REGULAMIN
SZKOLNEGO KOŁA SYMPATYKÓW WOLONTARIATU

MŁODZIEŻOWY OŚRODEK WYCHOWAWCZY
IM. J. KORCZAKA W ZAWICHOŚCIE

Rozdział I
Postanowienia ogólne
§1
Regulamin Szkolnego Koła Sympatyków Wolontariatu działającego przy Młodzieżowym Ośrodku
Wychowawczym im. J. Korczaka w Zawichoście określa organizację i zasady funkcjonowania Koła
§2

Ilekroć w niniejszym regulaminie mowa o :
1.

Wolontariacie należy przez to rozumieć bezpłatne, świadome i dobrowolne działanie na rzecz innych
osób, wykraczające poza więzi rodzinno-koleżeńsko-przyjacielskie.

2.

Wolontariuszu lub Członku Szkolnego Koła Sympatyków Wolontariatu – należy przez to rozumieć
ucznia/wychowanka MOW, nauczyciela/wychowawcę MOW, każdego pracownika pedagogicznego i
niepedagogicznego MOW Zawichost oraz każdą osobę, która wyraża dobrowolną chęć, niesienia
bezinteresownej i nieodpłatnej pomocy na rzecz osób potrzebujących oraz sytuacji i zdarzeń wymagających
inicjatywy społecznej.

3.

Szkolnym Kole Sympatyków Wolontariatu zwanym dalej Kołem Wolontariatu należy przez to
rozumieć niezależną politycznie inicjatywę skierowaną do uczniów/wychowanków Młodzieżowego Ośrodka
Wychowawczego w Zawichoście, którzy chcą całkowicie nieodpłatnie, pomagać najbardziej potrzebującym,
reagować czynnie na potrzeby środowiska szkolnego, internatu, społeczności lokalnej, wspomagać różnego
typu inicjatywy charytatywne, kulturalne itp.

4.

Koordynatorach – nauczyciele MOW Zawichost, którzy pełnią dobrowolnie organizują i monitorują
działalność Szkolnego Koła Sympatyków Wolontariatu.

5.

Opiekunowie – należy przez to rozumieć pracowników MOW Zawichost, którzy dobrowolnie przynależą
do Koła Wolontariatu, kierują pracą wolontariuszy i odpowiadają za realizację poszczególnych zadań,
inicjatyw oraz pełnią opiekę nad wolontariuszami.
§3

Regulamin określa w szczególności:
1.

Cele i sposób działania Szkolnego Koła Sympatyków Wolontariatu.

2.

Wewnętrzną strukturę organizacyjną.

3.

Prawa i obowiązki Wolontariuszy.

4.

Obszar działania Koła Wolontariatu.

5.

Majątek i fundusze.

6.

Zasady nagradzania Wolontariuszy.

7.

Rodzaje i wzory dokumentów obowiązujących w Kole Wolontariatu.

§4
Regulamin Szkolnego Koła Sympatyków Wolontariatu został opracowany na podstawie aktów prawnych:
1.

ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności organizacji pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst
jednolity Dz. U. 2010 Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.)

2.

ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. Przepisy wprowadzające ustawę o działalności pożytku publicznego i
o wolontariacie (Dz. U. 2003 nr 96 poz. 874 z późn. zm.)

3.

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo Oświatowe

4.

rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie rodzajów i
szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych
placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych
placówkach (Dz.U. 2011 nr 109 poz. 631 z późn. zm.)

5.

rozporządzenie MEN z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie publicznych placówek oświatowo –
wychowawczych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii,
specjalnych ośrodków szkolno- wychowawczych, specjalnych ośrodków wychowawczych, ośrodków
rewalidacyjno – wychowawczych oraz placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w
okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania

6.

Statutu MOW Zawichost.

7.

Regulaminu organizacyjnego MOW Zawichost.

8.

Programu profilaktyczno- wychowawczego realizowanego w MOW w Zawichoście
Rozdział II
Cele i sposoby działania
§5

1.

Głównym celem Szkolnego Koła Sympatyków Wolontariatu jest kształtowanie wśród
uczniów/wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Zawichoście potrzeby niesienia
dobrowolnej i nieodpłatnej pomocy innym, rozwijanie otwartości i wrażliwości na potrzeby drugiego
człowieka, szczególnie osób znajdujących się w bardzo trudnych sytuacjach życiowych, dzieci, osób
samotnych w podeszłym wieku, przewlekle chorych, niepełnosprawnych oraz rozwijanie świadomości w
zakresie ochrony i troski o środowisko naturalne, zasoby i dobra kulturowe, zabytki a także wdrażanie do
działań prospołecznych.

