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SZKO¸A BEZ PRZEMOCY

Szanowni Paƒstwo,
rozpocz´liÊmy czwartà edycj´ programu spo∏ecznego „Szko∏a bez przemocy”. W roku
szkolnym 2009/2010 dzia∏aniom Programu towarzyszy has∏o „Wolontariat – Êwiadomie
pomagam innym”. Jak pokazujà badania „Diagnoza szkolna” oraz „Badania rodziców
2009”, wraz z wiekiem zdecydowanie spada aktywnoÊç spo∏eczna dzieci i m∏odzie˝y.
Konsekwencjà tego zjawiska jest nie tylko niski poziom kapita∏u spo∏ecznego wÊród
m∏odych Polaków, ale równie˝ zwi´kszenie poziomu agresji i przemocy szkolnej. èle
zagospodarowany czas wolny, brak pozytywnego pomys∏u na ˝ycie, niewykorzystana
energia sprzyjajà zachowaniom agresywnym. Dlatego chcemy zach´ciç dzieci i m∏odzie˝ szkolnà, a tak˝e ich opiekunów do bezinteresownego poÊwi´cania swojego czasu
i wysi∏ku na rzecz innych.
Broszura programu spo∏ecznego „Szko∏a bez przemocy”, którà oddajemy w Paƒstwa
r´ce, to praktyczny poradnik prezentujàcy poszczególne kroki, jakie trzeba podjàç, aby
zorganizowaç wolontariat szkolny. Z pierwszej cz´Êci dowiedzà si´ Paƒstwo m.in., czym
sà i jak funkcjonujà Szkolne Kluby Wolontariusza, jak stworzyç i prowadziç Klub, jakie sà
podstawy prawne wolontariatu w Polsce. Druga cz´Êç to specjalnie opracowane przez
doÊwiadczonych praktyków scenariusze zaj´ç lekcyjnych na temat wolontariatu,
adresowane do czterech grup wiekowych (klas I–III, IV–VI, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych). Ka˝dy scenariusz zawiera podstawowe definicje zwiàzane z wolontariatem,
opis przebiegu zaj´ç, list´ materia∏ów potrzebnych do ich przeprowadzenia oraz
dodatkowe wskazówki. Przyk∏adowe lekcje, zrealizowane wed∏ug zaproponowanych
scenariuszy, przedstawiajà filmy instrukta˝owe dost´pne na do∏àczonej do broszury
p∏ycie.
˚yczymy Paƒstwu przyjemnej lektury i sukcesów w pracy!
Organizatorzy Programu
„Szko∏a bez przemocy”
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– szacunek dla innych,
– bezinteresownoÊç w dzia∏aniach solidarnoÊciowych.

SZKOLNE KLUBY WOLONTARIUSZA
Katarzyna Braun
Regionalne Centrum Wolontariatu w Lublinie

C

1. Co to jest wolontariat i kto jest
wolontariuszem
Rozpoczynajàc prac´ z wolontariuszami, warto na poczàtku zapoznaç si´ z podstawowymi informacjami na temat wolontariatu – czym jest i kogo mo˝emy okreÊlaç
mianem wolontariusza.

Wolontariat (∏ac. volontarius – ochotniczy, dobrowolny) – definiowany jest jako
„Êwiadome, dobrowolne i nieodp∏atne dzia∏anie na rzecz innych, potrzebujàcych pomocy, wykraczajàce poza zwiàzki rodzinne, przyjacielskie i kole˝eƒskie”. Jest swoistym
odruchem serca, pociàgajàcym za sobà konkretne czyny zmierzajàce do wsparcia, udzielenia pomocy cz∏owiekowi, który znalaz∏ si´ w trudnej sytuacji ˝yciowej.
W Polsce z poczàtkiem zorganizowanej dzia∏alnoÊci wolontariackiej spotykamy si´
po 1989 roku, gdy zaczynajà si´ rozwijaç organizacje pozarzàdowe. Od 1995 roku powstajà w naszym kraju Centra Wolontariatu, zajmujàce si´ rozpowszechnianiem idei
wolontariatu oraz wspieraniem instytucji i osób zainteresowanych pracà ochotniczà,
a od 2003 roku wolontariat jest uregulowany prawnie Ustawà o organizacjach po˝ytku
publicznego i wolontariacie.
Wolontariat opiera si´ na nast´pujàcych wartoÊciach:
– postawienie w centrum zainteresowaƒ cz∏owieka,
– zwrócenie uwagi na najs∏abszych i najbardziej cierpiàcych,
– odpowiedzialnoÊç za ˝ycie spo∏eczne,

Opierajàc si´ na tych wartoÊciach, wolontariat realizuje swoje fundamentalne
zadania:
– stymuluje instytucje publiczne i domaga si´ praw dla najs∏abszych,
– wyprzedza odpowiedzi paƒstwa na nag∏e potrzeby cz∏onków spo∏ecznoÊci),
– zmienia ÊwiadomoÊç osób, które zazwyczaj nie martwià si´ trudnà sytuacjà innych,
– ukazuje sens cz∏owieczeƒstwa.
Przedstawione w skrócie informacje na temat wolontariatu pokazujà, ˝e stawia on w centrum swoich zainteresowaƒ cz∏owieka, jego godnoÊç, uczy, jak byç z innymi i dla innych,
jak dostrzegaç wokó∏ siebie chorych, ubogich, cierpiàcych, czuç si´ odpowiedzialnym
za ich losy, podejmowaç dzia∏ania pomocowe na rzecz najbardziej potrzebujàcych,
byç wra˝liwym na nowe obszary ubóstwa. Wolontariusze, pracujàc w licznych
placówkach – domach dziecka, Êwietlicach Êrodowiskowych, szpitalach, domach pomocy spo∏ecznej, wÊród bezdomnych, umierajàcych, uchodêców, wi´êniów – wnoszà
nadziej´, ukazujà wartoÊç ˝ycia, któremu zawsze nale˝y s∏u˝yç, przywracajà wiar´
w dobro istniejàce w cz∏owieku.
OkreÊlajàc obszar pracy wolontariuszy, warto zaznaczyç, ˝e w literaturze przedmiotu
odnajdujemy ró˝ne rodzaje wolontariackiego zaanga˝owania. Jego typologi´ przedstawiamy poni˝ej.
Wolontariusze mogà pracowaç:
– indywidualnie lub grupowo,
– w kraju lub za granicà.
Praca wolontariacka mo˝e mieç charakter:
(ze wzgl´du na zakres czasowy)

krótkoterminowy

bezterminowy
okresowy

jednorazowy

specjalny przypadek
specjalne zadanie
specjalna osoba
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Wiedzàc, jak wa˝nà rol´ w spo∏eczeƒstwie mogà odgrywaç wolontariusze, jak ró˝ne
formy mo˝e przybieraç wolontariat i w jak wielu obszarach ˝ycia spo∏ecznego jest obecny, warto zastanowiç si´, kim jest wolontariusz i kto mo˝e nim zostaç.
Wolontariuszem mo˝e byç ka˝da osoba, która dobrowolnie i Êwiadomie podejmuje
bezp∏atnà prac´ na rzecz potrzebujàcych. Bardzo wa˝ny jest akt woli ochotnika. Ka˝dy
wolontariusz musi samodzielnie podjàç decyzj´, ˝e chce nieodp∏atnie pomagaç osobom
potrzebujàcym. Badania prowadzone przez Klon/Jawor wskazujà, ˝e wolontariuszami
zostajà osoby w ka˝dym wieku, poczàwszy od uczniów, poprzez studentów, osoby
pracujàce, po emerytów i rencistów. Przychodzà z ró˝nym poziomem wiedzy, doÊwiadczeniem lub jego brakiem. Stàd bardzo wa˝ne jest odpowiednie dopasowanie miejsca,
w którym b´dzie pomaga∏ wolontariusz, i zakresu obowiàzków do poziomu jego wiedzy
i kwalifikacji.
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po˝ytku publicznego i wolontariacie wskazujà na obowiàzek posiadania przez wolontariuszy kwalifikacji niezb´dnych do Êwiadczenia danej pracy. W praktyce okreÊla je osoba
kierujàca placówkà. Za ka˝dym razem osoba taka ocenia kwalifikacje wolontariusza
(na podstawie dotychczasowych doÊwiadczeƒ, rozmowy) i decyduje o zaanga˝owaniu go
do pracy.
Czasami placówka anga˝ujàca wolontariuszy kieruje si´ w swojej dzia∏alnoÊci
szczegó∏owymi przepisami, ma swój regulamin zawierajàcy specyficzne wymogi. W takim
przypadku wolontariusze muszà si´ tym wymogom podporzàdkowaç.
Przy anga˝owaniu uczniów jako wolontariuszy trudno jest wymagaç od nich szczególnych kwalifikacji. Dlatego wa˝ne jest staranne rozpoznanie potencja∏u wolontariuszy
i umo˝liwienie im podj´cia pracy wolontariackiej w takim miejscu, gdzie ich wiedza
i kwalifikacje b´dà wystarczajàce.

