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PROGRAM SZKOLNEGO KLUBU WOLONTARIATU – „ANIMALS HALINÓW” 

 W SZKOLE PODSTAWOWEJ  

IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO W HALINOWIE 

 

Szkolny Klub Wolontariatu – „ANIMALS HALINÓW” przy Szkole Podstawowej                 

w Halinowie powstał na życzenie uczniów i działa pod nadzorem Dyrekcji. Szkolny Klub 

Wolontariatu „ANIMALS HALINÓW” realizuje cele zgodne z Programem Szkolnego 

Wolontariatu z uwzględnieniem działań  o charakterze profilaktycznym i wychowawczym.  

Innowacyjność projektu – wynika z prostej idei –„ZWIERZĘTA CZUJĄ, DAJ IM POCZUĆ 

TO, CO DOBRE”. Program opiera się na edukacji empatycznej.  

§ 1 

 

Postanowienia ogólne 
 
 

Promocja i organizacja wolontariatu w zakresie ochrony zwierząt ma na celu:  

 niesienie wszechstronnej pomocy porzuconym i krzywdzonym zwierzętom; 

 ochronę zwierząt i ich praw;  

 propagowanie właściwego stosunku do zwierząt; 

 wspieranie działalności społecznej, kulturalnej, naukowej i oświatowej   prowadzonej na 
rzecz ochrony zwierząt i ich praw;  

 przeciwdziałanie patologiom społecznym, poprzez zapobieganie okrucieństwu wobec 
zwierząt, zwalczanie przejawów znęcania się nad zwierzętami; 

 rozpowszechnianie wiedzy o ochronie praw zwierząt; 

 wychowywanie młodzieży w duchu humanitarnego stosunku do zwierząt; 

 poszanowanie dla środowiska naturalnego oraz kształtowanie świadomości  dotyczącej 
ochrony życia i praw zwierząt;  

 propagowanie idei „zwierzę nie jest rzeczą”, odpowiedzialnej opieki nad zwierzętami;  

 prowadzenie działalności informacyjnej związanej z ruchem obrony praw zwierząt; 

 wspieranie wszelkich, zgodnych z prawem inicjatyw propagujących idee praw zwierząt 
(zbieranie środków finansowych i rzeczowych dla Fundacji z przeznaczeniem na realizację 
jej statutowych celów);  

 Organizowanie akcji charytatywnych, aukcji na rzecz bezdomnych i krzywdzonych 
zwierząt; 

 nawiązywanie kontaktów i podjęcie współpracy z organizacjami o tym samym lub 
podobnych celach i profilu działania;  

 wspieranie ośrodków i schronisk dla zwierząt; 

 promowanie i reklamę firm i instytucji wspierających ochronę środowiska i zwierząt. 
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§ 2 

 Szkolny Klub Wolontariatu – „ANIMALS HALINÓW” 

 

1. Szkolny Klub Wolontariatu powstał z inicjatywy grupy założycielskiej, w skład której 

wchodzi grupa chętnych uczniów do podejmowania działań Klubu oraz 

nauczyciele/opiekunowie, którzy nadzorują realizację podjętych zadań oraz zgodność 

działań z celami PSW. 

2. Miejscem działania Szkolnego Klubu Wolontariatu – „ANIMALS HALINÓW” jest siedziba 

szkoły. 

§ 3 

Skład Szkolnego Klubu Wolontariatu 

1. W skład Szkolnego Klubu Wolontariatu wchodzą:  

* nauczyciele/opiekunowie samorządu uczniowskiego; 
            * rada wolontariatu wyłoniona z samorządu uczniowskiego; 
            * członkowie – chętni uczniowie szkoły.  
 
2. Działalność Szkolnego Klubu Wolontariatu opiera się na zasadzie dobrowolności                         

i bezinteresowności. 

3. W działalność Szkolnego Klubu Wolontariatu mogą włączać się uczniowie nie będący jego 

członkami. 

 

§ 4 

Prawa wolontariusza 

1. Wolontariusz ma prawo zgłaszać własne propozycje i inicjatywy. 
2. Wolontariusz ma prawo podejmować pracę w wymiarze nieutrudniającym nauki                       

w szkole, pracy w domu i odpoczynku. 
3. Wolontariusz ma prawo do wsparcia ze strony opiekuna Szkolnego Klubu Wolontariatu  

oraz jego członków. 
4. Wolontariusz ma prawo do otrzymania pisemnego zaświadczenia o wykonywanej pracy. 

