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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  

 Wolontariat - to bezpłatne, świadome i dobrowolne działanie na rzecz innych. 

 Wolontariusz - osoba pracująca na zasadzie wolontariatu. Wolontariuszem może być każdy, 

w każdej dziedzinie życia społecznego, wszędzie tam, gdzie taka pomoc jest potrzebna. 

 Szkolne koło wolontariatu skierowane jest do ludzi młodych, którzy chcą pomagać innym, 

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

wspomagać różnego typu inicjatywy charytatywne i kulturalne. 

Cele i założenia  

 Rozwijanie wśród uczniów postaw otwartości i wrażliwości na potrzeby szkolnego  
i lokalnego środowiska. 

 Zapoznawanie z ideą wolontariatu. 

 Przygotowywanie młodzieży do podejmowania pracy wolontariusza. 

 Umożliwianie młodym podejmowania działań na rzecz potrzebujących pomocy. 

 Wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieżowych, działań edukacyjnych. 

 Pomoc szkolnym rówieśnikom w trudnych sytuacjach. 

 Rozwijanie pasji i zainteresowań młodzieży. 

Wolontariusze  

 Wolontariuszem może zostać każdy, kto pragnie służyć innym. 

 Działalność Klubu opiera się na zasadzie dobrowolności i bezinteresowności. 

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

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

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

 Wolontariusz ma prawo do:  

a) zgłaszania własnych propozycji i inicjatyw 
b) podjęcia pracy w wymiarze nie utrudniającym nauki w szkole i pomocy w domu 
c) otrzymania wsparcia ze strony opiekuna Szkolnego Klubu Wolontariatu 
d) otrzymania pisemnego zaświadczenia o wykonanej pracy 
e) poinformowania o trudnościach z wykonywaną pracą. 

 

 Obowiązki Wolontariusza to: 
a) przedstawienie  pisemnej zgody rodziców lub opiekunów prawnych na działanie w 

Wolontariacie 



b) uczestniczenie w spotkaniach Klubu 
c) respektowanie zasad: osobistej pracy nad własnym rozwojem, zaangażowania na rzecz 

potrzebujących pomocy, troski o los słabszych, życzliwości wobec innych. 

Regulamin Szkolnego Klubu Wolontariatu 

 Każdy uczeń  Szkoły Podstawowej im. Heleny Marusarzówny w Zębie może zostać 
wolontariuszem.   

 Wolontariusz niesie pomoc innym bezinteresownie i bezpłatnie.  

 Wolontariusz wykonuje swoją pracę rzetelnie i uczciwie.  

 Wolontariusz szanuje godność osobistą, dobre imię i własność osoby, której pomaga.  

 Wolontariusze działają w zespole i pomagają sobie nawzajem.  

ZADANIA TERMIN 

REALIZACJI 
UWAGI 

1. Akcja rekrutacyjna w Szkole 
2. Wspólne przyjęcie planu działania 

wrzesień  

1. Działania w ramach projektu „Mieć Wyobraźnię 
Miłosierdzia” 

 Rozpoczęcie akcji „ Wkręć się w pomaganie”, 
polegającej na zbiórce plastikowych nakrętek, 
by wspierać rehabilitację Asi P. 

 Rozpoczęcie akcji „Polakom na Ukrainie ” – 
zbiórka zabawek i sprzętu sportowego dla 
dzieci 

 Rozpoczęcie akcji „Potrzebujących nakarmić” 
 

październik  

1. Działania w ramach projektu „Mieć Wyobraźnię 
Miłosierdzia” 

 Rozpoczęcie akcji „Góra grosza” – zbiórka 
monet w ramach pomocy dla domów dziecka 

 Kontynuacja akcji „ Wkręć się w pomaganie” 
oraz „Polakom na Ukrainie ” i 
„Potrzebujących nakarmić” 

 Rozpoczęcie akcji „Nie jesteś sam” 
(przygotowanie upominków dla seniorów) 

listopad 
grudzień 

 
 
 
 
 
 
 
 
Elżbieta Dudzik 

1. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy - udział 
wolontariuszy w zbieraniu pieniędzy 

2. Przygotowanie jasełek dla seniorów z Domu Pomocy 
Społecznej w Zakopanem 

3. Działania w ramach projektu „Mieć Wyobraźnię 
Miłosierdzia” 

 „ Wkręć się w pomaganie” 

 „Góra grosza” 
 

Styczeń Janusz Bobak 
 
s. Zofia Bączek 

1. Działania w ramach projektu „Mieć Wyobraźnię 
Miłosierdzia” 

 „ Wkręć się w pomaganie” 

Luty  



 „Nie jesteś sam” 

1. Pola Nadziei 
2. Działania w ramach projektu „Mieć Wyobraźnię 

Miłosierdzia” 

 „ Wkręć się w pomaganie” 

 „Nie jesteś sam” (przygotowanie upominków 
dla seniorów) 
 

marzec Ewa Worwa 
 
 
 
 
Elżbieta Dudzik 
 

1. Pomoc w przygotowaniach do  IV Festynu Rodzinnego 
2. Działania w ramach projektu „Mieć Wyobraźnię 

Miłosierdzia” 

 „ Wkręć się w pomaganie” 

 „Polakom na Ukrainie” – zbiórka artykułów 

szkolnych i książek 

  „Nie jesteś sam” (przygotowanie 
upominków) 
 

Kwiecień   

1. Pomoc w organizacji IV Festynu Rodzinnego 
2. Działania w ramach projektu „Mieć Wyobraźnię 

Miłosierdzia” 

 „ Wkręć się w pomaganie” 

 „Polakom na Ukrainie” – zbiórka artykułów 

szkolnych i książek 

 

maj  

1. Podsumowanie efektów    całorocznej działalności – 
sprawozdanie 

 

czerwiec  

 

Krystyna Juraszek 
Karolina Kumorek 

Opiekun Szkolnego Klubu Wolontariatu 

 


