Regulamin Szkolnego Klubu Wolontariusza
POMAGAM INNYM
I. Postanowienia ogólne
1.Wolontariat –to bezpłatne, świadome i dobrowolne działanie na rzecz innych.
2.Wolontariusz –osoba działająca na zasadzie wolontariatu.
3.Wolontariuszem może być każdy uczeń SSPnr3 „Dębinka” w każdej dziedzinie życia
społecznego, wszędzie tam, gdzie taka pomoc jest potrzebna.
4.Szkolny Klub Wolontariusza jest inicjatywą młodzieży, skierowaną do uczniów, którzy
chcą pomagać najbardziej potrzebującym, reagować czynnie na potrzeby środowiska,
inicjować działania w środowisku szkolnym i lokalnym, wspomagać różnego typu inicjatywy
charytatywne, kulturalne.
5.Klub Wolontariusza jest wspólnotą niezależną politycznie, całkowicie nieodpłatną i otwartą
na wszystkich, którzy chcą pomagać innym.
6.SKW podlega Dyrektorowi Szkoły, który sprawuje nadzór nad działalnością SKW.
Dyrektor Szkoły wyznacza Opiekuna SKW.
7.Działania SKW wspierać może osoba fizyczna nie będąca uczniem Dębinki (np. rodzic,
rodzeństwo, absolwent, znajomi) lub osoba fizyczna ( np. sponsor).
8.Zmiany w Regulaminie SKW zatwierdza Dyrektor Szkoły na wniosek Opiekuna SKW.
II. Cele i sposoby działania
1.Celem Klubu Wolontariusza jest zaangażowanie uczniów SSP nr 3 Dębinka do świadomej,
dobrowolnej i nieodpłatnej pomocy innym.
2.Celem Klubu jest rozwijanie u dzieci i młodzieży postawy zaangażowania na rzecz
potrzebujących pomocy, otwartości i wrażliwości na potrzeby innych, życzliwości i
bezinteresowności.
3.Wolontariat ma na celu aktywne działanie w obszarze pomocy koleżeńskiej, społecznej,
życia kulturalnego i środowiska naturalnego.
4.Klub ma na celu wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży szkolnej oraz promocję idei
wolontariatu w szkole.

5.Klub działa poprzez prowadzenie warsztatów, szkoleń i cyklicznych spotkań wolontariuszy.
6.Klub Wolontariusza angażuje się również do obsługi jednorazowych imprez o charakterze
charytatywnym (np. kwesty uliczne, koncerty charytatywne itp.)

III. Wolontariusze
1.Wolontariuszem może zostać każdy uczeń SSP nr3 Dębinka, który pragnie służyć innym i
respektuje zasady obowiązujące wolontariusza.
2.Przystąpienie ucznia do SKW następuje poprzez zapisanie się u opiekuna
3.Wolontariusz działa na zasadzie dobrowolności i bezinteresowności.
4.Członek Klubu systematycznie uczestniczy w pracy Klubu, a także w spotkaniach i
warsztatach dla wolontariuszy.
5.Każdy członek Klubu stara się aktywnie włączyć w działalność Klubu, zgłaszać własne
propozycje i inicjatywy, wykorzystując swoje zdolności i doświadczenie.
6.Każdy członek Klubu swoim postępowaniem stara się promować ideę wolontariatu, być
przykładem dla innych.
7.Każdy członek Klubu w sposób odpowiedzialny podchodzi do swoich zadań i zobowiązań.
8.W przypadku nieprzestrzegania w/w ustaleń, opiekun SKW może skreślić ucznia z listy
wolontariuszy.

IV. Nagradzanie wolontariuszy:
Opiekun SKW „Pomagam innym” może uhonorować wolontariusza:
-pochwałą pisemną –dziennik Librus
-dyplomem uznania i nagrodą (wręczonymi na uroczystości zakończenia roku szkolnego).
Decyzję o wpisie na świadectwie ukończenia szkoły podejmuje opiekun SKW w
porozumieniu z Dyrektorem–na podstawie aktywnego udziału ucznia w akcjach
charytatywnych.*
*jako akcję charytatywną rozumie się świadome i bezinteresowne działanie na rzecz środowiska szkolnego lub
lokalnego, szczególnie w formie wolontariatu, w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych.
Regulamin w powyższej wersji wchodzi w życie z dniem 3 września 2019r.

