PROGRAM WOLONTARIATU SZKOLNEGO
Szkoła Podstawowa im. abp. A.J Nowowiejskiego w Słupnie
I. DEFINICJA WOLONTARIATU
Wolontariat to świadoma, bezinteresowna, dobrowolna, bezpośrednia, ciągła i systematyczna
praca na rzecz potrzebujących.
Wolontariat szkolny to bezinteresowne zaangażowanie społeczności szkoły - nauczycieli,
uczniów i rodziców - na rzecz potrzebujących. Uczy postawy szacunku i tolerancji wobec
drugiego człowieka.
Wolontariat rozwija wśród młodzieży postawę alternatywną dla konsumpcyjnego stylu życia i
uzależnień. Stwarza okazję do wyszukiwania autorytetów i budowania świata wartości, pomaga w
rozwijaniu zainteresowań, w szukaniu pożytecznej formy spędzania czasu wolnego.
Podejmowana przez uczniów-wolontariuszy aktywność wpływa pozytywnie na rozwój ich
osobowości, jest ważna i pożądana ze względu na wymiar edukacyjno- wychowawczy.

II. Cele wolontariatu szkolnego:
► rozwijanie wśród młodzieży postawy zaangażowania na rzecz potrzebujących pomocy,
otwartości i wrażliwości na potrzeby innych, życzliwości i bezinteresowności,
► aktywne działanie w obszarze pomocy koleżeńskiej,
► wypracowanie systemu włączania młodzieży do działań o charakterze wolontarystycznym,
► wykorzystanie ich umiejętności i zapału w pracach na rzecz szkoły i środowiska
szkolnego,
► łączenie na poziomie szkoły i jej otoczenia młodzieży chętnej do niesienia pomocy z
osobami i środowiskami pomocy tej oczekującymi,
► wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży szkolnej,
► promocja idei wolontariatu w szkole,
► prowadzenie warsztatów, szkoleń i cyklicznych spotkań wolontariuszy,
► utworzenie bazy osób chętnych do niesienia pomocy
Program kładzie nacisk na rozwijanie następujących umiejętności i postaw ucznia :
- właściwe budowanie więzi międzyludzkich,
- świadome kształtowanie własnej osobowości
- rozwijanie wrażliwości społecznej i empatii
III. ZADANIA
•
•
•
•
•
•

promocja wolontariatu
stworzenie bazy informacji dla uczniów
współpraca z organizacjami rządowymi i pozarządowymi
realizowanie projektów lokalnych i ogólnopolskich
zaangażowanie uczniów naszej szkoły w wolontariat
monitoring uczniów naszej szkoły zaangażowanych w wolontariat
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IV. FORMY REALIZACJI
•
•

•
•
•
•

organizowanie bazy danych instytucji korzystających z pomocy wolontariuszy
cykliczne spotkania z przedstawicielami okolicznych instytucji, korzystających z
pomocy wolontariuszy, mające na celu zachęcenie młodzieży do aktywnego niesienia
pomocy potrzebującym
organizowanie corocznych obchodów Międzynarodowego Dnia Wolontariusza w dn.
5 grudnia
organizowanie bazy danych osób chcących udzielać pomocy koleżeńskiej w nauce
lekcje wychowawcze poświęcone idei wolontariatu
angażowanie młodzieży w akcje charytatywne wspierające lokalne instytucje,
fundacje, stowarzyszenia
V. PODSTAWA PRAWNA

Program realizuje cele i zadania zawarte w:
• Ustawie o systemie oświaty
• Podstawie programowej kształcenia ogólnego
• Statucie naszej szkoły
• Programie Wychowawczym naszej szkoły
VI. CELE I ZAŁOŻENIA PROGRAMU
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Zapoznanie młodych osób z ideą wolontariatu oraz jej propagowanie
Uwrażliwienie na cierpienie, samotność i potrzeby innych oraz krzewienie ducha
pomocy potrzebującym
Przygotowanie młodzieży do podejmowania pracy wolontariackiej
Umożliwienie młodym podejmowania działań na rzecz potrzebujących pomocy
Wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieżowych, działań edukacyjnych
Pomoc szkolnym rówieśnikom w trudnych sytuacjach
Rozwijanie pasji i zainteresowań młodzieży
Ukazanie wolontariatu jako jednego ze sposobów na życie
Inspirowanie do aktywnego spędzania czasu wolnego
Podnoszenie umiejętności samodzielnego radzenia sobie z wyzwaniami i problemami
dnia codziennego
Kształtowanie umiejętności działania w zespole
Wzbogacanie tradycji szkoły
Współdziałanie z innymi organizacjami i instytucjami

VII.

