Szkolny Klub Wolontariatu (SKW)
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Wielowsi

„Nie trzeba być bogatym,
aby ofiarować coś cennego drugiemu człowiekowi:
można mu podarować odrobinę czasu i uwagi.”
Szkolny Klub Wolontariatu to grupa młodych i aktywnych ludzi, którzy niosą pomoc
potrzebującym, włączają się w rozwiązywanie szkolnych i lokalnych problemów. Członkami
naszego Klubu mogą zostać uczniowie szkoły, kadra pedagogiczna, rodzice. W myśl definicji
wolontariatu angażują się oni w działania świadomie, dobrowolnie i nieodpłatnie.

Formy Wolontariatu w r. szkolnym 2018/19
Młodzież skupiona w SKW podejmuje działania na rzecz dwóch środowisk: społeczności szkolnej
i środowiska lokalnego. Dopuszcza się udział w akcjach ogólnopolskich za zgodą dyrektora szkoły.
1. pomoc koleżeńska - uczniowie ze starszych klas pomagają młodszym uczniom,
którzy mają trudności w nauce ( opiekun: J.Pallach)
2. pomoc osobom starszym, chorym, niepełnosprawnym np. współpraca z DPS
w Wiśniczu (opiekun: E.Podstawka)
3. kształtowanie postaw wrażliwości, otwartości, empatii i solidarności np. współpraca
z MOS w Wojsce (opiekun: H.Tyńska) czy wspieranie programów edukacyjno-wychowawczych
np. Zbiórka dla Burka (opiekun: K.Mrozek) .

Przedsięwzięcia wymienione powyżej, to przede wszystkim działania grupowe. Cenne dlatego,
że pozwalają młodzieży nabyć umiejętność współpracy w grupie, poszukiwania kompromisów,
rozwiązywania konfliktów. Ponadto wpływają na zdyscyplinowanie i zdolność obserwowania
otoczenia.
Koordynatorem Szkolnego Klubu Wolontariatu jest w naszej szkole Pani Ewa Podstawka

CELE WOLONTARIATU
1) zapoznawanie uczniów z ideą wolontariatu,
2) angażowanie uczniów w świadomą, dobrowolną i nieodpłatną pomoc innym,
3) promowanie wśród dzieci i młodzieży postaw: wrażliwości na potrzeby innych, empatii, życzliwości,
otwartości i bezinteresowności w podejmowanych działaniach,
4) organizowanie aktywnego działania w obszarze pomocy koleżeńskiej, społecznej, kulturalnej na
terenie szkoły i w środowisku rodzinnym oraz lokalnym;,
5) organizowanie konkretnych sposobów pomocy i tworzenie zespołów wolontariuszy do ich realizacji,
6) pośredniczenie we włączaniu dzieci i młodzieży w działania pozaszkolne, promowanie
i komunikowanie o akcjach prowadzonych w środowisku lokalnym, akcjach ogólnopolskich
i podejmowanych przez inne organizacje,
7) wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży szkolnej.
8) promowanie idei wolontariatu,
9) prowadzenie warsztatów, szkoleń i cyklicznych spotkań wolontariuszy i chętnych do przystąpienia do
Klubu lub chętnych do włączenia się do akcji niesienia pomocy,
10) angażowanie się w miarę potrzeb do pomocy w jednorazowych imprezach o charakterze
charytatywnym.
OSOBA WOLONTARIUSZA
1) wolontariusz, to osoba pracująca na zasadzie wolontariatu,
2) wolontariuszem może być każdy uczeń, który na ochotnika i bezinteresownie niesie pomoc, tam,
gdzie jest ona potrzebna
3) warunkiem przystąpienia do Wolontariatu jest złożenie w formie pisemnej deklaracji, do której
obowiązkowo jest załączana pisemna zgoda rodziców (prawnych opiekunów)
4) po wstąpieniu uczestnik podpisuje zobowiązanie przestrzegania zasad wolontariatu i Regulaminu
Wolontariusza
5) wolontariusze mogą podejmować pracę w wymiarze, który nie utrudni im nauki i pozwoli wywiązywać
się z obowiązków domowych,
6) wolontariusz kieruje się bezinteresownością, życzliwością, chęcią niesienia pomocy, troską o innych;;
wywiązuje się sumiennie z podjętych przez siebie zobowiązań; stara się aktywnie włączyć w działania
oraz wykorzystywać swoje zdolności i doświadczenie poprzez zgłaszanie własnych propozycji
7) i inicjatyw,
8) wolontariusz swoim postępowaniem stara się promować ideę wolontariatu, godnie reprezentować
swoją szkołę oraz być przykładem dla innych,
9) wolontariusz może zostać skreślony z listy wolontariuszy za nieprzestrzeganie regulaminu
wolontariusza. O skreśleniu z listy decyduje opiekun wolontariusza.