1.1. Sylwetka wolontariusza
Szkolnego Klubu Wolontariusza
Podejmujàc tematyk´ wolontariatu m∏odzie˝owego, warto przyjrzeç si´ uwa˝niej
sylwetce m∏odego wolontariusza – temu, czego si´ od niego oczekuje, oraz jak mo˝e
zmieniç m∏odego cz∏owieka jego zaanga˝owanie w prac´ wolontariackà. Mówiàc o sylwetce wolontariusza, mamy na myÊli postaw´ ˝yciowà, którà poprzez prac´ wychowawczà w ramach Klubu Wolontariusza mamy szans´ kszta∏towaç. Cz∏onkami Szkolnych
Klubów Wolontariusza sà osoby m∏ode, których postawa dopiero si´ formuje.
Niezmiernie wa˝ne jest wskazanie na tym etapie priorytetów, hierarchii wartoÊci, wzmacnianie pozytywnych zachowaƒ, pomoc w zrozumieniu procesów zachodzàcych w ˝yciu
spo∏ecznym i nauka zajmowania stanowiska w sprawach wa˝nych. Oto kilka punktów
okreÊlajàcych w sposób ogólny idea∏ osobowy wolontariusza:
1. Wolontariusz jest osobà, która stale podejmuje prac´ nad sobà, stara si´ coraz lepiej
poznaç samego siebie, swoje mocne i s∏abe strony, talenty i ograniczenia.
2. Wolontariusz poznaje swojà motywacj´ do pracy z potrzebujàcymi.
3. Wolontariusz jest wzorem post´powania dla swoich rówieÊników.
4. Wolontariusz nie jest biernym obserwatorem rzeczywistoÊci, ale stara si´ jà rozumieç
i podejmowaç dzia∏ania zmierzajàce do rozwiàzywania trudnych sytuacji.
5. Wolontariusz nie stoi bezczynnie wobec z∏a, niesprawiedliwoÊci (staje w obronie praw
s∏abszych), ale podejmuje dzia∏ania przemyÊlane.
6. Wolontariusz uczy si´ wspó∏pracy z innymi, bo pami´ta, ˝e rozwiàzanie niektórych
problemów wymaga zaanga˝owania wielu osób.

1.2 Kwalifikacje wolontariusza
WczeÊniej wspomniano, ˝e miejsce pracy wolontariusza zawsze powinno byç dobrze
dopasowane do jego wiedzy, umiej´tnoÊci i kwalifikacji. Przepisy Ustawy o dzia∏alnoÊci
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2. Ubezpieczenie, strona prawna
Do roku 2003 regulacje prawne dotyczàce wolontariatu w Polsce nie istnia∏y. Po wejÊciu
w ˝ycie Ustawy o dzia∏alnoÊci po˝ytku publicznego i o wolontariacie zosta∏y okreÊlone
podstawowe zasady anga˝owania wolontariuszy. Dzi´ki tej ustawie uporzàdkowano
podstawowe kwestie, które okreÊlajà, kto i gdzie mo˝e byç wolontariuszem, oraz jakie
obowiàzki wobec wolontariusza ma korzystajàcy z jego pracy.
Do podstawowych obowiàzków korzystajàcego z pracy
wolontariusza nale˝y:
– zawarcie z wolontariuszem porozumienia o wspó∏pracy,
– poinformowanie wolontariusza o bezpiecznych i higienicznych warunkach Êwiadczenia
pracy wolontariackiej oraz zapewnienie tych warunków,
– ubezpieczenie wolontariusza w zakresie NNW,
– pokrywanie kosztów delegacji i diet s∏u˝bowych,
– wystawianie wolontariuszowi zaÊwiadczeƒ o wykonywaniu pracy,
– zapewnienie Êrodków ochrony osobistej w trakcie wykonywania pracy.

2.1. Prawne aspekty zaanga˝owania wolontariackiego
m∏odzie˝y
Omawiajàc zagadnienie wolontariatu m∏odzie˝owego, konieczne jest wskazanie
prawnych mo˝liwoÊci anga˝owania m∏odzie˝y w t´ dzia∏alnoÊç. Pomogà nam one zrozumieç, dlaczego nie wsz´dzie mo˝emy pozwoliç m∏odzie˝y na prac´ wolontariackà
i odpowiedzà na pytanie, dlaczego nie zawsze wolontariat m∏odzie˝y mo˝e byç zorganizowany zgodnie z wyobra˝eniami i marzeniami samych m∏odych ludzi.
Pierwsza kwestia dotyczy mo˝liwoÊci anga˝owania w wolontariat osób poni˝ej 18 roku
˝ycia. M∏odzi ludzie chcàcy podejmowaç t´ form´ aktywnoÊci pytajà, czy jako osoby
niepe∏noletnie mogà byç wolontariuszami.
W Êwietle komentarzy do Ustawy w przypadku osób, które nie sà pe∏noletnie, warunkiem zaanga˝owania jest zgoda ich przedstawiciela ustawowego (najcz´Êciej sà to rodzice). Dlatego uprawnione do zawierania umów z wolontariuszami podmioty, które
chcà przyjàç niepe∏noletniego wolontariusza, muszà poprosiç o przedstawienie pisemnej
zgody rodziców lub opiekunów i nie ma od tej zasady wyjàtków. Ponadto, mimo ˝e
Ustawa wyraênie nie okreÊla wieku wolontariuszy, nale˝y przyjàç, ˝e wolontariusze
nie powinni mieç mniej ni˝ 13 lat. Jednak w sytuacji gdy uczniowie sà wolontariuszami
w ramach kó∏ka zainteresowaƒ w szkole i znajdujà si´ pod sta∏à opiekà nauczyciela, mogà
wykonywaç prace wolontariackie w ramach zorganizowanego w szkole ko∏a.
Warto podkreÊliç równie˝, ˝e wolontariusze powinni mieç takie same kwalifikacje, jakich
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wymaga si´ od osób, które zajmujà si´ zadaniami powierzonymi im w ramach wykonywanej pracy zawodowej. Obowiàzek posiadania okreÊlonych kwalifikacji uzale˝niony jest
od charakteru prac wykonywanych przez wolontariusza, dlatego tylko w niektórych,
szczególnych przypadkach ch´ç zostania wolontariuszem musi byç potwierdzona
spe∏nieniem specjalistycznych wymagaƒ. Tu mo˝e pojawiç si´ kolejna wàtpliwoÊç
zwiàzana z doÊwiadczeniami, czy raczej brakiem doÊwiadczeƒ, m∏odych wolontariuszy,
i tym bardziej potwierdzajàcych je zaÊwiadczeƒ. Ten jednak argument nie powinien nikogo zniech´caç do wspó∏pracy z m∏odzie˝à, gdy˝ w ka˝dym miejscu istniejà takie
przestrzenie dzia∏alnoÊci, w których nie potrzeba specjalistycznych umiej´tnoÊci poÊwiadczonych odpowiednim certyfikatem. W wielu miejscach wystarczy zwyk∏a obecnoÊç,
rozmowa, pomoc w prostych czynnoÊciach ˝yciowych. Wystarczy tylko akt dobrej woli
tych, którzy chcà pomóc m∏odym osobom w zorganizowaniu ich pracy wolontariackiej.
Wyjàtkiem sà placówki opiekuƒczo–wychowawcze. Zasady pracy wolontariuszy w tych
placówkach okreÊla odr´bne rozporzàdzenie Ministra Pracy i Polityki Spo∏ecznej z wrzeÊnia 2000 r. Precyzuje ono, ˝e wolontariuszem w placówkach
opiekuƒczo–wychowawczych mo˝e byç wy∏àcznie osoba pe∏noletnia i niekarana. W tej
sytuacji jedynym rozwiàzaniem umo˝liwiajàcym wolontariuszowi prac´ w tego typu
placówkach sà wspólne wizyty w nich ca∏ej grupy wolontariuszy wraz z prawnym
opiekunem, np. nauczycielem.
Mo˝emy zatem stwierdziç, ˝e – zgodnie z regulacjami prawnymi – w Polsce mo˝liwe jest
zaanga˝owanie wolontariackie m∏odzie˝y. Jednak˝e musi byç przy tym spe∏nionych kilka
warunków:
– osoby poni˝ej 13. roku ˝ycia mogà podejmowaç dzia∏ania o charakterze wolontariackim jedynie w obecnoÊci opiekuna, w ramach tzw. ko∏a zainteresowaƒ;
– osoby w wieku 13–18 lat mogà ju˝ podjàç prac´ samodzielnie, jednak ka˝dy
niepe∏noletni kandydat na wolontariusza musi przedstawiç pisemnà zgod´ opiekuna
prawnego;
– poza placówkami opiekuƒczo–wychowawczymi wszystkie warunki pracy wolontariusza sà to˝same z warunkami zaanga˝owania osób pe∏noletnich.

