Program Szkolnego Klubu Wolontariatu
działającego przy Zespole Szkól Nr 2 w Bieczu
Podstawa prawna – Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz.. U. Nr 96 , poz.873 ze zm.)

I. Postanowienia ogólne
Wolontariat - to bezpłatne, wiadome i dobrowolne działanie na rzecz
potrzebujących , wykraczające poza więzi rodzinno - koleżeńsko -przyjacielskie.
Wolontariusz - osoba dobrowolnie i bezinteresownie pomagająca innym
Wolontariuszem może być praktycznie każdy i może pracować wszędzie tam,
gdzie taka pomoc jest potrzebna.
Szkolny Klub Wolontariatu jest inicjatywą skierowaną do ludzi młodych,
którzy chcą służyć najbardziej potrzebującym, reagować czynnie na potrzeby
innych, inicjować działania w środowisku lokalnym, oraz wspomagać różnego
typu inicjatywy charytatywne. Szkolny Klub Wolontariatu jest wspólnotą
całkowicie bezinteresowną i otwartą na wszystkich, którzy chcą pomagać
innym.
II. Cele i założenia:











zapoznawanie z ideą wolontariatu,
promocja idei wolontariatu w szkole i środowisku lokalnym,
przygotowywanie młodzieży do podejmowania pracy wolontarystycznej,
umożliwianie młodym podejmowania działań na rzecz potrzebujących
pomocy, a w szczególności osób niepełnosprawnych, chorych,
samotnych, ubogich, najmłodszych itp.,
wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży,
zdobywanie doświadczeń w nowych dziedzinach,
promowanie życia bez uzależnień,
podejmowanie zadań na rzecz środowiska lokalnego, promowanie postaw
prospołecznych,
rozwój osobowy młodzieży, w tym kształtowanie odpowiedzialności
za podejmowane zobowiązania i działania na rzecz drugiego człowieka,
empatii, bezinteresowności,

 budowanie twórczej atmosfery w szkole, sprzyjającej samorealizacji
i poszerzaniu własnych zainteresowań,
 wypracowanie więzi pomiędzy nauczycielami a uczniami opartej na
zaufaniu, służącej owocnej współpracy, budowanie autorytetu
nauczyciela,
 współpraca z instytucjami lokalnymi działającymi na rzecz pomocy
potrzebującym
 integracja młodzieży, kształtowanie umiejętności pracy w zespole,
 wykorzystanie umiejętności i zapału młodzieży w pracach na rzecz szkoły
i środowiska szkolnego, łączenie na poziomie szkoły i jej otoczenia
młodzieży chętnej do niesienia pomocy z osobami i środowiskami
pomocy tej oczekującymi,
 pogłębianie wiedzy na temat działalności woluntarystycznej,
 umacnianie patriotyzmu,
 promocja szkoły,
 inspirowanie do aktywnego spędzania wolnego czasu,

III. Obszary działania SKW:
Aktywność wolontariuszy ukierunkowana jest na dwa zasadnicze obszary:
środowisko szkolne i środowisko lokalne.
Środowisko szkolne:
1.Organizacja pomocy koleżeńskiej dla uczniów mających problemy
z opanowaniem materiału dydaktycznego, zwłaszcza z rodzin dysfunkcyjnych
oraz z Rodzinnego Domu Dziecka, współpraca z nauczycielami uczącymipomoc koleżeńska SOS.
2. Opieka nad Pomnikiem Harcerskim znajdującym się w otoczeniu szkoły–
prace porządkowe, sadzenie roślin.
3. Przeprowadzanie szkolnych akcji związanych z niesieniem pomocy
potrzebującym w środowisku lokalnym i poza nim.
4. Propagowanie idei wolontariatu poprzez gazetkę SKW oraz przeprowadzenie
prezentacji własnych inicjatyw i osiągnięć młodszym kolegom- potencjalnym
przyszłym członkom klubu.

5. Pogłębianie wiedzy i umiejętności – udział w szkoleniach.
Środowisko lokalne:
1. Współpraca ze Stowarzyszeniem na Rzecz Pomocy Rodzinie Nadzieja –
systematyczna praca w świetlicy socjoterapeutycznej Gniazdo.
2. Współpraca z organizacją Caritas – zbiórki pluszaków dla najmłodszych
pacjentów Oddziału Dziecięcego Szpitala im. H. Klimontowicza
w Gorlicach.
3. Współpraca z Lokalnym Centrum Wolontariatu w Gorlicach oraz
Kwiatonowickim Stowarzyszeniem Homini – udział w szkoleniach
i wolontariacie akcyjnym.
4. Współpraca z Gorlickim oddziałem Szlachetnej paczki.
5. Akcja charytatywne wspierające instytucje i osoby prywatne.
6. Utrzymanie przyjaznych kontaktów z emerytami osobami samotnymi
i chorymi.
IV. System rekrutacji
Nabór nowych członków klubu odbywa się na początku każdego roku
szkolnego. Promocji działalności klubu służą:
 Gazetka informacyjna SKW mieszcząca się w korytarzu głównym
szkoły,
 Zamieszczanie sprawozdań dotyczących działalności klubu na stronie
internetowej szkoły,
 Promowanie SKW w środowisku lokalnym poprzez artykuły
na stronie miasta Biecza oraz Lokalnego Centrum Wolontariatu,
 Przeprowadzanie prezentacji działalności klubowiczów młodszym
kolegom,
 Rozmowy koordynatorek z uczniami zachęcające do działalności
woluntarystycznej,
 Lekcje wychowawcze przekazujące treści związane z ideą
wolontariatu,

