzenia ani żadnych świadczeń za swoją pracę.

•

Członkowie Wolontariatu starają się w szkole i poza nią zachowywać kulturalnie i być
wzorem dla innych uczniów, swoim postępowaniem stara się promować ideę wolontariatu.

•

Wolontariusz może zostać skreślony z listy wolontariuszy za nieprzestrzeganie regulaminu.

VII.
•

ZADANIA SZKOLNEGO KOORDYNATORA WOLONTARIATU

Czuwanie nad tym, by działalność wolontariuszy była zgodna ze Statutem Szkoły
i Regulaminem Wolontariatu oraz prowadzi pracę formacyjną wolontariuszy.

•

Nawiązywanie kontaktu i współpracy z instytucjami potrzebującymi wolontaryjnego
wsparcia.

•

Udostępnianie uczniom i ich rodzicom danych o rekomendowanych organizacjach
i instytucjach umożliwiających działania w zakresie wolontariatu.

•

Planowanie rodzaju działalności i harmonogramu pracy uczniów - wolontariuszy.

•

Zgłaszanie udziału uczniów – wolontariuszy w działaniach z zakresu wolontariatu
podmiotowi wybranemu przez ucznia. Koordynowanie tej współpracy.

•

Ustalanie terminów spotkań wolontariuszy.

•

Reprezentowanie wolontariuszy

•

Kontakt z Dyrekcją Szkoły.

•

Pozyskiwanie, gromadzenie i monitorowanie działań realizowanych przez uczniów
w ramach wolontariatu.

VIII.
•

OBSZARY DZIAŁANIA

Aktywność wolontariuszy ukierunkowana jest na dwa obszary: środowisko szkolne
i zewnętrzne np. współpraca z instytucjami, fundacjami, organizacjami.

IX. FUNDUSZE
•

Pozyskiwaniem wszelkich środków potrzebnych do przeprowadzenia akcji zajmuje się
szkolny koordynator wolontariatu.

•

Wszelkie środki finansowe będą przeznaczane tylko i wyłącznie na rzecz szkolnego
wolontariatu.

VII.
•

UZNANIE DLA WOLONTARIUSZY

Co najmniej raz na rok zostanie zorganizowane spotkanie nagradzająco – podsumowujące,
na którym spotykają się wszyscy wolontariusze wraz z koordynatorem w celu
przypomnienia misji wolontariatu, celów i zasad działania oraz nagrodzenia za działalność
wolontariacką.

•

Formy nagradzania:

– wyrażenie uznania słownego,
– wręczanie dyplomów,
– nagrody książkowe.
Nagradzanie wolontariuszy ma walor motywujący, podkreślający uznanie dla działalności
wolontariusza.
VIII.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

•

Regulamin obowiązuje wszystkich członków Wolontariatu.

•

Zmiana regulaminu powinna być zatwierdzona przez Radę Wolontariatu.

•

Wolontariusze obchodzą 5 grudnia Międzynarodowy Dzień Wolontariusza.

•

Samorząd Uczniowski aktywnie wspiera działania Wolontariatu.

