Regulamin Szkolnego Klubu Wolontariusza
I.

Postanowienia ogólne

1. Wolontariat – to bezpłatne, świadome i dobrowolne działanie na rzecz
innych, wykraczające poza więzi rodzinno –koleżeńsko -przyjacielskie.
2. Wolontariusz – osoba pracująca na zasadzie wolontariatu.
Wolontariuszem może być każdy, w każdej dziedzinie życia społecznego,
wszędzie tam, gdzie taka pomoc jest potrzebna.
3. Szkolny Klub Wolontariusza ma za zadanie pomagać najbardziej
potrzebującym, reagować czynnie na potrzeby środowiska, inicjować
działania w środowisku szkolnym i lokalnym, wspomagać różnego typu
inicjatywy charytatywne, kulturalne.
II.

Cele i sposoby działania

1.Celem Klubu Wolontariusza jest zaangażowanie ludzi młodych do
świadomej, dobrowolnej i nieodpłatnej pomocy innym, zapoznanie z ideą
wolontariatu.
2. Celem Klubu jest rozwijanie wśród 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 Wolontariusza stwarza przestrzeń dla takiej służby poprzez
organizowanie konkretnych sposobów pomocy i tworzenie zespołów
wolontariuszy.
5. Celem jest wypracowanie systemu włączania młodzieży do działań o
charakterze wolontarystycznym i wykorzystanie ich umiejętności i zapału
w pracach na rzecz szkoły i środowiska szkolnego, łączenie na poziomie

szkoły młodzieży chętnej do niesienia pomocy z osobami i środowiskami
pomocy tej oczekującymi.
6. Przygotowanie uczniów gimnazjum do podejmowania działań
wolontariackich na rzecz środowiska szkolnego i lokalnego.
7. Wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży szkolnej.
8. Promocja idei wolontariatu w szkole.
9. Prowadzenie warsztatów, szkoleń i cyklicznych spotkań wolontariuszy.
10. Klub Wolontariusza angażuje się również do obsługi jednorazowych
imprez o charakterze charytatywnym (np. kwesty uliczne, WOŚP, koncerty
charytatywne itp.).
11. Organizowanie spotkań informacyjnych o Klubie Wolontariusza dla
uczniów ZS CKR w Janowie w celu angażowania młodzieży do
działalności wolontariackiej.
12. Miejscem organizacji działania wolontariatu jest ZS CKR w Janowie
III.

Wolontariusze

1.Wolontariuszem może zostać każdy, kto pragnie służyć innym.
2.Członkiem Klubu jest młodzież ZS CKR w Janowie, respektująca zasady
Klubu, po uprzednim przedstawieniu koordynatorom Klubu pisemnej
zgody rodziców na działalność wolontariacką.
3.Działalność Klubu opiera się na zasadzie dobrowolności i
bezinteresowności.
4.Członkowie Klubu mogą podejmować pracę w wymiarze, który nie
utrudni im nauki i pozwoli wywiązywać się z obowiązków domowych.
5.Członek Klubu kieruje się bezinteresownością, życzliwością, chęcią
niesienia pomocy, troską o innych.
6. Każdy członek Klubu systematycznie wpisuje do „Dzienniczka
Wolontariusza” wykonane prace oraz spostrzeżenia i opinie. Dokonywać

wpisu mogą także koordynatorzy oraz osoba lub instytucja, na rzecz której
wolontariusz działa.
7. Członek Klubu systematycznie uczestniczy w pracy Klubu, a także w
spotkaniach i warsztatach dla wolontariuszy.
8. Każdy członek Klubu stara się aktywnie włączyć w działalność Klubu,
zgłaszać własne propozycje i inicjatywy, wykorzystując swoje zdolności i
doświadczenie.
9. Każdy członek Klubu swoim postępowaniem stara się promować ideę
wolontariatu, godnie reprezentować swoją szkołę oraz być przykładem dla
innych.
10. Każdy członek Klubu stara się przestrzegać zasad zawartych w
Regulaminie Klubu.
IV.

Struktura Klubu Wolontariusza

1. Na czele Klubu Wolontariusza stoją koordynatorzy wolontariatu:
Joanna Struczewska
Marcin Skowroński

Jolanta Czołpińska
Małgorzata Betto

V. Obszary działania
Aktywność wolontariuszy uczestniczących w projekcie ukierunkowana jest
na dwa zasadnicze obszary: środowisko szkolne i środowisko lokalne
(zewnętrzne).
► organizowanie pomocy koleżeńskiej i akcji wolontariatu w środowisku
szkolnym,
► współpraca z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Janowie polegająca na
regularnym odwiedzaniu osób starszych i samotnych, pomocy w drobnych
pracach domowych oraz wspólnym spędzaniu wolnego czasu,

►współpraca z Centrum Kultury polegająca na udziale wolontariuszy w
zbiórce pieniędzy podczas WOŚP, innych imprez,
►współpraca z Domem Dziecka w Białymstoku poprzez organizowanie
na terenie ZS CKR w Janowie zbiórek charytatywnych na rzecz
podopiecznych tej placówki,
►współpraca z Oddziałem Dziecięcym SP ZOZ w Sokółce poprzez
organizowanie na terenie szkoły zbiórki zabawek, książeczek z bajkami,
kredek, gier i innych artykułów na rzecz małych pacjentów tego oddziału,
►współpraca ze Stowarzyszeniem Inicjatyw Młodzieżowych poprzez
włączanie się w przedświąteczne zbiórki żywności dla potrzebujących,
► współpraca z Polską Akcją Humanitarną polegająca na włączaniu się w
organizację różnych akcji charytatywnych w celu przybliżenia młodzieży
ogólnoświatowych problemów
► współpraca ze schroniskiem w Sokółce

