PROGRAM
SZKOLNEGO KOŁA WOLONTARIATU
PRZY SAMORZĄDZIE UCZNIOWSKIM SOSW NR 2
Wstęp
Wolontariat, to dobrowolna, bezpłatna, świadoma praca na rzecz innych, wykraczająca poza
związki rodzinno-koleżensko-przyjacielskie.
Wolontariat szkolny to bezinteresowne zaangażowanie społeczności szkolnej-nauczycieli, uczniów,
rodziców na rzecz potrzebujących. Uwrażliwia na drugiego człowieka i uczy szacunku do niego.
Okres nauki w szkole jest okresem szczególnym, kiedy to kształtowane są i utrwalane
własciwe postawy wyznaczające życiowe priorytety. Ukierunkowana i zorganizowana praca na
rzecz innych, wyzwala w młodym człowieku olbrzymie pokłady pozytywnej energii. Daje
możliwość sprawdzenia swoich możliwości i poczucie bycia potrzebnym. Zdecydowanie wpływa
na rozwój ich osobowosci, jest ważna i pożądana ze względu na wymiar edukacyjnowychowawczy.
Wolontariat jest przeciwwagą dla konsumpcyjnego stylu życia i związanego z nim
patologiami w tym uzależnieniami.
CEL GŁÓWNY
•

Wypracowanie systemu włączania młodzieży do działań o charakterze
wolontariackim oraz wykorzystanie ich umiejętności i zapału w pracach na rzecz
szkoły i środowiska szkolnego

CELE SZCZEGÓŁOWE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Poznanie idei WOLONTARIATU
Uwrażliwienie na potrzeby innych
Rozwijanie empatii, tolerancji i zrozumienia
Kształtowanie postaw prospołecznych
Budowanie więzi pomiędzy członkami społeczności szkolnej
Kształtowanie umiejętności pracy zepołowej
Zachęcanie do aktywnego spędzania czasu wolnego
Rozwijanie zainteresowań
Współdziałanie z organizacjami młodzieżowymi i środowiskiem lokalnym
Wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży szkolnej i rodziców

OBSZARY DZIAŁANIA
Aktywność członków koła nakierowana na pomoc w środowisku szkolnym i pozaszkolnym na
rzecz organizacji czy instytucji lokalnych.
Angażowanie ludzi młodych do działań w wolontariacie może odbywać się poprzez:
wzajemne kontakty przyjacielskie i rówieśnicze, organizowanie spotkań informacyjnych o Kole
Wolontariusza, przekazywanie informacji o działalności Koła za pośrednictwem np. szkolnej strony
internetowej, przygotowanie gazetek tematycznych na szkolnej tablicy Samorządu Uczniowskiego SOSW nr
2, popularyzowanie idei wolontariatu w Międzynarodowym Dniu Wolontariusza

(5 grudnia, który został ustanowiony rezolucją Zgromadzenia Ogólnego ONZ z lipca 1997 r.)

ŚRODOWISKO SZKOLNE:
• pomoc słabszym kolegom w nauce
• pomoc mniej sprawnym kolegom w funkcjonowaniu w szkole
• akcja zbierania nakrętek i baterii
• akcje charytatywne wspierające potrzebujących uczniów naszej szkoły
ŚRODOWISKO LOKALNE:
• współpraca z parafią p.w. św. Andrzeja Boboli w Szczecinie
• pomoc dla schroniska dla zwierząt
• współpraca z przedszkolem
PLAN PRACY:
1. Powołanie Koła i zebranie chętnych uczniów.
2. Zorganizowanie konkursu na nazwę i logo koła.

3. Przybliżenie idei wolontariatu społeczności szkolnej
4. Przeprowadzenie lekcji wychowawczych nt. Wolontariatu
5. Określenie potrzeb środowiska szkolnego
6. Zachęcanie uczniów do pracy w szkolnym wolontariacie i szkolenie wolontariuszy
7. Zamieszczenie informacji o działalności Wolontariatu na stronie internetowej
8. Spotkanie z przedstawicielami PCK w celu poznania idei "Honorowego Krwiodawstwa"
9. "Biała laska"- pomoc w organizacji imprezy dla niewidomych w naszym Ośrodku
10. Pomoc w przygotowaniu Wigilii dla ubogich
11. Zachęcanie do pomocy przy organizacji imprez szkolnych
12. Szkolenie Wolontariuszy w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej
13. Monitorowanie działań Wolontariuszy
14. Spotkanie z Wolontariuszami z poza szkoły i wymiana doświadczeń

Regulamin Szkolnego Klubu Wolontariatu
1. Każdy uczeń SOSW NR 2 Szczecinie może zostać wolontariuszem.
2. Wolontariusz niesie pomoc innym bezinteresownie i bezpłatnie.
3. Wolontariusz wykonuje swoją pracę rzetelnie i uczciwie.
4. Wolontariusz szanuje godność osobistą, dobre imię i własność osoby, której pomaga.
5. Wolontariusz dochowuje tajemnicy dotyczącej swojej pracy.
6. Wolontariusze działają w zespole i pomagają sobie nawzajem.
7. Niestosowanie się do regulaminu spowoduje skreślenie ucznia z listy Koła
8. W przypadku świadczenia pomocy i nawiązania współpracy z instytucjami obowiązuje załącznik
porozumienia

PRAWA I OBOWIAZKI WOLONTARIUSZA
Wolontariusz ma prawo do:
- zgłaszania własnych propozycji i inicjatyw
- podejmowania pracy bez szkody dla własnej nauki
-wsparcia ze strony koordynatora
-rezygnacji z pracy na rzecz wolontariatu odpowiednio wcześniej uprzedzając koordynatora

Szkolnego Wolontariatu czy wychowawcę
Wolontariusz ma obowiązek:
- w przypadku niepełnoletności przedstawić pisemną zgodę rodziców na działanie w Wolontariacie
- uczestniczyć w spotkaniach i szkoleniach Wolontariatu
- respektować zasady Szkolnego Wolontariatu takie jak:
- zasada osobistej pracy nad własnym rozwojem
- zasada zaangażowania w pracę na rzecz potrzebujących
- zasada troski o los słabszych
- zasada prawdy, przyjaźni i życzliwości

SPOSOBY EWALUACJI
Rejestracja prowadzonych działań
Sprawozdanie z pracy koła na koniec roku szkolnego
Zdjęcia z akcji i imprez
Informacje na stronie internetowej szkoły
Podziękowania od osób i instytucji

Opiekunowie Szkolnego Koła Wolontariatu
Iwona Roszyk i Hanna Więciarska