 Angażowanie uczniów szkoły do udziału w zbiórkach charytatywnych

Zasady członkowstwa, czyli kto może zostać wolontariuszem

 Wolontariuszem może zostać każdy, kto pragnie służyć innym.
 Członkiem Szkolnego Klubu Wolontariatu może być młodzież szkolna
respektująca zasady Klubu, po uprzednim przedstawieniu opiekunom
Klubu pisemnej zgody rodziców na działalność wolontarystyczną.
 Działalność Klubu opiera się na zasadzie dobrowolności
i bezinteresowności.
 Członkowie Klubu mogą podejmować pracę w wymiarze
nieutrudniającym naukę i pomoc w domu.
 Członek Klubu kieruje się bezinteresownością, życzliwością, chęcią
niesienia pomocy, troską o innych.
 Członek Klubu systematycznie uczestniczy w pracy Klubu, a także
w spotkaniach i warsztatach dla wolontariuszy.
 Każdy członek Klubu stara się aktywnie włączyć w działalność Klubu,
zgłaszać własne propozycje i inicjatywy, wykorzystując swoje zdolności
i doświadczenie.
 Każdy członek Klubu swoim postępowaniem stara się promować ideę
wolontariatu, być przykładem dla innych.
V. Prawa i obowiązki wolontariusza i koordynatora
Każdy członek Klubu ma prawo do:






jasno określonego zakresu obowiązków,
prośby o pomoc,
realizacji własnych inicjatyw,
ciągłego rozwijania swoich umiejętności,
ochrony przed jakimkolwiek ryzykiem związanym z powierzonych mu
zadaniami,
 otrzymania pisemnego zaświadczenia o wykonywanej pracy,
 wpływu na podejmowane przez koordynatora decyzje,
 podejmowania pracy w wymiarze nieutrudniającym nauki i innych
obowiązków

 rezygnacji z pracy woluntarystycznej po uprzednim poinformowaniu
koordynatora
Każdy członek Klubu ma obowiązek:
 być osobą odpowiedzialną,
 sumienne i rzetelne spełniać swoje zadania,
 być lojalnym i uczciwym wobec koordynatorów klubu i pozostałych
członków klubu,
 zachować dyskrecję w sprawach prywatnych podopiecznych,
 brać czynny udział w różnego rodzaju spotkaniach, szkoleniach, które
maja na celu rozwijanie wolontariuszy.
 systematycznie odnotowywać swoją prace w zeszycie wolontariusza,
 respektować zasady członkowstwa w klubie oraz regulaminy akcji
charytatywnych, w których bierze udział,
 przedstawienia zgody pisemnej rodziców na przynależność do klubu.

Zadania koordynatora:











Utrzymywanie stałego kontaktu z organizacjami i instytucjami, z którymi
współpracuje SKW.
Organizowanie spotkań, mających na celu zapoznanie młodzieży
z planowanymi działaniami oraz przydziałem obowiązków.
Przeszkolenia kandydatów na wolontariuszy, zapoznania ich z prawami
i obowiązkami członków klubu.
Opracowanie Harmonogramu działań SKW na dany rok szkolny.
Budowanie wzajemnego zaufania i otwartości.
Informowanie rodziców o udziale w akcjach wolontarystycznych poza
obszarem szkoły w celu pozyskania zgody.
Sprawowanie opieki nad wolontariuszami podczas udziału w akcjach
i szkleniach.
Realizowanie systemu nagradzania wolontariuszy zależnie od wkładu pracy.
Przygotowywanie rocznych sprawozdań z pracy wolontariuszy.
Promowanie aktywności klubu poprzez umieszczanie artykułów
w Internecie.

VI. Nagradzanie wolontariuszy
Nagradzanie wolontariuszy ma walor motywujący, podkreślający uznanie
dla jego zaangażowania i działalności.
Formy:





pochwała Koordynatora Wolontariatu z wpisem do dziennika,
dyplom uznania Wolontariusz Roku.
powierzenie coraz bardziej odpowiedzialnych zadań,
nagroda książkowa na zakończenie gimnazjum dla najaktywniejszych
wolontariuszy,
 wpis na świadectwie ukończenia gimnazjum o pracy wolontarystycznej.
VII. Planowanie pracy:
Spotkania SKW maja charakter cykliczny i odbywają się nie rzadziej niż
raz na kwartał. Spotkania maja na celu motywowanie , wymianę doświadczeń,
monitorowanie działań, przygotowanie i organizacje zamierzonych akcji.
Działalność klubu w nowym roku szkolnym rozpoczyna się od spotkania
organizacyjnego, na którym:
 Koordynatorki przedstawiają przygotowany Harmonogram działań
i uzupełniają go o inicjatywy proponowane przez członków klubu,
 zostają przypomniane zasady członkowstwa, prawa i obowiązki
wolontariuszy,
 nowi wolontariusze zostają zapoznani z ideą wolontariatu, obszarami
pomocy, zasadami pracy i etyki działalności wolontarystycznej SKW.

VIII. Ewaluacja
Sposoby mierzenia jakości pracy SKW:




semestralne i roczne sprawozdania z pracy SKW,
rejestr akcji charytatywnych, instytucji, w których są obecni wolontariusze,
artykuły na stronie internetowej szkoły, miasta i Lokalnego Centrum
Wolontariatu, zdjęcia z imprez, akcji,

podziękowania od osób i instytucji, certyfikaty,
wywiad z podopiecznymi oraz opiekunami Świetlicy Socjoterapeutycznej
Gniazdo na temat świadczonej pomocy,
 Zeszyt Wolontariusza,
 ocena postępów w nauce uczniów korzystających z pomocy koleżeńskiej
SOS, opinia nauczycieli uczących.



Opracowanie: Agnieszka Pyznar

