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PROGRAM          
Szkolnej  Grupy Wolontariatu 

 
ZESPÓŁ SZKOLNO  PRZEDSZKOLNY NR 1 W LEŻAJSKU 

 
 

 
Podstawa prawna   –  Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie 
(Dz. U. z dnia 29 maja 2003r.) 

 
 

  „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) 
 
 

 
 „Człowiek jest wielki nie przez to,  co posiada, lecz przez to, kim jest; nie 
przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi” 
  
 „Potrzebna jest dziś nowa „wyobraźnia miłosierdzia”, której przejawem 
będzie nie tyle i nie tylko skuteczność pomocy, ale zdolność bycia bliźnim dla 
drugiego człowieka, solidaryzowanie się z nim” 
 
Idea wolontariatu: 
 

 Podaruj drugiemu, to co bezcenne - swój uśmiech, życzliwość i czas. 

 Ty również możesz być wspaniały i tworzyć lepszy świat. 
 
 Wolontariuszem może zostać niemal każdy. Nie liczy się tutaj płeć, rasa, 
narodowość, wyznanie czy przekonania polityczne. Wolontariusz nie musi 
miećżadnych specjalnych kwalifikacji ani doświadczenia. Jedynymi kryteriami są tu 
silna motywacja i trochę wolnego czasu,który gotowi jesteśmy poświęcić innym. 
   
Wielkim orędownikiem wolontariatu był bł. Papież Jan Paweł II. Nazywał 
wolontariuszy„PROMIENIAMI  NADZIEI”i często wyrażał szczere uznanie dla ich 
poświęcenia ludziom chorym, dzieciom, uchodźcom i wszystkim znajdującym się  
w trudnej sytuacji.   
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 Okres nauki w szkole jest najwłaściwszy dla kreowania postaw           
altruistycznych. Wykorzystując otwartość i ciekawośćświata młodego człowieka 
poprzez Wolontariat można odcisnąć dobroczynne piętno w wszystkich dziedzinach 
jego życia. 

Uczniowie w szkole są pełni pasji i zaangażowania. Często kierują się 
miłością, wrażliwością i troską o drugiego człowieka. 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. Niezmiernie ważne jest aby praca ta miała swoje ramy zawarte  
w  regulaminie. 

 
Postanowienia ogólne 

 

 Wolontariat - to bezpłatne, świadome i dobrowolne działanie na rzecz innych. 

 Wolontariusz – to osoba pracująca na zasadzie wolontariatu.   

Wolontariuszem może być każdy, w każdej dziedzinie życia społecznego, wszędzie 

tam, gdzie taka pomoc jest potrzebna. 

 Wolontariat jest inicjatywą skierowaną do uczniów naszej szkoły, którzy chcą 

służyć najbardziej potrzebującym, reagować czynnie na potrzeby innych oraz 

wspomagać rożnego typu inicjatywy charytatywne, kulturalne i religijne. 

 Szkolna Grupa Wolontariatu jest wspólnotą niezależną, całkowicie 

bezinteresowną i otwartą na wszystkich, którzy chcą pomagać innym. 

 Szkolna  Grupa Wolontariatu działa tam, gdzie może służyć ludziom, którzy 
tego potrzebują w  środowisku szkolnym i poza szklonym. 
  
Cel 

 
   Celem programu jest aktywizowanie młodzieży w celu działań na rzecz 
środowiska lokalnego. Jest on zatem elementem edukacji społecznej uczniów i ich 
integracji ze środowiskiem. Przygotowuje on młodzież do aktywnego 
uczestniczenia w życiu społecznym i obywatelskim, rozwija  ich 
zainteresowania, umiejętności społeczne, a przede wszystkim niesie ze  sobą 
wiele wartości wychowawczych, kształtujących kreatywność,  odpowiedzialność, 
wrażliwość miłość i otwartość na drugiego człowieka. 