2.2. Ubezpieczenia
Ka˝dy, kto korzysta z pracy wolontariusza, ma obowiàzek zapewniç mu ubezpieczenie.
1. Ubezpieczenie od Nast´pstw Nieszcz´Êliwych Wypadków (NNW)
Organizacja zobowiàzana jest pokrywaç je w razie zawarcia z wolontariuszem umowy
na czas krótszy ni˝ 30 dni. W takim przypadku organizacja musi wykupiç dla swoich
wolontariuszy ubezpieczenie NNW w wybranej firmie komercyjnej.
Je˝eli organizacja zawiera umow´ o Êwiadczenie us∏ug na czas okreÊlony, przekraczajàcy
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30 dni, to wolontariusz obj´ty zostaje ubezpieczeniem z tytu∏u nieszcz´Êliwych wypadków na mocy „ustawy wypadkowej”.
2. Ubezpieczenie zdrowotne
Ustawa daje mo˝liwoÊç op∏acenia wolontariuszowi sk∏adki ubezpieczenia zdrowotnego
w ramach ubezpieczenia Narodowego Funduszu Zdrowia, ale nie obliguje do tego.
Istotne jest to, ˝e z takiej mo˝liwoÊci mo˝na skorzystaç, anga˝ujàc wolontariusza, który
nie ma op∏acanych sk∏adek na ubezpieczenie zdrowotne z innego tytu∏u.
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• Rozporzàdzenie Ministra Polityki Spo∏ecznej z 14 lutego 2005 r. w sprawie placówek
opiekuƒczo–wychowawczych (Dz.U. z 2000 r. Nr 80, poz. 900).
• Rozporzàdzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 11 grudnia 2002 r. w sprawie szczegó∏owych zasad dzia∏ania publicznych poradni psychologiczno–pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz.U. z 2003 r. Nr 5, poz. 46).

3. Ubezpieczenia OC – odpowiedzialnoÊci cywilnej
Przepisy Ustawy nie nakazujà ubezpieczenia wolontariuszy w zakresie odpowiedzialnoÊci
cywilnej. Polisa OC chroni korzystajàcego z pracy wolontariusza przed roszczeniem osób
lub placówek, na rzecz których wolontariusz Êwiadczy∏ pomoc. Dlatego warto zastanowiç si´ nad wykupieniem takiej polisy.
W wielu szko∏ach opiekunowie Szkolnych Klubów Wolontariusza na poczàtku roku szkolnego, kiedy wszyscy uczniowie sà ubezpieczani od NNW, ubezpieczajà dodatkowo
m∏odzie˝ na czas wykonywanej pracy wolontariackiej w tej samej firmie ubezpieczeniowej, w której ubezpieczana jest ca∏a szko∏a.

Akty prawne szczegó∏owo regulujàce prace Êwiadczone przez wolontariuszy:
• Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia∏alnoÊci po˝ytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 z póên. zm.).
• Ustawa z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zak∏adach opieki zdrowotnej (Dz.U. Nr 91, poz.
408 z póên. zm.).
• Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94,
z póên. zm.).
• Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U Nr 16, poz. 93, z póên. zm.).
• Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spo∏ecznej (Dz.U. Nr 64, poz. 593, z póên.
zm.).
• Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
(Dz.U. z 2004 r. Nr 99, poz. 1001 z póên zm.)
• Ustawa z dnia 30 paêdziernika 2002 r. o zaopatrzeniu z tytu∏u wypadków lub chorób
zawodowych powsta∏ych w szczególnych okolicznoÊciach (Dz.U. Nr 199, poz. 1674
z póên. zm.).
• Ustawia z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 1998 r. Nr 137, poz. 887
z póên. zm.).
• Ustawa z dnia 13 paêdziernika 1998 r. o systemie ubezpieczeƒ spo∏ecznych (Dz.U.
z 2003 r. Nr 45, poz. 391 z póên. zm.).
• Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o Êwiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych
ze Êrodków publicznych (Dz.U. Nr 210, poz. 2135 z póên. zm.).
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3. Wolontariat w szkole
Szko∏a, zaraz po domu, jest miejscem, w którym m∏odzie˝ sp´dza najwi´cej czasu.
W dyskusjach nad kszta∏tem wspó∏czesnej szko∏y coraz cz´Êciej zwraca si´ uwag´ na to,
˝e ma byç nie tylko miejscem kszta∏cenia, ale równie˝ miejscem wychowywania
i kszta∏towania m∏odego pokolenia. Bioràc pod uwag´ powy˝sze czynniki, szko∏a okaza∏a si´ ze wszech miar miejscem w∏aÊciwym do tego, by budowaç w nim wolontariat,
który bez wàtpienia ma walor wychowawczy, kszta∏tuje postawy prospo∏eczne m∏odzie˝y.
W tradycji szkolnictwa i w dzisiejszych szko∏ach odnajdujemy wiele form dzia∏alnoÊci,
które sprzyjajà anga˝owaniu si´ w prac´ na rzecz innych. W wielu placówkach oÊwiatowych dzia∏ajà Szkolne Ko∏a Caritas, Szkolne Ko∏a PCK czy Kluby OÊmiu Wspania∏ych.
W latach 90. do form tych do∏àczy∏y tak˝e Szkolne Kluby Wolontariusza. Poni˝ej przedstawiona zostanie propozycja anga˝owania m∏odzie˝y w wolontariat w Szkolnych
Klubach Wolontariusza.

3.1. Szkolny Klub Wolontariusza
Pomys∏ tworzenia Szkolnych Klubów Wolontariusza zrodzi∏ si´ w momencie, kiedy
zacz´∏o wzrastaç zainteresowanie m∏odych ludzi pracà spo∏ecznà. Obok ch´ci pomocy
dominowa∏a potrzeba prze˝ycia przygody, poznania nowych osób, rozwijania zainteresowaƒ. M∏odzi ludzie pragn´li zaistnieç w grupie, sprawdziç si´ i sprostaç wyzwaniom,
które zostanà przed nimi postawione.
Na potrzeby m∏odzie˝y odpowiedzieli nauczyciele, którzy podj´li próby utworzenia
klubów w macierzystych szko∏ach. Z czasem kluby zacz´∏y ˝yç w∏asnym ˝yciem
w placówkach wychowawczych, bursach szkolnych, w rozmaitych oÊrodkach pomocowych oraz Êwietlicach.
RównoczeÊnie dzia∏alnoÊç wolontariacka zacz´∏a rozwijaç si´ w Êrodowiskach miejskich,
w ma∏ych miejscowoÊciach i na wsi. WczeÊniej w szko∏ach pracowa∏y nieformalne grupy
m∏odzie˝owe, które – pod kierunkiem nauczyciela bàdê niejednokrotnie na w∏asnà r´k´
– organizowa∏y pomoc korepetycyjnà, doraêne dzia∏ania na rzecz lokalnych spo∏ecznoÊci.
Potrzeba zorganizowania i usystematyzowania tej dzia∏alnoÊci wynika∏a g∏ównie z obawy
o bezpieczeƒstwo wolontariuszy. Innà przyczynà organizacji klubów by∏ fakt, ˝e dzia∏ania
na w∏asnà r´k´ okazywa∏y si´ nieskuteczne. Brak planowania i wsparcia ze strony innych
wolontariuszy nie pozwala∏y na wspó∏prac´ oraz otwieranie si´ na nowe dzia∏ania.
Nauczyciele wskazywali, ˝e wolontariat uczy m∏odych ludzi obowiàzkowoÊci
i odpowiedzialnoÊci, rozwija w nich potrzeb´ kreatywnego myÊlenia. To w∏aÊnie praca
w klubie rozwija w m∏odzie˝y umiej´tnoÊç identyfikacji z grupà, pracy z ludêmi, konfrontowania w∏asnej postawy z postawami innych. Poprzez prac´ z innymi na rzecz potrzebujàcych m∏odzie˝ odkrywa w∏asnà wartoÊç, czuje si´ akceptowana, traktowana
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powa˝nie. Praca w klubie jest wreszcie doskona∏à alternatywà dla nudy, daje m∏odym
mo˝liwoÊç robienia czegoÊ wa˝nego i wartoÊciowego. M∏odzie˝, anga˝ujàc si´
w dzia∏ania na rzecz spo∏ecznoÊci, czuje si´ odpowiedzialna za spo∏ecznoÊç, uczy si´
postaw obywatelskich.

