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  WOLONTARIATU 

 

 

 

                       „Ważny jest rodzaj pomocy, którą się oferuje, 

 ale jeszcze ważniejsze od tego jest serce,    

    z  jakim tej pomocy się udziela”. 

                                                                            Jan Paweł II 

                                                                          Przesłanie Papieża na zakończenie 

                                                                       Międzynarodowego Roku Wolontariatu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Wstęp   
 

Wolontariat szkolny to bezinteresowne zaangażowanie społeczności szkoły - nauczycieli, 

uczniów i rodziców - na rzecz potrzebujących.  

 

Uczy postawy akceptacji, szacunku, poświęcenia i tolerancji wobec drugiego człowieka.  

 

Okres nauki w szkole jest najwłaściwszy dla kreowania postaw altruistycznych. Wykorzystując 

otwartość, wrażliwość i ciekawość świata młodego człowieka poprzez Wolontariat można 

odcisnąć dobroczynne piętno we wszystkich dziedzinach jego życia.  

 

Chcemy,  aby uczniowie w naszej szkole byli pełni pasji i zaangażowania, kierowali się 

wrażliwością i troską o drugiego człowieka.  

 

Uczniowie chcą nieść bezinteresowną pomoc, służąc tak potrzebującym jak i samym sobie.  

 

Wolontariat również 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 i 

profilaktyczny.  

 

CELE SZCZEGÓŁOWE PROGRAMU  

 

 Zapoznanie młodzieży z ideą wolontariatu oraz jej propagowanie.  

 Uwrażliwienie na cierpienie, samotność i potrzeby innych.  

 Kształtowanie postaw prospołecznych.  

 Rozwijanie wrażliwości,  empatii i tolerancji.  

 Inspirowanie do aktywnego spędzania czasu wolnego.  

 Kreowanie roli szkoły jako centrum lokalnej aktywności.  

 Budowanie tradycji szkoły zgodnie z założeniami programu wychowawczego.  

 Angażowanie się w działania na rzecz społeczności szkolnej i lokalnej, tworzenie więzi ze 

środowiskiem.  

 Kształtowanie umiejętności działania zespołowego.  

 Współdziałanie z organizacjami społecznymi i młodzieżowymi.  

 Możliwość wykorzystywania własnych umiejętności i doświadczeń.  

 Rozwijanie zainteresowań.  

 Zdobywanie doświadczenia w nowych dziedzinach.  

 Wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży szkolnej.  

 

 

 

OBSZARY DZIAŁANIA: 



ŚRODOWISKO SZKOLNE   

* Organizowanie pomocy koleżeńskiej w nauce.  

* Udział w zajęciach pozalekcyjnych.  

* Praca w bibliotece szkolnej. 

*Pełnienie dyżurów w czasie przerw 

*Pomoc w świetlicy szkolnej 

*Warsztaty plastyczne 

*Wolontariat włącza się w organizację imprez szkolnych (zabawy, występy, akademie, projekty) 

 

ŚRODOWISKO POZASZKOLNE  

* Współpraca z:  Parafią,  

*Miejskim Ośrodkiem dla Osób Niepełnosprawnych,  

*Radą Osiedla Zabłocie,   

*Klubem Seniora 

*Świetlicą środowiskową w Gumniskach 

* Wydziałem Ochrony Środowiska w Tarnowie 

*Przyszpitalną szkołą w Tarnowie 

*Caritas 

*Ośrodkiem Duszpasterstwa Akademickiego „Tratwa”  

  

*  Akcje charytatywne wspierające instytucje, fundacje, stowarzyszenia i osoby prywatne.  

-zbiórka książek, maskotek dla małych  pacjentów tarnowskich szpitali 

-zbiórka produktów żywnościowych dla Caritas 

-akcja „ Studnia dla Afryki” 

-zbiórka karmy dla zwierząt w tarnowskim azylu 

-zbiórka zakrętek, elektrośmieci 

-kolędowanie w instytucjach, zakładach, u osób samotnych 

- inne akcje  ogłaszane przez  sprawdzone instytucje 

 

REALIZOWANE ZADANIA  
*  Przybliżenie młodzieży idei wolontariatu podczas spotkań i godzin wychowawczych 

*  Umożliwianie rozpoznania własnych motywacji do pracy.  

*  Poznanie obszarów pomocy.  

*  Poznanie zasad pracy i etyki działalności w wolontariacie 

*  Zapoznanie z prawami i obowiązkami wolontariuszy.  

*  Wywieszanie plakatów zachęcających młodzież do włączenia się w pracę Wolontariatu.  

* Zamieszczenie informacji o działalności Wolontariatu na stronie internetowej szkoły.  

*  Zachęcanie uczniów do działań w Wolontariacie Szkolnym podczas rozmów prowadzonych     

przez nauczycieli i doświadczonych wolontariuszy.  

* Lekcje religii poświęcone miłości bliźniego 

* Nawiązanie współpracy z rodzicami oraz lokalnymi firmami i zakładami pracy. 

* Szkolenia członków wolontariatu w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. 

*Spotkania z podróżnikiem , misjonarzem  

* Okresowe zebrania członków Wolontariatu.  



* Pomoc najuboższym rodzinom, samotnym, chorym i osobom starszym przy współpracy z 

miejscową parafią  

* Uzupełnianie „mapy” potrzeb środowiska szkolnego i lokalnego.  

* Monitorowanie działalności wolontariuszy.  