Zaświadczenie takie otrzymuje wolontariusz, który systematycznie oraz aktywnie 
uczestniczył w realizacji zadań Szkolnego Klubu Wolontariatu. 

5. Wolontariusz ma prawo do rezygnacji z pracy na rzecz wolontariatu po uprzedzeniu 
opiekuna Szkolnego Klubu Wolontariatu. 
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§ 5 

Obowiązki wolontariusza 

1. Wolontariusz ma obowiązek wykonywać prace na rzecz Szkolnego Klubu Wolontariatu                      
i aktywnie uczestniczyć w realizacji jego programu.  

2. Wolontariusz ma obowiązek uczestniczyć w spotkaniach i zebraniach Szkolnego Klubu 
Wolontariatu. 

3. Wolontariusz, aby otrzymać pisemne zaświadczenie o wykonywanej pracy, zobowiązany 
jest do uczestnictwa w co najmniej 70% akcji organizowanych przez Szkolny Klub 
Wolontariatu. 

4. Wolontariusz ma obowiązek troszczyć się o rozwój Klubu. 
 

 § 6 

Nabór członków Klubu 

1. Członkiem Szkolnego Klubu Wolontariatu może zostać każdy uczeń, który uzyskał zgodę 

rodziców na uczestnictwo w działalności SKW oraz włączył się w jego pracę i wyraża chęć 

pełnego w nim uczestnictwa, głównie przez wypełnianie obowiązków wynikających                   

z niniejszego programu. 

2. Nabór członków organizują opiekunowie Szkolnego Klubu Wolontariatu. 

 
  

§ 7 

Ustalenia końcowe 

1. Program Szkolnego Klubu Wolontariatu „ANIMALS HALINÓW” obowiązuje wszystkich 

uczniów oraz pracowników szkoły prowadzących na terenie szkoły działania w zakresie 

wolontariatu. 

2. Dochody Szkolnego Klubu Wolontariatu „ANIMALS HALINÓW” pochodzić mogą                         
z darowizn, dochodów ze zbiórek i imprez, środków finansowych przekazywanych na 
rzecz przeprowadzanych akcji przez osoby wspierające działalność Szkolnego Klubu 
Wolontariatu „ANIMALS HALINÓW”. 

3. Zebrania/spotkania Szkolnego Klubu Wolontariatu „ANIMALS HALINÓW” odbywają się              
w miarę potrzeb nie rzadziej niż raz w miesiącu.  Zwoływane są przez opiekuna Klubu, 
który informuje pozostałych wolontariuszy w formie ustnej, ogłoszenia, plakatu lub 
meilowej. 

4. Decyzję o powstaniu Szkolnego Klubu Wolontariatu „ANIMALS HALINÓW” wydaje 

dyrektor szkoły po akceptacji prezydium samorządu uczniowskiego. 

5. Decyzję o rozwiązaniu Szkolnego Klubu Wolontariatu podejmuje dyrektor szkoły. 

6. Informacje o Szkolnym Klubie „ANIMALS HALINÓW” działającym w danym roku szkolnym 

zamieszczane są na stronie internetowej szkoły. 
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     Program zakłada uwrażliwienie uczniów na otaczający ich świat zwierząt, poznanie 
podstawowych zasad etycznych dotyczących zachowania w stosunku do otaczającego 
świata, niwelowanie negatywnych nawyków, wdrożenie właściwych wzorców zgodnych              
z etyczną hierarchą wartości, minimalizowanie lęków związanych z kontaktem ze 
zwierzętami, zapoznanie z funkcjonowaniem instytucji schronisk i przytulisk dla zwierząt, 
naukę zasad prawidłowego żywienia i pielęgnacji zwierząt, zachowanie się w różnych 
sytuacjach w kontakcie ze zwierzęciem obcym lub agresywnym oraz opiekę                                       
i odpowiedzialną adopcję. 
 
 

Organizatorzy Szkolnego Klubu Wolontariatu „ANIMALS HALINÓW” 

Ewa Kupiec, klasy I-III 

Małgorzata Cudny, klasy IV-VII  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