3.1.1. Czym sà Szkolne Kluby Wolontariusza
Szkolne Kluby Wolontariusza tworzà m∏odzi ludzie o dobrych sercach, pragnàcych nieÊç
pomoc bliênim, ch´tni do tego, by poprawiaç wizerunek otaczajàcej ich rzeczywistoÊci.
W myÊl definicji wolontariatu sà to grupy m∏odzie˝owe anga˝ujàce si´ w pomoc
Êwiadomie, dobrowolnie i nieodp∏atnie.
Cele i za∏o˝enia Szkolnych Klubów Wolontariusza:
– rozwijanie wÊród m∏odzie˝y postaw otwartoÊci i wra˝liwoÊci na potrzeby innych,
– zapoznawanie m∏odzie˝y z ideà wolontariatu,
– przygotowywanie m∏odzie˝y do podejmowania pracy wolontariackiej,
– umo˝liwianie m∏odym podejmowania dzia∏aƒ pomocowych na rzecz niepe∏nosprawnych, chorych, samotnych,
– prowadzenie grup wsparcia dla wolontariuszy,
– pomoc rówieÊnikom szkolnym w trudnych sytuacjach,
– wspieranie ciekawych inicjatyw m∏odzie˝y,
– ukazywanie m∏odzie˝y obrazu wspó∏czesnego Êwiata wraz z pojawiajàcymi si´ w nim
problemami (takimi jak: wojny, g∏ód, brak wody pitnej, niewola, handel ludêmi, niewolnicza praca dzieci),
– promowanie ˝ycia bez uzale˝nieƒ,
– wyszukiwanie autorytetów i pomoc w rozwijaniu zainteresowaƒ m∏odzie˝y.
W sprawnym funkcjonowaniu Klubów Wolontariusza, umo˝liwiajàcych realizacj´ wy˝ej
wymienionych celów, pomagajà podstawowe zasady pracy klubów, zwane dalej standardami.
Standardy funkcjonowania M∏odzie˝owych Klubów Wolontariusza:
– prowadzenie warsztatów dla wolontariuszy – przygotowywanie m∏odzie˝y do pracy
wolontariackiej,
– opracowanie rocznego harmonogramu pracy,
– praca oparta na rocznym harmonogramie pracy klubu,
– koordynacja pracy wolontariuszy,
– prowadzenie grup wsparcia – cyklicznych spotkaƒ dla wolontariuszy,
– prowadzenie spotkaƒ o charakterze wychowawczym,
– monitorowanie pracy wolontariuszy,
– ewaluacja pracy wolontariuszy,
– nagradzanie wolontariuszy.
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Utworzenie Szkolnego Klubu Wolontariusza pozwala ch´ç s∏u˝enia innym zmieniç
w przemyÊlane, rozplanowane, d∏ugofalowe dzia∏ania. Taka struktura organizacyjna daje
mo˝liwoÊç ustalenia wspólnych zasad funkcjonowania oraz ich weryfikacji. W szko∏ach,
placówkach oÊwiatowych, bursach szkolnych, przy domach kultury powstajà analogiczne
grupy, których rola i zasady dzia∏ania sà ÊciÊle okreÊlone. Podobnie i w samych grupach
– nawiàzuje si´ porozumienia, okreÊla regu∏y przynale˝noÊci oraz zakres pracy. Taka
formu∏a wolontariatu umo˝liwia podj´cie wspó∏pracy nie tylko z uczniami, ale równie˝
z ich rodzicami i Êrodowiskiem lokalnym: przedstawicielami instytucji spo∏ecznych
czy organizacji pozarzàdowych.
Wolontariat m∏odzie˝owy opiera si´ na dzia∏aniach w grupie.
Rola grupy:
Szkolny Klub Wolontariusza jest obok grup rówieÊniczych pierwszym miejscem zaistnienia
m∏odego cz∏owieka, w którym wykonuje on prac´, ma okreÊlone zadania. Utworzenie
klubu pozwala realizowaç wi´ksze inicjatywy i pracowaç metodà projektu. Zwarta struktura okreÊla liczb´ uczniów, ich zaanga˝owanie, czas, który mogà poÊwi´ciç na wolontariat. Potencja∏ klubu obejmuje wszystkich wolontariuszy i to od nich zale˝eç b´dzie
intensywnoÊç oraz zakres podejmowanych dzia∏aƒ. W klubie mogà wi´c powstawaç podgrupy i sekcje, w zale˝noÊci od zainteresowaƒ m∏odzie˝y, ich uzdolnieƒ i pasji, a tak˝e
rodzaju podejmowanej pracy wolontariackiej. Wspó∏praca w zespole pozwala tak˝e
na nieustanne doskonalenie swoich umiej´tnoÊci poprzez szkolenia, spotkania z goÊçmi,
wspólne wyjazdy.
Praca w zespole na ÊciÊle okreÊlonych warunkach uczy odpowiedzialnoÊci za inne osoby
i daje szanse wspó∏dzia∏ania. M∏odzie˝ dzieli si´ zadaniami, zg∏asza swoje uwagi, wàtpliwoÊci, uczy si´ argumentowania oraz strategicznego myÊlenia. Praca z ludêmi pokazuje
sposoby rozwiàzywania konfliktów, poszukiwania kompromisów oraz weryfikacji
pomys∏ów.
Co daje m∏odemu wolontariuszowi praca w grupie
– Dzi´ki pracy w grupie wolontariusz wie, ˝e nie jest sam, sà wokó∏ ludzie, z którymi
mo˝na podzieliç si´ sukcesem, ale tak˝e otrzymaç wsparcie w sytuacjach trudnych.
– Grupa daje poczucie si∏y, wi´zi, bezpieczeƒstwa.
– Praca w grupie uczy wspó∏pracy, pomaga odnaleêç w∏asne miejsce, co sprzyja poczuciu w∏asnej wartoÊci, samorealizacji.
– Ka˝dy wolontariusz, pracujàc w grupie, ma szans´ lepszego poznawania siebie
oraz indywidualnego rozwoju.
– Systematyczna praca w grupie pozwala dostrzegaç sytuacje z ró˝nych perspektyw,
dzi´ki czemu poznanie problemu jest g∏´bsze i umo˝liwia podj´cie w∏aÊciwych dzia∏aƒ.
– Dzia∏ania w grupie sà urozmaicone, gdy˝ ka˝dy mo˝e wnieÊç swoje w∏asne pomys∏y.
– Kiedy wolontariusz traci motywacj´ do pracy lub napotyka wiele trudnoÊci, grupa mo˝e
pomóc mu rozwiàzaç trudne sytuacje i pokonaç kryzysy.
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3.1.2. Szkolny Klub Wolontariusza – krok po kroku
Pomys∏ za∏o˝enia Szkolnego Klubu Wolontariusza ∏àczyç si´ musi z odpowiedzià
na pytanie, jakà rol´ ma on spe∏niaç w konkretnym Êrodowisku: w szkole, dzielnicy,
gminie. Bardzo wa˝ne te˝ jest sprawdzenie, ilu uczniów chcia∏oby w∏àczyç si´ w wolontariat. Osoba zainteresowana prowadzeniem takiej dzia∏alnoÊci powinna podzieliç si´
pomys∏em we w∏asnym Êrodowisku, w kole naukowym, podczas zaj´ç pozalekcyjnych,
w klasie, w grupie zaj´ciowej, w placówce. Dzi´ki kontaktom bezpoÊrednim nawiàzaç si´
mo˝e dialog na temat preferencji m∏odych ludzi, ich mo˝liwoÊci czasowych, potrzeb
i motywacji.
Najcz´Êciej uczniowie, deklarujàc ch´ç pomocy innym, chcà sprawdziç si´ w nowej roli
oraz zrobiç coÊ po˝ytecznego. O wolontariacie s∏yszeli od znajomych, przeczytali w prasie
bàdê sami otrzymali pomoc, którà teraz pragnà odwzajemniç. Dla jednych praca na rzecz
potrzebujàcych to potrzeba serca, wynikajàca z wiary i przekonaƒ religijnych, dla drugich
natomiast to potrzeba dania czegoÊ z siebie.
Istotne staje si´ sprawdzenie, w jakim stopniu to w∏aÊnie uczniowie chcà przyczyniç si´
do powstania w konkretnej placówce Szkolnego Klubu Wolontariusza. Warto zadaç sobie
pytanie, czy za∏o˝enie klubu jest inicjatywà uczniowskà, a tak˝e czy ich cz∏onkostwo jest
bezinteresowne i dobrowolne.
Na kolejnych spotkaniach opiekun wolontariuszy powinien przygotowaç uczniów
do wspólnej pracy, przedstawiajàc najistotniejsze problemy. Pytania dotyczàce oczekiwaƒ
m∏odzie˝y pozwolà osobie zak∏adajàcej klub wybraç zakres pracy i okreÊliç intensywnoÊç
dzia∏aƒ. Zakres dzia∏aƒ Szkolnego Klubu Wolontariusza zale˝y tak naprawd´ od wielkoÊci
Êrodowiska, w którym klub powstaje. Wolontariat mo˝e budziç sceptycyzm i opory
szczególnie w ma∏ych miejscowoÊciach lub na wsi, gdzie poj´cie to jest mniej znane.
Przed grupà wolontariuszy stoi nie lada wyzwanie, aby pokonaç ograniczenia i uprzedzenia spo∏eczne. Pomocne w takich sytuacjach mo˝e byç wsparcie w∏adz samorzàdowych.
Na poczàtkowym etapie tworzenia klubu – nawet przed podpisaniem stosownych
porozumieƒ (o których b´dzie mowa póêniej) – warto rozpoczàç np. dzia∏ania w formie
zbiórek pieni´dzy na cele charytatywne oraz jednorazowych akcji, które poka˝à m∏odzie˝y taki rodzaj aktywnoÊci, a opiekunowi pozwolà zorientowaç si´ co do liczby ch´tnych.
Dzi´ki tak zaplanowanym i przemyÊlanym dzia∏aniom opiekun – za∏o˝yciel klubu oraz
ochotnicy b´dà mogli zobaczyç sens dzia∏aƒ grupowych, ich charakter oraz przekonajà
do nich Êrodowisko lokalne.
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3.1.3. Etapy tworzenia Szkolnego Klubu Wolontariusza
Wybór i rola koordynatora
Zebranie grupy ochotników nie by∏oby mo˝liwe, gdyby nie osoba koordynatora, czyli
opiekuna klubu, a czasem równie˝ inicjatora dzia∏aƒ wolontariackich w danej placówce.
Najcz´Êciej decyzj´ o wyborze takiej osoby podejmuje dyrekcja szko∏y, chocia˝ niejednokrotnie inicjatywa wychodzi od uczniów, którzy w porozumieniu z pracownikiem
szko∏y, bursy szkolnej czy innej placówki podajà konkretne kandydatury.
Opiekunem klubu mo˝e zostaç nauczyciel, pedagog, psycholog szkolny, animator
spo∏eczny, pracownik socjalny, przygotowani do tego liderzy m∏odzie˝owi czy przedstawiciele organizacji pozarzàdowych. JeÊli jednak w szkole koordynatorem zostaje
