Program Szkolnego Koła Wolontariatu
w
SP Nr 3 im. Juliana Tuwima w Nowej Sol

Podstawa prawna wolontariatu – Ustawa o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r.
Wolontariat to świadome, dobrowolne i bezpłatne działanie na rzecz innych, potrzebujących
pomocy, wykraczające poza związki rodzinno-koleżeńsko-przyjacielskie. Uczestnictwo jest
świadome, dobrowolne i nieodpłatne.
Szkolne koło wolontariatu skierowane jest do uczniów klas II-VIII SP Nr 3 im. Juliana
Tuwima w Nowej Soli , którzy chcą pomagać innym, reagować czynnie na potrzeby środowiska,
inicjować działania w środowisku lokalnym, wspomagać różnego typu inicjatywy charytatywne i
kulturalne.
Opis programu:
Program obejmuje działalność Szkolnego Koła Wolontariatu. Uczestnikami koła są uczniowie
Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Juliana Tuwima w Nowej Soli, chętni do podejmowania
bezinteresownych działań na rzecz innych osób. Program jest zgodny z podstawą programową
kształcenia ogólnego w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych, ukazuje celowość działań
edukacyjno-wychowawczych w pracy z uczniami do osiągnięcia przez nich dojrzałości szkolnej w
zakresie emocjonalnym i społecznym. Dobrane tematy i metody pracy, dostosowane do rzeczywistych
możliwości rozwojowych uczniów, przyczynią się do poszerzenia przez nich wiedzy i doskonalenia
umiejętności w zakresie właściwych postaw i zachowań w życiu, zwłaszcza otwarcia się na drugiego
człowieka.
Cele i założenia:
1.Rozwijanie wśród uczniów postaw otwartości i wrażliwości na potrzeby szkolnego i lokalnego
środowiska.
2.Zapoznawanie z ideą wolontariatu.
3.Przygotowywanie młodzieży do podejmowania pracy wolontariusza.
4.Umożliwianie młodym podejmowania działań na rzecz potrzebujących pomocy.
5.Wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieżowych, działań edukacyjnych.
6.Pomoc szkolnym rówieśnikom w trudnych sytuacjach.
7.Rozwijanie pasji i zainteresowań młodzieży.
8.Nauka samorządności.

Formy działalności koła:


Działania na rzecz środowiska szkolnego



Działania na rzecz środowiska lokalnego



Udział w akcjach ogólnopolskich

W tym:
⁻ zbiórki darów rzeczowych;
⁻ zbiórki pieniędzy do puszek;
⁻ udział w akcjach charytatywnych;
⁻ udział w wydarzeniach kulturalnych – koncerty, spektakle, przedstawienia;
⁻ pomoc chorym, wspólne spędzanie czasu;
⁻ organizacja wydarzeń kulturalnych – przedstawień, koncertów;
⁻ promocję wolontariatu w lokalnym środowisku.

Struktura klubu wolontariusza


na czele koła wolontariatu stoją nauczyciele koordynatorzy - pani Kinga Kozioł- Rajkiewicz i
pani Magdalena Borkowska. Pracę wolontariatu wspomaga również pani Dominika Bruder.



Członkowie Koła oraz opiekunowie ściśle współpracują z SU i zespołem nauczycieli.

Wolontariusze
1.Wolontariuszem może zostać każdy uczeń z klas II-VIII, który pragnie służyć innym.
2.Aby zostać wolontariuszem niezbędna jest zgoda opiekunów prawnych.
3.Działalność koła opiera się na zasadzie dobrowolności i bezinteresowności.
4.Członek klubu kieruje się bezinteresownością, życzliwością, chęcią niesienia pomocy, troską o
innych.
5.Wolontariusz zna plan pracy oraz zakres obowiązków wolontariuszy i przestrzega ich.
6.Każdy członek wolontariatu swoim postępowaniem stara się promować ideę wolontariatu, być
przykładem dla innych.
7.Wolontariusz ma prawo do zgłaszania własnych pomysłów i inicjatyw.
8.Wolontariusz ma prawo do pracy w zakresie nieutrudniającym nauki w szkole i pomocy w domu
oraz własnego odpoczynku.
9.Wolontariusz ma prawo rezygnacji z działań w SKW w każdej chwili.

Spotkania Szkolnego Koła Wolontariatu
Będą odbywały się według zaistniałych potrzeb związanych z działalnością koła. Celem
organizowanych spotkań będzie:


przeszkolenie wolontariuszy na pierwszym spotkaniu, podczas którego przybliżona zostanie
idea wolontariatu, obszary pomocy, zasady pracy i etyki działalności wolontarystycznej,



organizację działań oraz motywowanie uczniów do działania;



monitorowanie działalności wolontariuszy, przedstawieniem realizacji harmonogramu działań
koła;



wymianę doświadczeń.

Monitorowanie i ewaluacja
Realizacja programu podlega systematycznemu monitorowaniu i ocenie realizacji podejmowanych
działań.
Sprawdzanie efektywności podejmowanych działań odbywa się każdorazowo po realizacji
indywidualnego działania.

Plan pracy na rok szkolny 2020/2021
LP.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.

10.
11.
12.

DZIAŁANIA
Nabór nowych członków do SKW i zapoznanie
ich z regulaminem.
Spotkania członków SKW
Prace na rzecz szkoły
Współorganizacja akcji DKMS
Kiermasz charytatywny dla fundacji DKMS
Organizacja akcji Szlachetna Paczka
Organizacja akcji „Cała Polska czyta dzieciom”.
Czytanie młodszym kolegom w Publicznym
Przedszkolu Nr 2 w Nowej Soli
II edycja challenge „Kieszonkowe dla
schroniska”
Udział w akcji „Serce dla zwierzaka” – zbiórka
karmy i artykułów dla zwierzacków z
nowosolskiego przytuliska
Kiermasz świąteczny
Obchody dnia wolontariusza
Spotkanie z aktywnym wolontariuszem

TERMINY
wrzesień 2020
wg potrzeb, nie rzadziej niż raz
w miesiącu
cały rok szkolny
wg potrzeb DKMS
listopad 2020
grudzień 2020
styczeń/marzec 2021

październik- nagranie filmiku
promocyjnego
wg harmonogramu akcji
grudzień 2020
5 grudzień 2020
wg możliwości osoby
zaproszonej

13.

Pomoc koleżeńska w nauce

14.
15.
16.

Udział w akcji „Góra grosza”
Udział w forum organizacji pozarządowych
Współpraca z przytuliskiem nowosolskim –
wyprowadzanie psów na spacer

17.

Kartki świąteczne – wykonanie i wysłanie kartek
dla KPP, Straży Pożarnej, Pracowników
medycznych oraz pacjentów oddziałów
Nowosolskiego Szpitala
Udział w akcji „Marzycielska poczta” –
wysyłanie kartek okolicznościowych z
życzeniami adresowanych do dzieci chorych
Zbiórka nakrętek „Dla Eli”

18.

19.

wg potrzeb przez cały rok
szkolny
wg harmonogramu akcji
październik 2020
1 sobota w miesiącu (wyjazdy
uzależnione od warunków
atmosferycznych)
grudzień 2020/kwiecień 2021

cały rok szkolny
cały rok szkolny

Zachęcamy do tego, aby w akcjach społęcznych skupiać się na tym, co jest ważne dla młodych
ludzi. Pomysł na działanie powinien wynikać z obserwacji uczniów i uczennic. Część akcji ma
wymiar globalny, natomiast plan zostanie uzupełniony o propozycje uczniów SKW.