* Wymiana doświadczeń 

 

NAGRADZANIE WOLONTARIUSZY: 

 

Co najmniej raz na rok zostanie zorganizowane spotkanie nagradzająco-podsumowujące na 

którym spotkają się wolontariusze i opiekunowie w celu podsumowania pracy oraz 

nagrodzenia najbardziej aktywnych wolontariuszy. 

 

FORMY NAGRADZANIA: 

 Słowne wyrażenie uznania 

 Pochwała na forum klasy, szkoły 

 Umieszczenie nazwiska na gazetce ściennej, artykułach zamieszczanych na stronach 

internetowych 

 Wręczenie dyplomów, symbolicznych nagród np. książkowych 

 KODEKS ETYCZNY WOLONTARIUSZA: 

1.     Być pewnym - zastanów się, dlaczego chcesz pomagać innym   ludziom. 

2.     Być przekonanym - nie oferuj swej pomocy, jeśli nie jesteś przekonany o wartości tego, co 

robisz. 

 3.     Być lojalnym - zgłaszaj sugestie, nie „uderzaj” w innych.  

4.     Przestrzegać zasad - nie krytykuj rzeczy, których nie rozumiesz. Może okazać się, że mają swoje 

uzasadnienie. 

5.     Mówić otwarcie- pytać o rzeczy, których nie rozumiesz. Nie pozwól, by tłumione wątpliwości i 

frustracje odciągnęły Cię od tego, co najważniejsze, bądź zmieniły w osobę stwarzającą problem. 

6.     Chętnie uczyć się - rozszerzaj swoją wiedzę.  

7.     Stale się rozwijać - staraj się wiedzieć jak najwięcej o Twojej organizacji i pracy.  

8.     Nie sprzeciwiać się kontroli nad sobą - będziesz pracował lepiej i z większą satysfakcją, 

wykonując to, czego od Ciebie się oczekuje. 

9.     Być osobą na której można polegać - praca jest zobowiązaniem. Wykonaj to, co zgodziłeś się 

zrobić. Nie składaj obietnic, których nie jesteś w stanie spełnić. 

10.   Działać w zespole - znajdź dla siebie miejsce w grupie. Samotnik działający na własną rękę jest 

mało skuteczny. 

 

 

 



 

Załącznik Nr 1  

                                OŚWIADCZENIE UCZNIA 

 Ja niżej podpisana/ny oświadczam, iż zapoznałam/łem się z Programem Szkolnego  

Wolontariatu oraz deklaruję przestrzeganie zasad związanych z moim uczestnictwem w kole 

oraz Karty Etycznej Wolontariusza. Wolontariusz ma obowiązek respektować zasady S W 

takie, jak:  zasada osobistej pracy nad własnym rozwojem 

  zasada zaangażowania na rzecz potrzebujących pomocy; 

  zasada troski o los słabszych; 

  zasada równości; 

  zasada prawdy, przyjaźni, życzliwości, szacunku. 

 

                           KARTA ETYCZNA WOLONTARIUSZA  

1) Będę spełniać wszystkie zadania związane z przyjętą rolą. 

 2) Nie będę składać obietnic, których nie jestem w stanie spełnić.  

3) W przypadku niemożności wywiązania się ze zobowiązań, poinformujemy o tym 

koordynatora pracy wolontariuszy.  

4) Zachowam dyskrecją w sprawach prywatnych, będę unikać zachowań, które mogą być 

niewłaściwie rozumiane.  

5) Będę otwarty na nowe pomysły i sposoby działania.  

6) Wykorzystam szansę poznania i nauczenia się nowych rzeczy od innych osób.  

7) Nie będę krytykować rzeczy, których nie rozumiem. 

 8) Będę pytać o rzeczy, których nie rozumiem.  

9) Będę działać w zespole.  

10) Będę osobą, na której można polegać.  

11) Będę pracować lepiej i z większą satysfakcją, wykonując to, czego się ode mnie oczekuje. 

12) Będę chętnie uczyć się. Wiem, że nauka jest nieodłączną częścią każdej dobrze 

wykonanej pracy.  

13) Będę uczestniczyć w obowiązkowych spotkaniach.  

14) Postaram się być bardzo dobrym wolontariuszem. 

 

 

  Podpis ucznia …………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik 2          

 

                                           ZGODA RODZICÓW 

   NIEPEŁNOLETNIEGO UCZNIA ZE  SP NR 2  SZKOLNEGO   WOLONTARIATU 

  

My niżej podpisani / Ja niżej podpisany/a (w przypadku, gdy opiekę sprawuje jeden rodzic) 

wyrażamy zgodę na udział naszego dziecka 

…………………………………………………………. (klasa ……….) w działaniach 

Szkolnego Wolontariatu. Zapoznaliśmy się również z Programem Szkolnego Wolontariatu i 

deklarujemy, iż nasze dziecko jest objęte ubezpieczeniem na terenie szkoły.  

 

                        ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU 

 Oświadczam również, że zgodnie z art. 81 ust. 1 o prawie autorskim i prawach pokrewnych z 

4 lutego 1994r (tekt jedn. Dz.U. z 2006r, nr 90 poz.631 z późniejszymi zmianami) wyrażam 

zgodę na nieodpłatną rejestrację i wykorzystanie wizerunku mojego dziecka 

…………………………………………………………., zarejestrowanego aparatem 

fotograficznym lub kamerą podczas działań Szkolnego Wolontariatu w celach publikacji na 

stronie internetowej szkoły oraz portalu społecznościowym facebook.  

 

Podpisy rodziców/opiekunów prawnych 

 ……………………………………………… ………………………………………………  

 

 

 

 