osoba, która nie jest pracownikiem szko∏y, powinna podpisaç z dyrekcjà szko∏y porozumienie o wspó∏pracy.
Na opiekunie spoczywa obowiàzek zapoznania si´ z zasadami i aspektami prawnymi
pracy wolontariackiej. To w∏aÊnie on ma zebraç grup´ ch´tnych i wraz z nimi opracowaç
wewn´trzny regulamin, podpisaç kontrakt grupowy, w którym wolontariusze ustalà
regu∏y obowiàzujàce podczas spotkaƒ. Ten zapis zasad funkcjonowania w klubie obejmuje na przyk∏ad punktualnoÊç, dyskrecj´, zaufanie oraz kooperacj´ w grupie (s∏uchanie
innych, argumentowanie, pomoc). Znakiem akceptacji kontraktu grupowego sà w∏asnor´czne podpisy z∏o˝one przez ochotników.
Koordynator wraz ze swojà grupà zaplanuje dzia∏ania klubu, umiejscowiajàc je w konkretnym czasie.
Nie trzeba nikogo przekonywaç, jak istotna jest rola koordynatora nie tylko w tworzeniu
i prowadzeniu grupy, ale równie˝ w zdobywaniu nowych ochotników, przekazywaniu
dobrych praktyk i doÊwiadczeƒ. Dobrego koordynatora wyró˝niajà wewn´trzne przekonanie i g∏´boka motywacja oraz ÊwiadomoÊç wartoÊci w∏asnego zaanga˝owania wolontariackiego. Opiekun musi umieç i chcieç pracowaç z m∏odzie˝à, poÊwi´cajàc jej czas
i uwag´. Wa˝ne, aby umia∏ byç otwarty i operatywny, aby uczy∏ m∏odych pomys∏owoÊci
i wra˝liwoÊci.
Dobry opiekun wolontariatu cieszy si´ autorytetem, poniewa˝ stale si´ rozwija, wychodzi
naprzeciw oczekiwaniom uczniów, zostawiajàc równoczeÊnie przestrzeƒ do rozwoju ich
kompetencji i samorzàdnoÊci. Koordynator obok prowadzenia grupy, przygotowywania
regularnych spotkaƒ zajmuje si´ tak˝e prowadzeniem dokumentacji, jest poÊrednikiem
pomi´dzy klubem a placówkami pomocowymi, fundacjami. Dobrego koordynatora
charakteryzuje umiej´tnoÊç zara˝ania ch´cià pracy innych oraz entuzjazm. Osoba taka
ma byç nie tylko autorytetem, ale i partnerem do rozmów oraz dzia∏ania, ma wzbudzaç
zaufanie.
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Poni˝ej przedstawiamy podstawowe zadania ka˝dego koordynatora klubu
wolontariusza:
1. Promocja wolontariatu i rekrutacja wolontariuszy
˚aden wolontariusz nie ma szansy trafiç do klubu, jeÊli wczeÊniej nie zostanie o takiej
mo˝liwoÊci poinformowany. Na terenie szko∏y promocji wolontariatu s∏u˝à plakaty
zapraszajàce do zaanga˝owania i spotkania tematyczne z m∏odzie˝à. W wielu szko∏ach
bardzo dobre efekty przynios∏a rekrutacja prowadzona przez opiekuna we wspó∏pracy
z m∏odzie˝à. M∏odzi wolontariusze opowiadali o swojej pracy, jej efektach i zapraszali
do podobnego dzia∏ania swoich rówieÊników.
2. Szkolenia wolontariuszy
Zanim wolontariusz trafi do miejsca pracy, musi wiedzieç, czym jest wolontariat, jakie sà
prawa i obowiàzki wolontariusza. Przedstawieniu tych treÊci s∏u˝à szkolenia prowadzone
przez koordynatora wolontariatu.
3. Praca z nowymi wolontariuszami
Bardzo wa˝nym momentem dla przysz∏ego wolontariusza jest zapoznanie go z klubem
i wprowadzenie tym samym w Êwiat wolontariatu. Od jego pierwszego wra˝enia,
pierwszej rozmowy zale˝y, czy zach´cimy go do wspó∏pracy i czy podejmie decyzj´ zostania wolontariuszem. Wprowadzenie ucznia do Szkolnego Klubu Wolontariusza powinno
odbywaç si´ etapami. Na poczàtku informujemy o klubie, jego misji, za∏o˝eniach,
w drugim etapie dostarczamy informacji dotyczàcych konkretnego dzia∏ania, w które
mo˝e si´ w∏àczyç. OczywiÊcie, zgodnie z jego zainteresowaniami, umiej´tnoÊciami i rolà,
jakà ma pe∏niç w klubie. Koordynator powinien zadbaç o przedstawienie nowego cz∏onka
zespo∏u wszystkim klubowiczom, co pozwoli mu poczuç si´ pe∏noprawnym cz∏onkiem
grupy.
Je˝eli wolontariusz (ju˝ cz∏onek SKW) zdecyduje si´ na prac´ na rzecz Êrodowiska pozaszkolnego (np. wybra∏ dom dziecka, Êwietlic´ Êrodowiskowà, szpital, schronisko dla
zwierzàt), nale˝y po wprowadzeniu i zapoznaniu go z organizacjà/instytucjà jako ca∏oÊcià
przystàpiç do precyzyjnego objaÊnienia charakteru pracy oraz zaproponowaç mu szkolenie specjalistyczne, które przygotuje go do wykonywania zadania.
JeÊli wolontariusz wybierze zadanie, które wnosi do jego pracy nowe treÊci, i potrzebuje
czasu, by je poznaç, oswoiç si´ z nowà sytuacjà lub ma wàtpliwoÊci, czy podo∏a obranemu zadaniu, mo˝emy mu zaproponowaç okres przygotowawczy.
Okres przygotowawczy jest zdeterminowany przez typ zadaƒ, które przewidzieliÊmy
dla wolontariusza.
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JeÊli sà one proste, na przyuczenie mo˝na poÊwi´ciç mniej czasu. JeÊli sà to nowe
umiej´tnoÊci, wówczas potrzeba d∏u˝szego okresu przygotowania. Szczególnie
na poczàtku – kiedy wolontariusz nie czuje si´ pewnie w tym, co robi – konieczne jest
wsparcie i pomoc ze strony koordynatora. To on powinien si´ troszczyç o zorganizowanie
dla wolontariusza miejsca pracy i utrzymywanie z nim sta∏ego kontaktu.
Dla komfortu pracy wolontariusza i podopiecznego warto jest umówiç si´ na okres próbny, w czasie którego ochotnik b´dzie móg∏ sprawdziç swoje mo˝liwoÊci oraz przekonaç
si´, czy czuje si´ dobrze w nowej roli. Jest to czas, który mo˝na nazwaç okresem zawieszonych zobowiàzaƒ, aczkolwiek nie oznacza on ich braku. Chodzi o to, by po okreÊlonym przez obie strony terminie wolontariusz móg∏ zdecydowaç, czy nadal chce kontynuowaç podj´te dzia∏ania, czy mo˝e chce coÊ zmieniç lub te˝ z nich zrezygnowaç.
Zdarza si´, ˝e wolontariusz nie mo˝e poÊwi´ciç kilku godzin w miesiàcu na bezpoÊrednià
pomoc innym. Alternatywà b´dzie wtedy wolontariat akcyjny, czyli jego udzia∏ w ró˝nych
wydarzeniach, które organizuje klub.
4. Wspieranie i monitoring wolontariuszy
Kolejnym zadaniem koordynatora jest wsparcie merytoryczne wolontariusza.
Ka˝dorazowo, kiedy zajdzie taka potrzeba, koordynator powinien byç dla ucznia oparciem, szczególnie w sytuacji gdy coÊ mu si´ nie powiedzie. Istotny jest sta∏y kontakt
wolontariuszy z koordynatorem, np. w formie indywidualnych rozmów, systematycznych
spotkaƒ cz∏onków Klubu Wolontariusza – przynajmniej raz, dwa razy w miesiàcu oraz
podczas okazjonalnych wydarzeƒ, np. obchodów Mi´dzynarodowego Dnia Wolontariusza, który przypada 5 grudnia.
JeÊli stworzymy atmosfer´ zaufania i otwartoÊci, wolontariusze b´dà czuli si´ dobrze
i bezpiecznie. Sta∏a ∏àcznoÊç i otwarty charakter kontaktów zapobiegnà sytuacji, w której
nagle, z niewiadomego powodu wolontariusze nie b´dà si´ anga˝owaç w dzia∏ania lub
zacznà rezygnowaç z dzia∏alnoÊci wolontariackiej.
Koordynator pe∏ni tak˝e rol´ osoby nadzorujàcej dzia∏ania wolontariuszy. Powinien
oczekiwaç, by powierzone wolontariuszom zadania by∏y wykonane zgodnie z ich zobowiàzaniami, sumiennie i rzetelnie. Nale˝y w tym miejscu przywo∏aç kwesti´ dochowania
wiernoÊci danemu s∏owu. Nie mo˝na dopuÊciç do tego, aby wolontariusz zawiód∏ czyjeÊ
zaufanie, np. starszej, samotnej osoby, dziecka.
Jak ju˝ powiedzieliÊmy, do zadaƒ koordynatora nale˝y takie zorganizowanie pracy wolontariuszy, by znali dok∏adnie kompetencje swoje i innych uczniów. Koordynator dba o to,
aby ka˝demu z wolontariuszy – jeÊli tego oczekujà – stworzyç szans´ rozwoju. Przede
wszystkim zaÊ wspiera ich, jeÊli majà k∏opoty z realizowanymi zadaniami. Praca wolontariusza powinna byç zorganizowana i wykonywana w sposób profesjonalny.
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5. Nagradzanie wolontariuszy
Z pewnoÊcià nie trzeba nikogo przekonywaç, jak wa˝ne dla ochotnika, który za swojà
dzia∏alnoÊç nie pobiera wynagrodzenia, jest docenienie jego pracy w inny sposób. Form
wyra˝ania uznania jest wiele, poznajmy tylko niektóre.
Przynajmniej raz do roku koordynator powinien zorganizowaç spotkanie nagradzajàco–podsumowujàce, w którym wezmà udzia∏ wolontariusze klubu, personel. Spotkanie
ma na celu przypomnienie misji, struktury metod dzia∏ania oraz docenienie pojedynczych
wolontariuszy, co jest niezwykle cennym czynnikiem motywujàcym. Pozwala spojrzeç
wolontariuszowi na w∏asnà aktywnoÊç przez pryzmat ca∏ej organizacji/klubu/instytucji,
a nie tylko z perspektywy realizowanych zadaƒ.
Proponujemy wykorzystaç kilka skutecznych form nagradzania wolontariuszy
