Szkoła Podstawowa im. bł. Celiny Borzęckiej w Krakowie

Regulamin Szkolnego Centrum Wolontariatu
przy Szkole Podstawowej im. bł. Celiny Borzęckiej
w Krakowie
Postanowienia ogólne

I. Wolontariat to bezpłatne, dobrowolne, świadome działanie na rzecz innych, wykraczające
poza więzi rodzinne, koleżeńskie.
II. Wolontariusz to osoba pracująca na zasadzie wolontariatu. Wolontariuszem może być
każdy, w każdej dziedzinie życia społecznego.
III. Szkolne Centrum Wolontariatu jest inicjatywą nauczycieli świetlicy, skierowaną do
uczniów, którzy chcą pomagać najbardziej potrzebującym, inicjować działania w środowisku
szkolnym i lokalnym, wspomagać różnego typu inicjatywy charytatywne i kulturalne.
IV. Szkolne Centrum Wolontariatu jest wspólnotą niezależną politycznie, całkowicie
nieodpłatną i otwartą na wszystkich, którzy chcą pomagać innym.

Cele i działania
1. Zapoznanie uczniów z ideą wolontariatu oraz jej propagowaniem.
2. Uwrażliwienie na cierpienie, samotność i potrzeby innych.
3. Kształtowanie postaw prospołecznych.
4. Rozwijanie empatii i zrozumienia.
5. Inspirowanie do aktywnego spędzania czasu wolnego.
6. Kształtowanie umiejętności działania zespołowego.
7. Zdobywanie doświadczeń w nowych dziedzinach.
8. Angażowanie się w działania na rzecz społeczności szkolnej i lokalnej o charakterze
regularnym i akcyjnym.

Prawa Wolontariusza
1. Do Szkolnego Centrum Wolontariatu mogą należeć uczniowie Szkoły Podstawowej im. bł.
Celiny Borzęckiej w Krakowie
2. Członkowie Centrum poświęcają się dla innych, ale nie zapominają o sobie.
3. Członkowie Centrum mogą zgłaszać własne propozycje i inicjatywy swojej działalności.
4. Członkowie Centrum mogą podejmować prace w wymiarze nieutrudniającym nauki
w szkole i pomocy w domu.
5. Członkowie Centrum mogą liczyć na wsparcie ze strony nauczycieli.

Obowiązki Wolontariusza

1. Przedstawia pisemną zgodę rodziców lub opiekunów na działanie w Szkolnym Centrum
Wolontariatu.
2. Podpisuje kontrakt, który umożliwi mu bycie członkiem w Szkolnym Centrum Wolontariatu.
3. Systematycznie uczestniczy w pracach wolontariatu, a także w spotkaniach i warsztatach.
4. Jest słowny i wywiązuje się rzetelnie ze swoich obowiązków.
5. Szanuje innych i służy pomocą innym wolontariuszom.
6. Nie otrzymuje wynagrodzenia, ani żadnych świadczeń za wykonaną pracę.
7. Stara się przestrzegać zasad zawartych w Kontrakcie oraz w Regulaminie Szkolnego Centrum
Wolontariatu.
8. Prowadzi kalendarz z zapisami dni, w których wykonywał
w miesiącu rozlicza się z tego kalendarza u Opiekuna Wolontariatu.
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9. Z wyprzedzeniem informuje Opiekuna o tym, że nie może wywiązać się ze swoich
obowiązków.
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Struktura
1. Szkolne Centrum Wolontariatu składa się z:
- lidera
- członków
2. Szkolnym Centrum Wolontariatu opiekują się wychowawcy świetlicy.

Nagradzanie wolontariuszy
1. Raz w roku zostanie zorganizowane spotkanie wolontariuszy i koordynatorów, na którym
podsumowana zostanie działalność członków Centrum.
2. Członkowie Centrum zostaną nagrodzeni poprzez:
- wyrażenie uznania słownego,
- pochwałę na forum szkoły,
- umieszczenie nazwiska w sprawozdaniu Centrum,
- poinformowanie wychowawcy klasy, który uwzględni zaangażowanie ucznia w ocenie
z zachowania,
- wręczenie listów pochwalnych i dyplomów.
3. Nagradzanie wolontariuszy ma walor motywujący, podkreślający uznanie dla działalności
charytatywnej wolontariusza.

Podstawy prawne wolontariatu
Działalność wolontariuszy w Polsce reguluje:
 Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie, opublikowana w dniu 29 maja 2003 r. w Dz. U. Nr 96 poz. 873 –
w dalszej części nazywana ustawą.
 Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. przepisy wprowadzające ustawę o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie, opublikowana w dniu 29 maja 2003 r. w Dz. U.
Nr 96 poz. 874- w dalszej części nazywana przepisami wprowadzającymi. Przepisy obu
aktów prawnych weszły w życie w dniu 29 czerwca 2003 r.
 Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej określające warunki angażowania
wolontariuszy w placówkach opiekuńczo – wychowawczych;
 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu określające tryb angażowania
wolontariuszy w pedagogicznych poradniach psychologicznych.
Poza ww. wskazanymi aktami prawnymi również w innych ustawach wskazuje się na
możliwość korzystania z pomocy wolontariuszy jednak bez szczegółowego określania ich
zasad. np. ustawa o pomocy społecznej.