CELE EDUKACYJNE I WYCHOWAWCZE
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cele programu:
kształtowanie i rozwijanie empatii i wrażliwości społecznej
budowanie poczucia własnej wartości i działania na rzecz wspólnego dobra
nabywanie doświadczeń we współżyciu i współdziałaniu w grupie rówieśniczej dla
dobra wspólnego
przygotowanie do korzystania z różnych źródeł informacji
rozwijanie tożsamości
kształtowanie postaw obywatelskich
umacnianie wrażliwości moralnej
ponoszenie odpowiedzialności za siebie i innych
opiekuńczość i gotowość do poświęceń i niesienia pomocy
krzewienie wartości obywatelskich takich jak: życzliwość, altruizm, tolerancja,
uczciwość, dobroć, empatia
VIII. KSZTAŁTOWANIE POSTAW
Program ma umożliwić uczniom rozwijanie postaw wymienionych w ogólnej części
podstawy programowej:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

uczciwości w życiu osobistym i publicznym;
wiarygodności;
odpowiedzialności za siebie i innych (uczeń podejmuje odpowiedzialne działania w
swojej społeczności);
wrażliwości społecznej (uczeń dostrzega przejawy niesprawiedliwości i reaguje na
nie);
wytrwałości w poszukiwaniu, odkrywaniu i dążeniu do osiągnięcia celów życiowych;
poczucia własnej wartości;
szacunku do innych ludzi;
ciekawości poznawczej;
kreatywności w rozwiązywaniu problemów;
przedsiębiorczości;
gotowości do uczestnictwa w kulturze a także do podejmowania działań na rzecz
zachowania tego dziedzictwa;
gotowości do podejmowania inicjatyw i współdziałania na rzecz rozwoju własnego
regionu, kraju i Polski;
poszanowania tradycji i kultury własnego narodu (uczeń rozumie, na czym polega
otwarty patriotyzm obywatelski);
poczucia więzi (uczeń odczuwa więź ze wspólnotą lokalną, narodową, europejską i
globalną);
otwartości i dialogu w kontaktach z przedstawicielami innych kultur, narodów, religii;
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•

•

tolerancji wobec odmiennych poglądów i postaw oraz braku akceptacji dla rasizmu i
innych przejawów dyskryminacji (uczeń szanuje prawo innych do odmiennego zdania,
sposobu zachowania obyczajów i przekonań, jeśli nie stanowią one zagrożenia dla
innych ludzi; przeciwstawia się przejawom dyskryminacji);
kultury osobistej.

W szczególności program odwołuje się do postaw (obywatelskich i społecznych) określonych w „Zalecanych
warunkach i sposobie realizacji” podstawy programowej:
•
•
•
•
•

zaangażowania w działania obywatelskie – uczeń angażuje się w działania społeczne i obywatelskie;
wrażliwości społecznej – uczeń dostrzega przejawy niesprawiedliwości i reaguje na nie;
odpowiedzialności – uczeń podejmuje odpowiedzialne działania w swojej społeczności, konstruktywnie
zachowuje się w sytuacjach konfliktowych;
poczucia więzi – uczeń odczuwa więź ze wspólnotą lokalną, narodową, europejską i globalną; rozumie,
na czym polega otwarty patriotyzm obywatelski;
tolerancji – uczeń szanuje prawo innych do odmiennego zdania, sposobu zachowania, obyczajów i
przekonań, jeżeli nie stanowią one zagrożenia dla innych ludzi; przeciwstawia się przejawom
dyskryminacji

IX. EWALUACJA

-

Cel ewaluacji:
kontrola realizacji programu
rozwiązywanie problemów powstających w czasie realizacji
dostosowanie działań do poziomu i możliwości uczniów

-

Sposoby ewaluacji:
sprawozdanie z pracy Wolontariatu Szkolnego na koniec roku szkolnego

