PROGRAM SZKOLNEGO KLUBU WOLONTARIATU „PODAJ DOBRO DALEJ”
W SZKOLE PODSTAWOWEJ
IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO W HALINOWIE
Postanowienia ogólne
1. Wolontariat- to bezpłatne, dobrowolne, świadome działanie na rzecz innych, wykraczające poza więzi
rodzinno- koleżeńsko- przyjacielskie.
2. Wolontariat Szkolny skierowany jest do dzieci z klas I-III, którzy chcą pomagać najbardziej potrzebującym,
inicjować działania w środowisku szkolnym i lokalnym, wspomagać różnego typu inicjatywy charytatywne,
kulturalne.
Główne cele działań
- kształtowanie postaw prospołecznych
- rozbudzanie wrażliwości, otwartości na potrzeby drugiego człowieka
- zainteresowanie problemami dzieci w krajach misyjnych
- budzenie empatii wobec osób chorych i niepełnosprawnych
- wdrażanie do udzielania pomocy ludziom potrzebującym
- wyrabianie nawyku dzielenia się z innymi
- kształtowanie umiejętności działania zespołowego kreatywności
i partnerstwa w działaniu
Prawa wolontariusza
1. Każdy może przystąpić do SKW jak i od niego odejść uprzedzając odpowiednio wcześniej opiekunów
wolontariatu szkolnego.
2. Członkowie Wolontariatu poświęcają się dla innych, ale nie zapominają o sobie.
3. Wolontariusze mogą zgłaszać własne propozycje i inicjatywy.
4. Członkowie Wolontariatu mogą podejmować prace w wymiarze nie utrudniającym nauki w szkole i pomocy
w domu oraz ich odpoczynku.
5. Wolontariusze mogą liczyć na wsparcie ze strony opiekunów i innych członków wolontariatu.
Obowiązki wolontariusza
1. Uczniowie muszą przedstawić pisemną zgodę rodziców lub opiekunów na działanie w wolontariacie.
2. Członkowie Wolontariatu systematycznie uczestniczą w pracach wolontariatu, a także w spotkaniach.
3. Wolontariusze nie otrzymują wynagrodzenia ani żadnych świadczeń za swoją pracę.
4. Członkowie Wolontariatu starają się w szkole i poza nią zachowywać kulturalnie i być wzorem dla innych
uczniów.
5. Wolontariusze mają obowiązek respektować zasady SKW takie, jak:
a) zasada osobistej pracy nad własnym rozwojem;
b) zasada zaangażowania na rzecz potrzebujących pomocy;
c) zasada troski o los słabszych;
d) zasada równości;
e) zasada prawdy, przyjaźni, życzliwości, szacunku.
Nagradzanie wolontariuszy
1. Członkowie wolontariatu mogą być nagrodzeni poprzez:
a) wyrażenie uznania słownego;
b) pochwałę na forum szkoły;
c) przyznanie punktów od 1-3p., raz w roku.
2. Nagradzanie wolontariuszy ma walor motywujący, podkreślający uznanie dla działalności wolontariusza.
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