
Regulamin Szkolnego Klubu Wolontariatu 

Chrześcijaoskiej Szkoły Podstawowej „Arka” we Wrocławiu 

 

Podstawa prawna – Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 

2003 r. (Dz.U. 2010 nr 234 poz. 1536). Tekst jednolity na podstawie Dz.U. 2010 nr 234 poz. 1536 

obowiązujący od 10 grudnia 2010 r. Stan prawny na dzieo 15 lutego 2011 roku. 

 

Motto:  Człowiek jest wielkim 

  nie przez to, co posiada, 

  lecz przez to, kim jest; 

  nie przez to, co ma, 

  lecz przez to, czym dzieli się z innymi 

    Jan Paweł II 

 

Postanowienia ogólne 

1. Wolontariat – to bezpłatne, świadome i dobrowolne działanie na rzecz innych, wykraczające 

poza więzi rodzinno – koleżeosko – przyjacielskie. 

2. Wolontariusz – osoba pracująca na zasadzie wolontariatu. 

3. Wolontariuszem może byd każdy, w każdej dziedzinie życia społecznego, wszędzie tam, gdzie 

taka pomoc jest potrzebna. 

4. Szkolny klub Wolontariusza jest inicjatywą młodzieży, skierowaną do ludzi młodych, którzy 

chcą pomagad potrzebującym, reagowad czynnie na potrzeby środowiska, inicjowad działania 

w środowisku szkolnym i lokalnym, wspomagad różnego typu inicjatywy charytatywne, 

kulturalne. 

5. Klub Wolontariusza jest wspólnotą niezależną politycznie, całkowicie nieodpłatną i otwartą 

na wszystkich, którzy chcą pomagad innych. 

 

Cele działania 

1. Przygotowanie młodzieży do podejmowania działao wolontarystycznych na rzecz środowiska 

szkolnego i lokalnego. 



2. Zaangażowanie ludzi młodych do czynnej, dobrowolnej i bezinteresownej pomocy innym, 

zapoznanie z ideą wolontariatu. 

3. Rozwijanie wśród młodzieży postawy zaangażowania na rzecz potrzebujących pomocy, 

otwartości i wrażliwości na potrzeby innych, życzliwości i bezinteresowności. 

4. Wypracowanie systemu włączania młodzieży do działao o charakterze wolontarystycznym i 

wykorzystanie ich umiejętności i zapału 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. 

5. Wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży szkolnej. 

6. Promocja idei wolontariatu w szkole. 

7. Prowadzenie warsztatów, szkoleo i cyklicznych spotkao wolontariuszy. 

 

Zebrania Szkolnego Klubu Wolontariatu – cele 

1. Pogłębianie motywacji. 

2. Organizacja działao. 

3. Tworzenie projektów. 

4. Wymiana doświadczeo. 

5. Wzajemne wspieranie się. 

6. Wymiana informacji bieżących. 

 

Wolontariusze 

1. Wolontariuszem może zostad każdy, kto pragnie służyd innym. 

2. Członkiem Szkolnego klubu Wolontariatu może byd młodzież szkolna respektująca zasady 

Klubu, po uprzednim przedstawieniu opiekunom Klubu pisemnej zgody rodziców na 

działalnośd wolontarystyczną. 

3. Działalnośd Klubu opiera się na zasadzie dobrowolności i bezinteresowności. 

4. Członkowie Klubu mogą podejmowad pracę w wymiarze nieutrudniającym nauke i pomoc w 

domu. 

5. Członek Klubu kieruje się bezinteresownością, życzliwością, chęcią niesienia pomcy, troską o 

innych. 

6. Członek Klubu systematycznie uczestniczy w pracy Klubu, a także w spotkaniach i warsztatach 

dla wolontariuszy. 



7. Każdy członek Klubu stara się aktywnie włączyd w działalnośd Klubu, zgłaszad własne 

propozycje i inicjatywy, wykorzystując swoje zdolności i doświadczenie. 

8. Każdy członek Klubu swoim postępowaniem stara się promowad ideę wolontariatu, byd 

przykładem dla innych. 