-

rejestr akcji charytatywnych, instytucji, w których są obecni wolontariusze

-

zdjęcia z imprez

-

informacje na stronie internetowej szkoły

-

artykuły w prasie szkolnej

-

podziękowania od osób i instytucji
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Zadania na rok szkolny 2017/18
Zadanie

Forma

Uwagi

Zapoznanie społeczności
szkolnej z ideą wolontariatu
Nawiązanie współpracy z
wolontariatem GOPS w
Słupnie
Organizacja pomocy w
odrabianiu pracy domowej
Pomoc w organizacji 26 finału
WOŚP
Organizacja pomocy dla
schroniska dla zwierząt

Lekcje z wychowawcą , plakaty
informacyjne
Spotkanie na terenie szkoły

Wrzesieńpaździernik
Listopad

Udział w pracach na rzecz
osób chorych , starszych i
niepełnosprawnych
Opieka nad miejscami
pamięci narodowej

Propagowanie idei
wolontariatu
Pomoc w bibliotece szkolnej ,
świetlicy
Inne akcje charytatywne i
informacyjne wynikające z
potrzeb.

Cały rok szk.
Zbiórki , dekoracje , opieka nad
najmłodszymi uczestnikami
Zbiórka karmy i koców ,
organizacja kiermaszu
świątecznego z przeznaczeniem na
zakup karmy
Współpraca z GOPS, GOK ,
parafią Słupno , OSP Słupno

14.01.2018r.

Sprzątanie , kwiaty

Październik/ listopad
, kwiecień/maj

Informacje umieszczane na
gazetkach , stronie internetowej ,
organizacja Dnia Wolontariatu
Zajęcia i zabawy organizowane dla
najmłodszych

Cały rok szk.

Np. Dzień Autyzmu, Dzień Osób
Niepełnosprawnych , Dzień Ziemi,
Świąteczna Paczka, zbieranie
nakrętek i surowców wtórnych,
Góra Grosza, Cała Polska Czyta
Dzieciom,

Wg terminarza
imprez

Szkolenie w zakresie I pomocy
przedmedycznej
Współpraca z pielęgniarką szkolną
i OSP Słupno
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Cały rok

Cały rok szk.

Wg potrzeb

Wiosna 2018
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I. Prawa wolontariusza
1. Wolontariusz ma prawo do zgłaszania własnych propozycji i inicjatyw.
2. Wolontariusz ma prawo do podejmowania pracy w wymiarze nie utrudniającym nauki
w szkole i pomocy w domu oraz własnego odpoczynku.
3. Wolontariusz ma prawo do wsparcia ze strony koordynatora lub innych pracowników
Szkolnego Klubu Wolontariatu.
4. Wolontariusz ma prawo do otrzymania na piśmie konkretnego zakresu obowiązków
związanych z jego posługą.
5. Wolontariusz ma prawo do okresu próbnego wcześniej ustalonego.
6. Wolontariusz ma prawo do oczekiwania pozytywnych efektów swojej pracy, licząc na
współpracę osoby wspieranej. Dotyczy to w szczególności zajęć pomocy w nauce i przy
odrabianiu lekcji dzieci kontrolę i czuwanie nad postępami, tak aby praca nie okazała się
marnowaniem czasu.
7. Wolontariusz ma prawo do otrzymania pisemnego zaświadczenia oraz opinii o wykonanej
pracy.
8. Nie wolno wywierać na wolontariuszach presji moralnej w związku zrealizowanym zadaniem
pozostającym w konflikcie z jego przekonaniami.
9. Wolontariusz ma prawo do rezygnacji z pracy na rzecz wolontariatu, uprzedzając odpowiednio
wcześniej koordynatora Szkolnego Klubu Wolontariatu.
II. Obowiązki wolontariusza
1. Niepełnoletni członkowie Szkolnego Klubu Wolontariatu muszą przedstawić pisemną zgodę
rodziców lub opiekunów na działanie w Wolontariacie
2. Wolontariusz ma obowiązek uczestniczyć w spotkaniach Szkolnego Klubu Wolontariatu.
3. Wolontariusz ma obowiązek respektować zasady Szkolnego Klubu Wolontariatu takie jak:
 zasada osobistej pracy nad własnym rozwojem
 zasada zaangażowania na rzecz potrzebujących pomocy
 zasada troski o los słabszych
 zasada prawdy, przyjaźni, życzliwości
 zasada świadomego i odpowiedniego reprezentowania szkoły
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