2.

Celem Koła Wolontariatu jest stworzenie przestrzeni dla czynnej i bezinteresownej służby poprzez
organizowanie konkretnych sposobów pomocy i tworzenie zespołów wolontariuszy.
§6
1.

Koło Wolontariatu dąży do wypracowania jednolitego, spójnego i wielokierunkowego systemu działań
wolontariackich z udziałem młodzieży, wykorzystując jej umiejętności i zapał w pracach na rzecz
kolegów, MOW, instytucji zewnętrznych, społeczności lokalnej, środowiska naturalnego itp.

2.

Koło Wolontariatu wspiera ciekawe inicjatywy wychowanków MOW.

3.

Promocja idei wolontariatu ma miejsce w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym im. J. Korczaka
oraz w środowisku lokalnym i poza nim.

4.

Angażowanie ludzi młodych do udziału w działaniach wolontariatu może odbywać się poprzez:
wzajemne kontakty przyjacielskie i rówieśnicze, organizowanie spotkań informacyjnych o Szkolnym Kole
Sympatyków Wolontariatu, przekazywanie informacji o Kole Wolontariatu za pośrednictwem
wydawnictw oraz stałych kontaktów z mediami (np. gazety lokalne, strona internetowa MOW, instytucje
zewnetrzne itp.).

5.

Szkolne Koło Sympatyków Wolontariatu organizuje i prowadzi warsztaty, szkolenia oraz cykliczne
spotkania wolontariuszy/ Dzień Wolontariusza/.

6.

Koło Wolontariatu nawiązuje współpracę z instytucjami i organizacjami niosącymi pomoc osobom
potrzebującym.

7.

Szkolne Koło Sympatyków Wolontariatu włącza się w pomoc przy przeprowadzaniu różnego rodzaju
imprez, w tym akcji charytatywnych pełniąc podczas nich głównie funkcje służebne (np. organizacja
punktów informacyjnych, kierowanie porządkiem, kwestowanie itp.).

8.

Członkowie Szkolnego Koła Sympatyków Wolontariatu podejmują prace na rzecz osób i społeczności
placówki, lokalnej (np. prace porządkowe, gospodarcze, rolne/ itp.)

9.

W akcjach oraz pracach i imprezach wolontariusze biorą udział pod opieką i nadzorem Opiekunów.

10. Wyjścia wolontariuszy w ramach prac wolontaryjnych muszą być uzgodnione z dyrekcją placówki
/dyrektorem naczelnym, dyrektorem szkoły, dyrektorem internatu/ oraz odnotowane w rejestrze wyjść.
11. Działalność Szkolnego Koła Sympatyków Wolontariatu będzie przedstawiana i podsumowywana przez
Koordynatorów, Dyrekcji placówki, w formie sprawozdania, na posiedzeniu Rady Pedagogicznej
kończącym rok szkolny.
Rozdział III
Wewnętrzna struktura organizacyjna
§7
1.

Szkolne Koło Sympatyków Wolontariatu nie posiada szczególnie rozbudowanej struktury organizacyjnej.

2.

Utworzenie i działanie Koła Wolontariatu przy MOW wymaga zgody Dyrektora Ośrodka.

3.

Na czele Szkolnego Koła Sympatyków Wolontariatu stoją Koordynatorzy.

4.

Rolę Koordynatorów pełnią nauczyciele – założyciele Szkolnego Koła Sympatyków Wolontariatu przy
MOW im. J. Korczaka w Zawichoście.

5.

Koordynatorzy uzupełniają swoją wiedzę dotyczącą podstaw prawnych, co do tworzenia i działania
szkolnych kół wolontariatu, poprzez udział w szkoleniach organizowanych przez Regionalne Centrum
Wolontariatu.
§8

1.

Koordynatorzy organizują i monitorują działalność Koła Wolontariatu.

2.

Opracowują i przedstawiają plan pracy wolontariatu na dany rok szkolny.

3.

Podsumowują działalność Koła Wolontariatu za dany rok szkolny sprawozdaniem.

4.

Na bieżąco aktualizują harmonogram działań i dokumentację Szkolnego Koła Sympatyków
Wolontariatu.

5.

Koordynatorzy czuwają nad organizacją spotkań wolontariuszy, szkoleń i warsztatów oraz pracami
zespołów.

6.