9. Każdy członek Klubu stara się przestrzegad zasad zawartych w Karcie Wolontariusza oraz w 

Regulaminie Klubu. 

 

Prawa członka Klubu 

1. Jasno określony zakresu obowiązków. 

2. Prawo do prośby o pomoc. 

3. Możliwośd wnoszenia nowych pomysłów, 

4. Ochrona przed jakimkolwiek ryzykiem związanym z powierzonymi mu zadaniami. 

5. Prawo do wpływu na podejmowane przez koordynatora decyzje. 

 

Obowiązki członka Klubu 

1. Byd osobą odpowiedzialną. 

2. Sumiennie i rzetelnie wykonywad swoje zadania. 

3. Zachowad dyskrecję w sprawach personalnych. 

4. Ochrona przed jakimkolwiek ryzykiem związanym z powierzonymi mu zadaniami. 

5. Brad czynny udział w różnego rodzaju spotkaniach, szkoleniach, które mają na celu rozwijanie 

młodzieży. 

 

Zadania szkoły 

1. Stworzenie życzliwej atmosfery wokół zagadnienia wolontariatu oraz warunków 

umożliwiających realizację programu. 

2. Podtrzymywanie współpracy z instytucjami korzystającymi z pracy wolontariuszy. 

3. Pomoc w nagradzaniu uczniów zaangażowanych w pracę na rzecz społeczeostwa. 

 

Obszary działania 



1. Pomagamy naszym młodszym przyjaciołom, np. poprzez pomoc w nauce i w zabawie. 

2. Działalnośd w każdym miejscu, zgodnie z przyjętym na dany rok szkolny programem 

wychowawczo – profilaktycznym. 

 

Planowane efekty 

1. Dostarczenie młodzieży propozycji alternatywnych form spędzania wolnego czasu. 

2. Wzrost świadomości dotyczącej ludzi potrzebujących. 

3. Stworzenie stałej grupy, zajmujących się wolontariatem. 

4. Zapoznanie młodzieży z różnymi aspektami wolontariatu. 

5. Pomoc potrzebującym. 

 

Standardy funkcjonowania Szkolnego Klubu Wolontariatu 

1. Prowadzenie warsztatów i szkoleo dla wolontariuszy – przygotowanie młodzieży do pracy 

wolontarystycznej. 

2. Koordynacja pracy wolontariuszy. 

3. Monitorowanie działao wolontariuszy. 

4. Ewaluacja pracy wolontariuszy. 

 

Nagradzanie wolontariuszy – Formy nagradzania 

1. Pochwała Opiekuna Wolontariatu z wpisem do dziennika. 

2. Dyplom uznania Honorowy Wolontariusz. 

3. Pochwała Dyrektora Szkoły. 

4. Powierzanie coraz bardziej odpowiedzialnych zadao. 

5. List gratulacyjny do rodziców, przedstawienie wyników pracy. 

 

Sposoby ewaluacji 

1. Opracowany program będzie poddawany na bieżąco ewaluacji w celu jego ulepszenia i 

dostosowania do potrzeb działalności Szkolnego Klubu Wolontariusza. 

2. Przeprowadzenie ankiety wśród wolontariuszy. 



3. Ocena postawy wolontariuszy poprzez przeprowadzenie ankiety w placówkach 

korzystających z ich pracy. 

4. Analiza ankiet, a także kart pracy wolontariuszy, wyciągnięcie wniosków i modyfikacja planu 

pracy. 

5. Ulotki o działalności Szkolnego Wolontariatu. 

6. Sprawozdanie z pracy Szkolnego Klubu Wolontariusza. 

7. Rejestr akcji charytatywnych, instytucji, w których są obecni wolontariusze. 

8. Zakładka z informacjami o działalności Szkolnego Wolontariatu na stronie internetowej 

szkoły. 

9. Podziękowania od osób i instytucji. 

10. Wywiad, obserwacja i pogadanki z wolontariuszami, ich podopiecznymi, pracownikami 

fundacji, instytucji lub stowarzyszeo na temat świadczonej pomocy. 

11. Szkolenia oraz wizyty studyjne w różnych instytucjach, fundacjach i stowarzyszeniach. 


