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„Ważny jest rodzaj pomocy, którą się oferuje,

ale jeszcze ważniejsze od tego jest serce,

z jakim tej pomocy się udziela.”

Jan Paweł II

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. Koło wolontariatu skierowane jest do nauczycieli i uczniów, którzy chcą pomagać innym,

reagować czynnie na potrzeby środowiska, inicjować działania w środowisku lokalnym,

wspomagać różnego typu inicjatywy charytatywne i kulturalne.

4. Koło wolontariatu działa zgodnie z regulaminem wolontariatu i statutem Szkoły

Podstawowej nr 5 w Ustroniu.

5. Wolontariuszem może zostać każdy, kto pragnie służyć innym.

6. Działalność koła opiera się na zasadzie dobrowolności i bezinteresowności.

7. Członek klubu kieruje się bezinteresownością, życzliwością, chęcią niesienia pomocy,

troską o innych.

8. Wolontariusz zna plan pracy oraz zakres obowiązków wolontariuszy i przestrzega ich.

Wypełnia sumiennie dziennik wolontariusza.

9. Każdy członek wolontariatu swoim postępowaniem stara się promować ideę wolontariatu,

być przykładem dla innych.

Cele i założenia

1. zapoznanie młodzieży z ideą wolontariatu oraz jej propagowaniem, w tym angażowanie

młodych ludzi do świadomej, dobrowolnej i nieodpłatnej pomocy innym;

2. rozwijanie wśród uczniów postaw prospołecznych, zaangażowania na rzecz potrzebujących

pomocy, otwartości i wrażliwości na potrzeby innych;



3. aktywizowanie młodzieży do działań na rzecz społeczności szkolnej i lokalnej

o charakterze regularnym i akcyjnym;

4. wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży;

5. promocja idei wolontariatu w szkole;

6. kształtowanie postaw prospołecznych wśród uczniów, uwrażliwianie na problemy drugiego

człowieka i włączanie się w ich rozwiązywanie;

7. kształtowanie umiejętności działania zespołowego;

8. zdobywanie doświadczeń w nowych dziedzinach;

9. zwiększanie samodzielności i efektywności działania młodych ludzi;

10. aktywna współpraca z instytucjami i organizacjami zaangażowanymi wolontarystycznie w

środowisku lokalnym;

11. inspirowanie do aktywnego spędzania czasu wolnego.



PLAN 2022/23

W trakcie roku szkolnego plan będzie tworzony, modyfikowany w zależności od potrzeb

środowiska oraz możliwości i kreatywności wolontariuszy. Akcje charytatywne, zbiórki i wszelkie

działania będą ustalane na bieżąco, inicjowane przez wolontariuszy. Działania Koła Wolontariatu

będą dostosowane do zajęć zdalnych w przypadku ich wystąpienia. Wolontariusze ściśle

współpracować będą z Samorządem Szkoły.

miesiąc planowane akcje, działania

Październik

1. Zebranie chętnych uczniów.

2. Zapoznanie uczniów z ideą wolontariatu.

3. Prawa i obowiązki wolontariusza.

Listopad

1. Miesiąc promujący idee wolontariatu w

szkole (gazetka, ulotki).

2. Spotkanie integracyjne.

3. Kwesta na cmentarzach na rzecz

Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i

Rodzinie „Można Inaczej” (1 listopada).

4. Przygotowanie obchodów

Międzynarodowego Dnia Wolontariusza

Grudzień

1. Obchody Dnia Wolontariusza w szkole.

2. Akcje inicjowane w trakcie roku

szkolnego przez wolontariuszy.

Styczeń - Kwiecień
Akcje inicjowane w trakcie roku szkolnego

przez wolontariuszy.

Maj Podsumowanie pracy w całym roku szkolnym.

Opracowała: Marzena Malaka