Przyjmują zgłoszenia od osób i instytucji potrzebujących pomocy, dokonują ich weryfikacji oraz
wyznaczają i kierują do pomocy zespoły wolontariuszy.

7.

Koordynatorzy korzystają w realizacji swoich zadań z pomocy Opiekunów, którzy nadzorują konkretne
działania wewnętrzne i zewnętrzne.

8.

Koordynatorzy są osobami odpowiedzialnymi za realizację celów i reprezentującą Szkolne Koło
Sympatyków Wolontariatu w nawiązywaniu kontaktów i współpracy z organizacjami i instytucjami
działającymi na rzecz wolontariatu.
§9

1.

Opiekunem może być każdy pracownik pedagogiczny MOW Zawichost, który wyraża dobrowolną chęć
podejmowania działań w ramach Szkolnego Koła Sympatyków Wolontariatu.

2.

Opiekun jest sobą przeszkoloną w zakresie podstawowej wiedzy dotyczącej pracy z młodzieżą, zasad
BHP, PPOŻ, potrzeb i ograniczeń osób korzystających z pomocy, zasad pracy wolontariackiej.

§10
1.
2.
3.

Opiekunowie kierują pracą zespołów wolontariuszy i odpowiadają za realizację poszczególnych zadań,
inicjatyw, wyznaczonych przez Koordynatorów.
Opiekunowie współpracują ze sobą przy realizacji planu pracy Koła Wolontariatu na dany rok szkolny.
Opiekunowie prowadzą dokumentację związaną z realizacją poszczególnych zadań, którą po
zakończeniu inicjatywy przekazują Koordynatorom.

§11
1.

Wszyscy wolontariusze pełnią wybraną przez siebie formę pomocy.

2.

Ponadto zobowiązani są do udziału w spotkaniach formacyjnych w ramach całej organizacji.
Rozdział IV
Prawa i obowiązki Wolontariuszy
§12

1.

Wolontariuszem może zostać każdy, kto pragnie służyć innym.

2.

Członkiem Koła Wolontariatu może być młodzież MOW, respektująca regulamin Koła, po uprzednim
przedstawieniu Koordynatorowi lub Opiekunowi pisemnej zgody rodziców na udział w działalności
wolontariackiej.

3.

Wolontariusz jest zobowiązany do złożenia deklaracji, w której zobowiązuje się do przestrzegania zasad
obowiązujących wszystkich Członków Koła Wolontariatu.

4.

Wolontariusz pracuje społecznie, to znaczy nie pobiera za swoją pracę wynagrodzenia.

5.

Działalność Szkolnego Koła Sympatyków Wolontariatu opiera się na zasadzie dobrowolności
i bezinteresowności.

6.

Wolontariusze mogą podejmować pracę w wymiarze, który nie utrudni im nauki i nie koliduje
z rozkładem i harmonogramem zajęć w internacie, szkole.

7.

Plan pracy Wolontariusza jest ustalony wspólnie z Opiekunem.

8.

Wolontariusz kieruje się bezinteresownością, życzliwością, chęcią niesienia pomocy, troską o innych.

9.

Wolontariusz systematycznie uczestniczy w pracach Koła Wolontariatu, a także w spotkaniach
i warsztatach dla wolontariuszy.

10.

Każdy wolontariusz musi wykazać się właściwymi predyspozycjami psychicznymi i fizycznymi do
niesienia odpowiedniej pomocy.

11.

Każdy Członek Koła stara się aktywnie włączyć w działalność Koła, zgłaszać własne propozycje
i inicjatywy, wykorzystując swoje zdolności i doświadczenie.

12.

Wolontariusz swoim postępowaniem stara się promować ideę wolontariatu, być przykładem dla innych.

13.

Wolontariusz stara się przestrzegać zasad zawartych w Regulaminie Szkolnego Koła Sympatyków
Wolontariatu.

14.

Wolontariusz nie może wykonywać czynności, do których nie ma uprawnień,
a w szczególności takich, do których potrzebne jest przygotowanie medyczne.

15.

Wszelkie wątpliwości dotyczące rodzaju wykonywanej pracy Wolontariusz powinien, jak najszybciej
zgłaszać Opiekunowi lub Koordynatorom przed podjęciem jakiegokolwiek działania.

16.

W przypadku braku możliwości zrealizowania zadań, których podjął się Wolontariusz, powinien on jak
najszybciej poinformować o tym fakcie Opiekuna lub Koordynatorów w celu znalezienia zastępstwa lub
rozwiązania problemu.

17.