 
Cele  szczegółowe  programu 

 
   Zapoznanie młodzieży z ideą wolontariatu oraz jej propagowanie 
   Uwrażliwienie na cierpienie, samotność i potrzeby innych 
   Nauka udzielania konkretnej pomocy 
   Kształtowanie postaw prospołecznych 
   Rozwijanie empatii i zrozumienia 
   Inspirowanie  do aktywnego spędzania czasu wolnego 
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 Wzbogacanie tradycji szkoły zgodnie z założeniami programu    
 wychowawczego 
 Zawieranie głębokich, wartościowych przyjaźni 
  Kształtowanie umiejętności działania zespołowego 
 Współdziałanie z organizacjami społecznymi 
 Dawanie możliwości wykorzystania własnych umiejętności i doświadczeń 
     oraz odpowiedzialność za nie 
 Rozwijanie indywidualnych pasji i zainteresowań 
 Stymulowanie aspiracji i samorealizacji 
 Zdobywanie doświadczenia w nowych dziedzinach 
 Wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży 
 Nabycie umiejętności radzenia sobie w trudnych, stresowych sytuacjach. 
 Rozwijanie cech charakteru: punktualność, obowiązkowość, 
 systematyczność, skrupulatność 
  Rozwijanie umiejętności komunikacji interpersonalnej 
  Zapoznanie z podstawowymi pojęciami z zakresu etyki, pedagogiki i 
 psychologii 
 Wykształcenie postawy zgodnej z zasadami kodeksu moralnego. 

 

Korzyści dla uczniów działających w Szkolnej Grupie  Wolontariatu: 

 Nowa, atrakcyjna forma spędzenia czasu. 

 Okazja do rozwoju swojej osobowości, poznawania siebie, swoich słabych  

i mocnych stron w wielu trudnych sytuacjach. 

 Możliwość kształtowania różnorodnych umiejętności związanych z realizacją 

powierzonych zadań. 

 Okazja do podniesienia poczucia kompetencji i samooceny. 

 Okazja do sprawdzenia siebie w różnorodnych rolach i sytuacjach życiowych. 

  

System rekrutacji: 

 Akcja plakatowa informująca uczniów o działalności Szkolnej  Grupy 
Wolontariatu oraz naborze (na początku każdego roku szkolnego); 

 W trakcie roku szkolnego-rozmowy zaangażowanych wolontariuszy z 
 przyjaciółmi , znajomymi, zachęcanie do pracy na rzecz innych; 

 Informowanie uczniów w klasach o działalności Szkolnej  
GrupyWolontariatu. 

 Lekcje religii poświęcone miłości bliźniego.  

 
Młodzieżowa Grupa Wolontariatu obchodzi swoje święto: 

 
5 grudnia - Międzynarodowy Dzień Wolontariusza, który został ustanowiony 
rezolucją Zgromadzenia Ogólnego ONZ z lipca 1997r. To dowód uznania  
dla milionów ludzi, poświęcających swój cenny czas i umiejętności w celu niesienia 
pomocy innym. To okazja do podsumowań, spotkań, podziękowań, ale również  
do przeprowadzania kolejnej akcji Szkolnej  Grupy Wolontariatu. 
 
Wszyscy wolontariusze posiadają znaczki z logo organizacji. 
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Rodzice lub opiekunowie wyróżniających się wolontariuszy otrzymują listy 
pochwalne, a sami wyróżnieni – dyplomy. 
 
Wolontariusze 
 
 Wolontariuszem może zostać każdy, kto pragnie służyć innym. 

 
 Członkiem Szkolnej  Grupy Wolontariatu mogą być uczniowie naszej szkoły  

respektująca zasady,  po uprzednim przedstawieniu opiekunowi Grupy   
pisemnej zgody rodziców na działalność wolontariatu. 

 
 Działalność Grupy opiera się na zasadzie dobrowolności i  

 bezinteresowności. 
 
 Członkowie Grupy mogą podejmować pracę w wymiarze  nieutrudniającym 

naukę i pomoc w domu. 
 
 Członek Grupy kieruje się bezinteresownością, życzliwością, chęciąniesienia 

pomocy, troską o innych. 
 
 Członek Grupy systematycznie uczestniczy w pracy Grupy, a także w 

spotkaniach i warsztatach dla wolontariuszy. 
 
 Każdy członek Grupy stara się aktywnie włączyć w działalność Grupy, 

 zgłaszać własne propozycje i inicjatywy, wykorzystując swoje zdolności 
i doświadczenie. 

 
 Każdy członek Grupy swoim postępowaniem stara się promować 

ideęwolontariatu, być przykładem dla innych. 
 
 Każdy członek Grupy stara się przestrzegać zasad zawartych w Karcie 

Wolontariusza oraz w Regulaminie. 
 

 
 
KODEKS ETYCZNY WOLONTARIUSZA 
 
Być pewnym 
Zastanów się, dlaczego chcesz pomagać innym ludziom. 
 