w szkole:
– obchodzenie Dnia Wolontariusza,
– wr´czenie znaczka z logo organizacji,
– umieszczenie nazwiska wolontariusza w raporcie, sprawozdaniu organizacji/instytucji,
zdj´cia na tablicy informacyjnej w szkole,
– zapraszanie na spotkania nieformalne zespo∏u, placówki,
– wysy∏anie kartek okolicznoÊciowych,
– wysy∏anie listów pochwalnych do szko∏y, rodziców,
– dbanie o rozwój wolontariusza, pomoc w zdobywaniu nowych umiej´tnoÊci, propozycje udzia∏u w seminariach, szkoleniach.
Koordynator, który b´dzie chcia∏ wyraziç uznanie za zaanga˝owanie wolontariuszy,
powinien zadbaç, by nagradzanie odbywa∏o si´ wed∏ug okreÊlonych, jasnych dla wszystkich ochotników regu∏, a nie by∏o tylko okazjonalnym wydarzeniem. Oto kilka regu∏,
którymi warto si´ kierowaç, nagradzajàc wolontariuszy:
– cz´sto wyra˝aç uznanie,
– stosowaç ró˝norodne formy nagradzania,
– byç szczerym,
– wyra˝aç uznanie dla wolontariusza, a nie dla wykonanej przez niego pracy,
– pami´taç, by wyraz uznania by∏ proporcjonalny do osiàgni´ç wolontariusza,
– wyra˝aç uznanie indywidualnie,
– zwracaç szczególnà uwag´ na osiàgni´cia, na których nam zale˝y i których oczekujemy
w przysz∏oÊci.
Ka˝da osoba, która chcia∏aby pe∏niç funkcj´ koordynatora SKW, mo˝e otrzymaç wsparcie
merytoryczne w Centrach Wolontariatu. Szkolenia koordynatorów prowadzone sà
2–3 razy w roku przez Regionalne Centra Wolontariatu. Informacje na ten temat mo˝na
znaleêç na stronie www.wolontariat.org.pl.
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Mapa potrzeb
Krokiem drugim, ale niezb´dnym i wp∏ywajàcym na jakoÊç i zakres dzia∏alnoÊci klubu, jest
stworzenie i analiza mapy potrzeb. Krok ten ma na celu uÊwiadomienie uczniom
mo˝liwoÊci niesienia pomocy we w∏asnym Êrodowisku. W przypadku szko∏y warto
zaprosiç na takie spotkanie ludzi, których obecnoÊç wniesie nowe informacje o potrzebujàcych: rodziców, pedagogów, pracowników socjalnych, przedstawicieli parafii.
W zwiàzku z tym, ˝e wielu uczniów chce zaanga˝owaç si´ w wolontariat poza szko∏à,
warto rozpoczàç spotkanie od wskazania na swoim terenie placówek, które mogà potrzebowaç pracy wolontariuszy. WÊród nich z pewnoÊcià znajdà si´ domy pomocy spo∏ecznej,
szpitale, hospicja, domy dziecka, Êwietlice Êrodowiskowe i parafialne, a tak˝e stowarzyszenia, fundacje, grupy zajmujàce si´ ro˝nymi obszarami ˝ycia.
Równie istotne jest zaznaczenie na mapie potrzeb punktów, gdzie mo˝na zasi´gnàç
informacji o potrzebujàcych. W takich miejscach m∏odzi ludzie mogà si´ dowiedzieç
np. o rodzinach ubogich, cz´sto z problemem alkoholowym, dla których warto zebraç
dary, czy o osobach starszych bàdê niepe∏nosprawnych, nieopuszczajàcych w∏asnych
mieszkaƒ. Na mapie informacji powinny si´ znaleêç oÊrodki pomocy spo∏ecznej, oÊrodki
pomocy rodzinie, punkty pomocy psychologicznej, pedagodzy szkolni i kancelarie parafialne, które posiadajà takie dane.
ÂwiadomoÊç potrzeb Êrodowiska lokalnego daje m∏odzie˝y szans´ na odnalezienie si´
w pracy z ró˝nymi grupami potrzebujàcych. Wa˝ne jest, aby to uczniowie uczestniczyli
w wybieraniu miejsc pracy oraz poznawaniu problemów i poszukiwaniu skutecznych
sposobów pomocy.
Kolejnym krokiem koordynatora jest zorganizowanie spotkania z dyrekcjà i pracownikami
poszczególnych placówek w celu ustalenia szczegó∏ów wspó∏pracy, liczby osób potrzebujàcych pomocy oraz warunków przyj´cia wolontariuszy. Koordynator musi w tym
momencie zadbaç o doprecyzowanie zaj´ç wolontariuszy, ustalenie zakresu obowiàzków
oraz cz´stotliwoÊci podejmowanej przez nich pracy.
Wy∏onienie lidera
Rozpocz´cie dzia∏aƒ w klubie i wybór Êcie˝ek programowych, czyli obszarów dzia∏ania
wolontariuszy, pociàga za sobà wybór lidera grupy. Osoba taka powinna umieç prowadziç ca∏à grup´ i motywowaç do dzia∏ania oraz mieç dobry kontakt z rówieÊnikami.
Zadaniem lidera jest konsolidacja grupy, reprezentowanie klubu oraz wspó∏praca
z opiekunem. Lider w szczególny sposób reaguje na nowe pomys∏y, wychodzi z nowymi
inicjatywami. Powinien byç kreatywny oraz odwa˝ny w rozpoczynaniu nowych dzia∏aƒ.
Stara si´ byç na bie˝àco z informacjami spo∏ecznymi, potrafi wyszukiwaç je w Internecie
i w mediach. Lider dba o dobre relacje w grupie oraz nawiàzuje wspó∏prac´ z przedstawicielami samorzàdu szkolnego, kó∏ zainteresowaƒ, uczniami w Klubach Wolontariusza w innych zespo∏ach lub placówkach.
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Wraz z wyborem lidera warto przygotowaç baz´ danych, czyli zbiór informacji o wolontariuszach. Specjalnie opracowane ankiety (patrz: Aneks) pozwalajà zgromadziç potrzebne informacje o uczniach, o ich zainteresowaniach i umiej´tnoÊciach, co pomo˝e
w znalezieniu dla nich odpowiednich i odpowiadajàcych ich potrzebom miejsc pracy.
Porozumienia
Stworzenie Szkolnego Klubu Wolontariusza w placówce szkolnej wymaga decyzji i zgody
dyrekcji szko∏y. Warunek ten jest nieodzowny, poniewa˝ to na terenie szko∏y i podczas dni
nauki szkolnej odbywaç si´ b´dà spotkania, w których udzia∏ biorà uczniowie szko∏y. Dla
placówki oÊwiatowej jest to okazja do zaprezentowania si´ w spo∏ecznoÊci lokalnej,
czego ÊwiadomoÊç powinna mieç równie˝ dyrekcja.
W dokumentacji stworzonej na potrzeby Szkolnych Klubów Wolontariusza konieczne jest
podpisanie porozumienia z wolontariuszem. Je˝eli uczeƒ jest niepe∏noletni, porozumienie w jego imieniu podpisuje rodzic (bàdê opiekun prawny), który wyra˝a zgod´
na zaanga˝owanie swego dziecka w wolontariat.
Placówka
Wspó∏dzia∏anie z placówkà wymaga podpisania porozumienia o wspó∏pracy, w którym
zawarte sà informacje na temat zakresu obowiàzków wolontariusza oraz czasu trwania
porozumienia. Z punktu widzenia prawa wolontariusz, który pracuje w placówce regularnie w czasie d∏u˝szym ni˝ 30 dni, ma zapewnione ubezpieczenie NNW. JeÊli krócej ni˝
30 dni – obowiàzek ubezpieczenia spoczywa na placówce.
WejÊcie uczniów – niejednokrotnie niepe∏noletnich – do placówki wymaga specjalnego
przygotowania nie tylko wolontariuszy, ale tak˝e pracowników placówki.
Pracownicy powinni dowiedzieç si´ od podopiecznych, jakiej pomocy oczekujà (zorganizowania czasu wolnego, wyjÊcia na spacer czy mo˝e zaj´ç merytorycznych) oraz w jakim
wymiarze godzinowym praca wolontariuszy w placówce by∏aby po˝àdana.
Je˝eli placówka zg∏asza ch´ç przyj´cia wolontariusza, powinna poinformowaç o tym
swoich pracowników, a tak˝e, je˝eli to konieczne, umo˝liwiç wolontariuszowi odbycie
wizyty studyjnej bàdê niezb´dnego przeszkolenia. Warunkiem wspó∏pracy z konkretnà
placówkà jest wybór w niej koordynatora, którego zadaniem b´dzie opieka i monitorowanie pracy ochotników.
Pewnym sposobem motywowania, ale tak˝e monitorowania pracy wolontariuszy
w placówkach, jest tworzenie cotygodniowych raportów z dzia∏alnoÊci oraz dok∏adne
planowanie dzia∏aƒ z wyprzedzeniem. Taki harmonogram prac pozwala nie tylko ulepszaç dotychczasowe metody pracy, ale równie˝ poszukiwaç nowych rozwiàzaƒ
i sposobów pracy z podopiecznymi.
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Promocja
Praca nad tworzeniem klubu obejmuje nie tylko dzia∏alnoÊç na rzecz potrzebujàcych.
Wymaga równie˝ wzbudzania zainteresowania uczniów takà formu∏à sp´dzania czasu
i doskonalenia siebie. Opiekun grupy powinien organizowaç regularne, najlepiej cotygodniowe, spotkania i wcià˝ byç zorientowany na pozyskiwanie nowych wolontariuszy.
Mimo ˝e obieg informacji wÊród m∏odzie˝y jest niezwykle szybki, do zadaƒ opiekuna
nale˝y równie˝ dbanie o wizerunek i promocj´ wolontariatu w szkole czy placówce.
W tych dzia∏aniach istotnym staje si´ prowadzenie gazetki Êciennej, akcji informacyjnych
na korytarzach szkolnych, w miejscach spotkaƒ m∏odych ludzi. Cz´sto informacje o nowej
rekrutacji do klubu przekazywane sà za poÊrednictwem radiow´z∏a, ulotek bàdê plakatów
oraz podczas godzin wychowawczych. Doskona∏ym sposobem na rozpowszechnianie idei
wolontariatu sà spotkania z ciekawymi ludêmi – misjonarzami, lokalnymi dzia∏aczami bàdê
absolwentami, którzy dzia∏alnoÊç wolontariackà piel´gnujà nawet po ukoƒczeniu szko∏y.

