
„Pomagalscy”

Wolontariat  daje  szansę,  by  wykorzystać  wszystkie  swoje  umiejętności,  doświadczenie,
zainteresowania  na  rzecz  innych  ludzi,  często  samotnych,  potrzebujących  i  cierpiących.
Wolontariuszem  może  być  każdy,  niezależnie  od  płci,  przekonań  czy  wieku.  Tytuł  programu
nawiązuje  do  słów  Janusz  Korczaka  –  patrona  naszej  szkoły:  „Mów dziecku,  że  jest  dobre,
że może, że potrafi”, bowiem wolontariat daje szansę każdemu dziecku, by poczuło, że jest dobre,
że może i potrafi pomóc innym ludziom.

Zebrania Szkolnego Koła Wolontariatu „Pomagalscy”:

Spotkania  będą  odbywać  się  w  poniedziałek  o  godzinie  11.40-11.55  (duża  przerwa)  oraz
w czwartek 15.15-16.00 w sali 57 ( w zależności od potrzeb).

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. 
3. Wolontariusz  ma  prawo  do  wsparcia  ze  strony  koordynatora,  opiekuna  lub  innych

pracowników Szkolnego Klubu Wolontariatu. 
4. Członkowie wolontariatu poświęcają się dla innych, ale nie zapominają o sobie. 
5. Każdy  ma prawo  przystąpić  do  Klubu  jak  i  od  niego  odejść  uprzedzając  odpowiednio

wcześniej opiekunów Szkolnego Klubu Wolontariusza. 

Obowiązki wolontariusza:

1. Niepełnoletni członkowie Szkolnego Klubu Wolontariatu muszą przedstawić pisemną zgodę
rodziców lub opiekunów na działanie w wolontariacie. 

2. Wolontariusz ma obowiązek systematycznie uczestniczyć w spotkaniach, szkoleniach, 
warsztatach i pracach SKW. 

3. Wolontariusze są słowni i wywiązują się ze swoich obowiązków. 
4. Wolontariusze nie otrzymują wynagrodzenia, ani żadnych świadczeń za swoją pracę. 
5. Członkowie wolontariatu starają się w szkole i poza nią zachowywać kulturalnie i być 

wzorem dla innych uczniów. 
6. Wolontariusz ma 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. 

7. Wolontariusz może zostać skreślony z listy wolontariuszy za niewywiązywanie się 
ze swoich obowiązków. 



Kodeks etyczny wolontariusza:

Wolontariusz powinien:

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

2. Być przekonanym – nie oferuj swej pomocy, jeżeli nie jesteś przekonany o wartości tego,

co robisz. 

3. Być lojalnym – zgłaszaj sugestie, nie ‘uderzaj” w innych. 

4. Być  osobą,  na  której  można  polegać –  praca  jest  zobowiązaniem.  Wykonuj  to,  co

zgodziłeś/zgodziłaś  się  robić.  Składaj  tylko  te  obietnice,  które  jesteś  w  stanie  spełnić,
wypełniaj podjęte zobowiązania, bądź punktualny/punktualna. 

5. Przestrzegać zasad – nie krytykuj rzeczy,  których nie rozumiesz.  Może okazać się, ze

mają swoje uzasadnienie. 

6. Mówić  otwarcie –  pytaj  o  rzeczy,  których  nie  rozumiesz.  Nie  pozwól,  aby  tłumione

wątpliwości i frustracje odciągnęły Cię od tego, co najważniejsze, bądź zmieniły w osobę
stwarzającą problemy. 

7. Chętnie uczyć się – rozszerzaj swoja wiedzę. 

8. Stale się rozwijać – staraj się zdobywać wiedzę. 

9. Nie  przeciwstawiaj  się  kontroli  nad  sobą –  będziesz  pracował  lepiej  i  z  większą

satysfakcją wykonując to, czego od Ciebie się oczekuje. 

10.Działać w zespole – znajdź dla siebie miejsce w grupie. Samotnik działający na własną

rękę jest mało skuteczny. 

Zaplanowane działania

Szkolne Koło Wolontariatu „Pomagalscy” nawiązało współpracę z Centrum Wolontariatu przy 
Teatrze Grodzkim w Bielsku-Białej. Przystąpiliśmy również do programu „Pola Nadziei”.

W bieżącym roku szkolnym 2019/2020 chcemy zorganizować następujące akcje:

- zbiórka karmy i koców dla schroniska „Reksio”,

- sadzenie żonkili na znak solidarności z ludźmi umierającymi na nowotwory,

- czytanie bajek dzieciom z młodszych klas,

- akcja „Listopadowe światełko pamięci”,

- przedstawienie świąteczne,

- wyjścia do Domu Pomocy Społecznej w Komorowicach,

- zorganizowanie kiermaszów świątecznych,

- zorganizowanie Dnia Dobrych Uczynków,

- zbiórka artykułów papierniczych dla Szpitala Pediatrycznego w Bielsku-Białej,

- akcje wynikające z potrzeby chwili.

PAMIĘTAJ!!! BEZ CIEBIE POMAGALSCY NIE MAJĄ SENSU! 
KAŻDY JEST WAŻNY!

 UWIERZ W SIEBIE I SWOJE DOBRE SERCE!