Być przekonanym 
Nie oferuj swej pomocy, jeżeli nie jesteś przekonany o wartości tego, co robisz. 
 
Być lojalnym 
Zgłaszaj sugestie, nie „uderzaj” w innych. 
 
Przestrzegać zasad 
Nie krytykuj rzeczy, których nie rozumiesz. Może okazać się, że mają swoje 
uzasadnienie. 
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Mówić otwarcie 
Pytaj o rzeczy, których nie rozumiesz. Nie pozwól, by tłumione wątpliwości i frustracje 
odciągnęły Cię od tego, co najważniejsze, bądź zmieniły w osobę stwarzającą 
problem. 
 
Chętnie uczyć się 
Rozszerzaj swoją wiedzę. 
 
Stale się rozwijać 
Staraj się wiedzieć jak najwięcej o Twojej organizacji i pracy. 
 
Nie sprzeciwiać się kontroli nad sobą 
Będziesz pracował lepiej i z większą satysfakcją, wykonując to, czego od Ciebie się 
oczekuje. 
 
Być osobą na której można polegać 
Praca jest zobowiązaniem. Wykonuj to, co zgodziłeś się zrobić. Nie składaj obietnic, 
których nie jesteś w stanie spełnić. 
 
Działać w zespole 
Znajdź dla siebie miejsce w grupie. Samotnik działający na własną rękę jest mało 
skuteczny. 
 
 
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 lub innych 

pracowników Szkolnej Grupy Wolontariatu 
4. Wolontariusz nie powinien wykonywać prac objętych polityką etatową, czyli 

zastępować pracownika 
5. Wolontariusz ma prawo do otrzymania pisemnego zaświadczenia o wykonanej 

pracy 
6. Wolontariusz ma prawo być poinformowany o trudnościach, związanych z 

wykonywaną pracą 
7. Nie wolno wywierać na wolontariusza presji moralnej w związku z 

realizowanym zadaniem pozostającym w konflikcie z jego przekonaniami 
8. Wolontariusz ma prawo do rezygnacji z pracy wolontariatu uprzedzając 

odpowiednio wcześniej koordynatora Szkolnej Grupy Wolontariatu. 
 

 
OBOWIĄZKI  WOLONTARIUSZA 
 

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

2. Wolontariusz ma obowiązek prowadzenia Dzienniczka Wolontariusza 
3. Wolontariusz ma obowiązek uczestniczyć w spotkaniach i szkoleniach 

Wolontariatu 
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4. Wolontariusz ma obowiązek respektować zasady Szkolnej Grupy Wolontariatu 
takie jak: 

  zasada osobistej pracy nad własnym rozwojem 
  zasada zaangażowania na rzecz potrzebujących pomocy 
  zasada troski o los słabszych 
  zasada prawdy, przyjaźni, życzliwości i miłości 
 
 
System nagradzania wolontariuszy: 
  
Działania zaangażowanych wolontariuszy są nagradzane poprzez: 

 

 Umieszczenie na liście honorowych wolontariuszy; 

 Pochwałę koordynatora programu z wpisem do dziennika; 

 Podniesienie oceny z religii; 

 Wręczenie dyplomu i przedstawienie wyników pracy; 

 Pochwałę dyrektora szkoły; 

 Powierzanie coraz bardziej odpowiedzialnych zadań. 

 
 
Dzienniczek wolontariusza 
 
Karta pracy w roku szkolnym 201…/201…. 
Imię i Nazwisko Ucznia: ................................ Klasa: .................. 
 

 
 
Lp. 

Data Rodzaj działania,                                                                                                                                                           
akcji 

Ilość godzin Podpis 
prowadzącego 
(nauczyciela) 
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Zgoda Rodziców 
 
 
Wyrażam zgodę na udział córki/syna ........................................................w pracach 
wchodzących w zakres Szkolnej Grupy Wolontariatu. Niniejszym oświadczam, że 
zobowiązuję się zapoznać z Regulaminem Szkolnego Grupy Wolontariatu. 
 
 
..........................      …………………………………… 
data 
podpis rodzica/prawnego opiekuna 
 
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb 
niezbędnych do realizacji działalności Szkolnego Klubu Wolontariusza (zgodnie z 
Ustawą z dn. 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust. Nr 133 poz 
883). 
 
 
 
................................................. 
Podpis rodzica/prawnego opiekuna 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Opracowanie:  s. mgr .Agata Wań 


