„Działaj zawsze na korzyść bliźniego. Czyń dobrze każdemu, jakbyś pragnął, aby tak tobie czyniono.”
kard. Stefan Wyszyński

REGULAMIN SZKOLNEGO KOŁA WOLONTARIATU
Zespołu Szkół nr 24 im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy
Podstawa prawna – Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz.U z dnia 29 maja 2003r)
Wstęp
Wolontariat- słowo pochodzi od łacińskiego voluntas , które oznacza dobrowolność. To właśnie stanowi
podstawę funkcjonowania Szkolnego Koła Wolontariatu.
Postanowienia ogólne
1. Wolontariat - to bezpłatne, świadome i dobrowolne działanie na rzecz potrzebujących, wykraczające poza
więzi rodzinno - koleżeńsko – przyjacielskie.
2. Wolontariusz -to osoba dobrowolnie i bezinteresownie pomagająca innym. Wolontariuszem może być
praktycznie każdy i może pracować wszędzie tam, gdzie taka pomoc jest potrzebna.
3. Szkolne Koło Wolontariatu jest inicjatywą skierowaną do uczniów, którzy chcą pomagać najbardziej
potrzebującym, reagować czynnie na potrzeby innych, inicjować działania w środowisku szkolnym
i lokalnym, oraz wspomagać różnego typu inicjatywy charytatywne.
4. Szkolne Koło Wolontariatu działa na terenie szkoły pod nadzorem Dyrekcji.
5. Opiekę nad SKW sprawują nauczyciele-koordynatorzy, którzy nadzorują prace wolontariuszy

Obszary działania
Aktywność wolontariuszy ukierunkowana jest na dwa zasadnicze obszary:
a) środowisko szkolne ( na terenie szkoły i na rzecz szkoły)
b) środowisko lokalne. ( akcje charytatywne wspierające instytucje, fundacje, stowarzyszenia)

Cele działania
1. Przygotowanie młodzieży do podejmowania działań na rzecz środowiska szkolnego i lokalnego.
2. Zaangażowanie młodzieży do czynnej, dobrowolnej i bezinteresownej pomocy innym, zapoznanie z ideą
wolontariatu.
3. Rozwijanie wśród młodzieży szkolnej postawy zaangażowania na rzecz potrzebujących pomocy,
otwartości i wrażliwości na potrzeby innych, życzliwości i bezinteresowności.
4. Wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży szkolnej.
5. Promocja idei wolontariatu w szkole i środowisku lokalnym.
6. Rozeznanie konkretnych potrzeb w najbliższym środowisku.
7. Stała współpraca i włączanie się w akcje prowadzone przez inne organizacje.
8. Wykształcenie umiejętności właściwego i przyjaznego komunikowania się z drugim człowiekiem.
9. Czerpanie zadowolenia i satysfakcji z bezinteresownej działalności na rzecz innych.
10. Pokazanie innym, jak można spędzić pożytecznie wolny czas.
11. Zintegrowanie ze sobą uczniów z różnych zespołów klasowych.
12. Kształtowanie umiejętności działania zespołowego.

Wolontariusze
1. Wolontariuszem może zostać każdy, kto pragnie pomagać innym.
2. Każdy uczeń pragnący działać w SKW zobowiązany jest przedstawić opiekunom Koła pisemną zgodę
rodziców na działalność w wolontariacie.
3. Działalność Koła opiera się na zasadzie dobrowolności i bezinteresowności.
4. Wolontariusz może podejmować pracę w wymiarze nieutrudniającym naukę i pomoc w domu.
5. Wolontariusz kieruje się bezinteresownością, życzliwością, chęcią niesienia pomocy, troską o innych.
6. Członek Koła systematycznie uczestniczy w pracy Koła, a także w spotkaniach dla wolontariuszy.
7. Każdy członek Koła stara się aktywnie włączyć w działalność Koła, zgłaszać własne propozycje i
inicjatywy, wykorzystując swoje zdolności i doświadczenie.
8. Każdy członek Koła swoim postępowaniem stara się promować ideę wolontariatu, być przykładem dla
innych.
9. Każdy członek Koła stara się przestrzegać zasad zawartych w regulaminie Koła.
10. W przypadku, kiedy uczeń nie wykaże się zainteresowaniem pracą w Kole Wolontariatu lub też nie
będzie przestrzegał zasad naszego regulaminu, może opuścić nasze szeregi bez konsekwencji .

Nagradzanie wolontariuszy:

Formy nagradzania:
1. Pochwała Opiekuna Wolontariatu z wpisem do dziennika.
2. Dyplom uznania.
3. Pochwała Dyrektora Szkoły.
4. List gratulacyjny do rodziców.
5. Nagroda książkowa na zakończenie szkoły dla najaktywniejszych wolontariuszy.
6. Uczniowie ostatnich klas, otrzymują informacje na świadectwie szkolnym.
7. Uczeń, który jest wolontariuszem i realizuje określone zadania może mieć podwyższoną ocenę
z zachowania.