Oswajam i nie zniech´cam…
Na poczàtek nale˝y powoli i stopniowo oswajaç spo∏ecznoÊç szkolnà z ideà
wolontariatu. Chodzi tutaj nie tylko o uczniów, ale i o nauczycieli. Du˝o czasu
poÊwi´ciç nale˝y na promocj´ wolontariatu. Jednà z metod sà lekcje, na których
pozyskujemy nowych wolontariuszy. Z ich pomocà mo˝na dalej nag∏aÊniaç cele
i dzia∏ania klubu. Najpierw jednak nale˝y ich do tego przygotowaç. Wymaga
to czasu. Sami wolontariusze najcz´Êciej uto˝samiajà wolontariat jedynie
z najbardziej popularnymi akcjami charytatywnymi w Polsce i ze zbiórkami
pieni´dzy do puszek. Wielu z nich nie odró˝nia obowiàzków domowych,
jak choçby pomocy mamie w sprzàtaniu, od zaj´ç pomocowych. Uwa˝ajà te˝,
˝e jednorazowe akcje pomocowe, np. przeprowadzenie staruszki przez ulic´,
czynià ich wolontariuszami. Dlatego tak wa˝ne jest mówienie o cechach wolontariusza i podkreÊlanie, ˝e to nie tylko bezinteresowna ch´ç niesienia pomocy
innym, ale tak˝e d∏uga praca nad sobà. Tak oswajani stopniowo z wolontariatem
i nowi wolontariusze mogà poprzez realizacj´ swoich pomys∏ów reklamowaç
wolontariat i prowadziç dzia∏ania pomocowe. Ka˝dy z nich powinien mieç jasno
okreÊlone zadanie do wykonania i byç z tego rozliczony. Wywiàzanie si´ z zadania ma byç te˝ motywujàce do dalszej pracy. W przypadku gdy uczeƒ nie wywià˝e
si´ z powierzonej misji, opiekun musi umieç wyjaÊniç mu, co si´ zdarzy∏o, i zrobiç
to tak, by nie zniech´ciç do dalszej pracy.
Opiekunka M∏odzie˝owego Klubu Wolontariusza: Aneta Szadziewska, Lublin
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Promocja Szkolnego Klubu Wolontariusza nie obejmuje tylko obszaru szko∏y czy placówki, przy której funkcjonuje grupa m∏odzie˝owa, ale tak˝e Êrodowisko lokalne. Tutaj
sposobem rozpowszechniania dobrych praktyk i wypracowanych metod pracy sà lokalne
media, ulotki i plakaty.
Jednà z mo˝liwoÊci jest równie˝ zorganizowanie spotkania dla wolontariuszy oraz
podopiecznych i ich rodzin, podczas którego b´dà mogli zobaczyç inne p∏aszczyzny
dzia∏aƒ i dostrzec szerszy wymiar swojej pracy – dzia∏anie ca∏ej grupy wolontariuszy.
Dzia∏ania promocyjne sà doskona∏à okazjà do poinformowania o dzia∏alnoÊci klubu
spo∏ecznoÊci osiedla, dzielnicy, wsi czy gminy.
Szkolenia
Praca w Klubie Wolontariusza wymaga od m∏odzie˝y zdobycia nowych informacji
na temat samej idei i postawy wolontariackiej. Do opiekuna nale˝y inicjatywa zorganizowania spotkania, warsztatów, zapraszania trenerów oraz goÊci. Opiekun grupy mo˝e
równie˝ zauwa˝yç potrzeb´ przeprowadzenia zaj´ç specjalistycznych, spotkaƒ z psychologami, podczas których wolontariusze poznajà specyfik´ pracy z dzieçmi, trudnà
m∏odzie˝à, ludêmi niepe∏nosprawnymi czy starszymi. Podczas warsztatów z trenerami
mogà nauczyç si´ zabaw z dzieçmi, umiej´tnoÊci pracy z osobami starszymi, organizowania im czasu.
Spoglàdajàc na dzia∏alnoÊç klubu perspektywicznie, warto wspomnieç równie˝ o szkoleniach dla liderów m∏odzie˝owych lub najaktywniejszych wolontariuszy, dotyczàcych
komunikacji w grupie, pog∏´biania motywacji, tworzenia projektów czy organizacji czasu.
Planowanie
Stworzenie planu dzia∏ania Szkolnego Klubu Wolontariusza, z w∏àczeniem konkretnych
terminów realizacji zadaƒ, pozwoli na w∏aÊciwe rozdzielenie funkcji i obowiàzków w klubie. Ka˝dy z wolontariuszy b´dzie móg∏ si´ zaanga˝owaç w zale˝noÊci od mo˝liwoÊci
czasowych oraz ch´ci. Ochotnik powinien mieç szans´ wybrania dla siebie odpowiedniego miejsca pracy oraz zakresu obowiàzków.
Harmonogram prac umo˝liwia podzia∏ obowiàzków wolontariackich pomi´dzy prac´
sta∏à i regularnà oraz akcje i spotkania okolicznoÊciowe. Umo˝liwia tak˝e wykorzystanie
talentów uczniów – zdolnoÊci plastycznych, aktorskich czy wokalnych.
Planowanie dzia∏ania zak∏ada te˝ przygotowanie konkretnych scenariuszy zaj´ç i spotkaƒ,
podzielenie si´ rolami i odpowiedzialnoÊcià.
Roczne planowanie dzia∏aƒ pozwala uczyniç prac´ klubu uporzàdkowanà, usystematyzowanà i przemyÊlanà. Taki harmonogram umo˝liwia równie˝ rekrutacj´ nowych wolontariuszy w czasie trwania projektu bàdê w trakcie innych, przewidzianych dzia∏aƒ. Dzi´ki
realnemu planowi uczniom znane sà ich zadania, co sprzyja atmosferze przejrzystoÊci
w pracy wolontariackiej.
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Harmonogram dzia∏aƒ u∏atwia tak˝e skoordynowanie rozk∏adu zaj´ç lekcyjnych z pracà
wolontariackà i pozwala, by zaj´cia wolontariackie nie utrudnia∏y realizacji podstawowych obowiàzków szkolnych i domowych.