Wolontariusz zobowiązany jest do dyskrecji. Wszelkie sprawy dotyczące sytuacji osób i ich rodzin,
u których Wolontariusz wykonuje swoją pracę są tajemnicą i mogą być omawiane tylko z Opiekunem lub
Koordynatorami.

18.

Wolontariuszom nie wolno absorbować swoimi sprawami osobistymi, palić papierosów oraz spożywać
alkoholu w obecności osób, u których wykonują określoną pracę.

19.

Oprócz stałych zajęć w Wolontariacie, każdy wolontariusz powinien wyrazić gotowość zaangażowania
się w działania jednorazowe.

20.

O rezygnacji z pracy wolontariusz powinien jak najszybciej poinformować opiekuna lub Koordynatorów
nie ponosząc żadnych konsekwencji z tego tytułu.
Rozdział V
Obszar działania Szkolnego Koła Sympatyków Wolontariatu
§13

1.

Miejscem organizacji i działania Szkolnego Koła Sympatyków Wolontariatu jest Młodzieżowy Ośrodek
Wychowawczy im. J. Korczaka w Zawichoście.
§14

Aktywność Wolontariuszy uczestniczących w Szkolnym Kole Sympatyków Wolontariatu ukierunkowana jest na
dwa zasadnicze obszary:
1.

środowisko wewnętrzne – MOW /szkoła, internat/.

2.

środowisko zewnętrzne – społeczność lokalna., instytucje zewnętrzne, inicjatywy ogólnopolskie
§15

1.

W ramach środowiska wewnętrznego Wolontariusze organizują pomoc koleżeńską i akcje Koła
Wolontariatu na terenie ośrodka.

2.

W ramach środowiska zewnętrznego Szkolne Koło Sympatyków Wolontariatu organizuje działania na
rzecz osób, instytucji, organizacji w środowisku lokalnym na terenie miasta i gminy Zawichost oraz
każdym miejscu, gdzie Wolontariusz może nieść pomoc.
Rozdział V
Majątek i fundusze
§16

1. Wolontariusze nie wnoszą żadnych stałych składek z tytułu przynależności do Koła Wolontariatu.
2. Wszelkie koszty związane z udziałem Wolontariuszy w poszczególnych akcjach ponosi MOW.

3. Pozyskiwaniem wszelkich środków potrzebnych do przeprowadzenia akcji zajmują się Koordynatorzy
wraz z zespołem Opiekunów.

4. Wszelkie środki finansowe pozyskane od instytucji bądź organizacji promujących działalność
wolontaryjną będą przeznaczane tylko i wyłącznie na realizację założeń regulaminowych Szkolnego
Koła Sympatyków Wolontariatu (np. działalność informacyjną, itp.).
Rozdział VII
Zasady nagradzania Wolontariuszy
§17
Nagradzanie Wolontariuszy ma walor motywujący, podkreślający uznanie dla działalności
Wolontariusza.

§18
1.

Co najmniej raz w roku organizowane jest spotkanie nagradzająco-podsumowujące, na którym
spotykają się wszyscy Wolontariusze z Koordynatorami oraz Dyrekcją w celu przypomnienia misji
wolontariatu, celów i zasad działania oraz nagrodzenia za działalność wolontariacką.
§19
Przyjmuje się następujące formy nagradzania:

1.

wyrażenie uznania słownego

2.

pochwała na forum społeczności MOW

3.
4.
5.

umieszczenie nazwiska Wolontariusza w sprawozdaniu, na stronie internetowej MOW, na tablicy
informacyjnej Szkolnego Koła Sympatyków Wolontariatu
wręczanie dyplomu
uwzględnienie osiągnięć ucznia/wychowanka MOW w zakresie pracy na rzecz Wolontariatu w opinii
przesyłanej do Sądu

6.

skierowanie listu gratulacyjnego do rodziców

7.

wręczenie nagrody rzeczowej (gadżety, koszulki z logo, itp.)

8.

wycieczki dla wychowanków wyróżniających się w pracach wolontariackich
Rozdział VIII
Rodzaje i wzory dokumentów obowiązujących w Kole Wolontariatu
§20

W ramach działalności Szkolnego Koła Sympatyków Wolontariatu obowiązuje prowadzenie następującej
dokumentacji:
1.

Zezwolenia rodziców lub opiekunów prawnych
Szkolnego Koła Sympatyków Wolontariatu.

2.

Deklaracja o przystąpieniu do pracy w wolontariacie.

3.

Rejestr wyjść poza teren MOW.

4.

Plan działań Koła Wolontariatu na dany rok szkolny

na udział wychowanka

MOW w pracach