innym. Wsparciem dla wolontariuszy stajà si´ równie˝ spotkania wychowawcze inicjujàce
dyskusje nad konkretnymi problemami, umo˝liwiajàce refleksj´ nad otaczajàcà rzeczywistoÊcià.

Monitoring
Nie chodzi tu bynajmniej o kontrol´, ale raczej o wsparcie i pomoc, nie o sprawdzanie
i wytykanie niedociàgni´ç, ale o motywowanie i wspó∏dzia∏anie. Monitorowanie pracy
wolontariuszy odbywa si´ za poÊrednictwem uczestnictwa opiekunów w spotkaniach
klubu oraz w przedsi´wzi´ciach podejmowanych przez uczniów. Dodatkowà pomocà
i sposobem weryfikacji post´pów w pracy oraz w∏asnego rozwoju wolontariusza jest
regularne prowadzenie kart aktywnoÊci wolontariackiej oraz dzienniczka wolontariusza.

Partnerstwo
AktywnoÊç klubu i poszerzanie horyzontów wolontariuszy wià˝e si´ z otwarciem na stowarzyszenia, fundacje lub oÊrodki zajmujàce si´ dzia∏alnoÊcià wolontariackà. Poszukiwanie kontaktu z nimi pozwala po pierwsze wkroczyç na nowe p∏aszczyzny dzia∏ania,
a po drugie jest dobrym sposobem promocji idei wolontariatu i rozpropagowania dzia∏aƒ
klubu.

Monitorowanie jest sposobem wzmacniania motywacji, daje mo˝liwoÊç uzyskania informacji zwrotnej o pracy wolontariuszy. To cz´sto dzi´ki monitorowaniu dzia∏alnoÊci
opiekun mo˝e wychwyciç problemy, wahania czy doraêne trudnoÊci, jakie napotykajà
poszczególni uczniowie. Warto utrzymywaç równie˝ kontakt z podopiecznymi wolontariuszy, z pracownikami placówek bàdê gronem pedagogicznym, gdy˝ mogà oni s∏u˝yç
swoimi spostrze˝eniami, uwagami i opiniami.

Pozyskujàc wspó∏pracowników i partnerów, m∏odzi ludzie zdobywajà umiej´tnoÊci interpersonalne i doceniajà wartoÊç swojej pracy. Wspó∏dzia∏anie oraz realizacja projektów
z innymi podmiotami pokazuje sens misji, podkreÊla ide´ solidarnoÊci z ubogimi, cierpiàcymi, osamotnionymi i wykluczonymi.
Regionalna Sieç Szkolnych Klubów Wolontariusza w województwie lubelskim powsta∏a,
by umo˝liwiç wspó∏prac´ pomi´dzy poszczególnymi klubami.

Dla opiekuna klubu monitorowanie dzia∏alnoÊci wolontariuszy jest równie˝ sposobem
na kontrolowanie zaanga˝owania czasowego m∏odzie˝y. Istotne jest sprawdzenie,
czy m∏odzie˝ nie zaniedbuje swoich obowiàzków szkolnych lub domowych, a tak˝e
wsparcie psychologiczne w sytuacjach wymagajàcych interwencji opiekuna.

WczeÊniej wspomniano, ˝e na utworzenie ka˝dego Szkolnego Klubu Wolontariusza
zgod´ wyraziç musi dyrektor szko∏y. M∏odzie˝ natomiast potrzebuje jasnego okreÊlenia,
czym taki Klub Wolontariusza jest i jakie prawa i obowiàzki majà jego cz∏onkowie. Dlatego ka˝dy klub powinien posiadaç Regulamin Szkolnego Klubu Wolontariusza.

Bardzo praktyczne zastosowanie znajdujà dzienniczki, gdy uczniowie potrzebujà
zaÊwiadczenia o wykonywaniu pracy wolontariackiej. Dzi´ki takim dzienniczkom opiekun
mo˝e bardzo rzetelnie napisaç opini´ o ka˝dym z uczniów, okreÊlajàc, czym zajmowa∏ si´
jako wolontariusz i ile godzin przepracowa∏.

Regulamin M∏odzie˝owego Klubu Wolontariusza (przyk∏ad)

Wspieranie
Zaanga˝owanie w wolontariat powoduje wiele napi´ç i emocji, z którymi m∏odzi ludzie
nie zawsze potrafià sobie radziç. Wra˝liwoÊç i umiej´tnoÊç s∏uchania, charakteryzujàce
dobrego opiekuna, powodujà, ˝e potrafi on wychwyciç trudne chwile swoich wolontariuszy. Wsparcie mo˝e nieÊç opiekun klubu bàdê psycholog lub inni wolontariusze.
Dobre relacje w klubie pozwalajà pokonaç kryzysy w relacjach wolontariusz – wolontariusz, a integracja grupy wychwyciç sytuacje problemowe. Wzmocnieniem pozytywnym
jest z ca∏à pewnoÊcià chwalenie grupy na forum publicznym za rzetelne wywiàzywanie
si´ z podj´tych zobowiàzaƒ.
Opiekun pomaga rozwiàzywaç kwestie sporne, motywuje te˝ wolontariuszy do nauki.
Wolontariat m∏odzie˝owy zak∏ada bowiem kszta∏towanie siebie, aby móc pomagaç
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1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1. M∏odzie˝owe Kluby Wolontariusza to program wychowawczy Regionalnego Centrum Wolontariatu w Lublinie.
1.2. Kluby powo∏uje si´ dla zainteresowania m∏odzie˝y pomocà potrzebujàcym,
poniewa˝ wychowawcze oddzia∏ywanie wolontariatu pomaga w przygotowaniu
do odpowiedzialnego wejÊcia w doros∏e ˝ycie.
2. PRAWA I OBOWIÑZKI CZ¸ONKÓW
2.1. Cz∏onkiem Klubu mogà byç osoby, które respektujà zasady Klubu.
W Klubie obowiàzujà zasady:
– zasada osobistej pracy nad w∏asnym rozwojem,
– zasada zaanga˝owania na rzecz potrzebujàcych pomocy,
– zasada troski o los s∏abszych.
2.2. Cz∏onkowie Klubu mogà podejmowaç prac´ w wymiarze nieutrudniajàcym nauki
i pomocy w domu.
2.3. Podstawà relacji interpersonalnych mi´dzy cz∏onkami Klubu jest prawda, przyjaêƒ,
pomoc i ˝yczliwoÊç. Zasada ta dotyczy równie˝ relacji pomi´dzy Klubami.
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2.4. Cz∏onkowie niepe∏nosprawni realizujà plan pracy z pomocà wolontariuszy
sprawnych.
2.5. Niepe∏noletni cz∏onkowie Klubu muszà przedstawiç pisemnà zgod´ rodziców
na dzia∏anie w Klubie.
2.6. Cz∏onek Klubu systematycznie wpisuje do Dzienniczka Wolontariusza wykonane
prace oraz spostrze˝enia i opinie. Wpisu dokonywaç mo˝e tak˝e osoba lub instytucja, na rzecz której wolontariusz pracuje.
2.7. Cz∏onek Klubu mo˝e byç zawieszony w pracy, jeÊli jego postawa jest niezgodna
z postawà wymaganà od wolontariusza lub ma powa˝ne problemy w nauce
(nieusprawiedliwione nieobecnoÊci, zagro˝enia z niektórych przedmiotów). Podczas
zawieszenia w pracy inni cz∏onkowie Klubu wspierajà zawieszonego wolontariusza
w nadrobieniu zaleg∏oÊci.
3. STRUKTURA
3.1. Klub mo˝e byç powo∏any w szkole lub innej placówce oÊwiatowej.
3.2. Warunkiem powo∏ania Klubu jest zgoda dyrekcji szko∏y/placówki na powstanie
na jej terenie Klubu Wolontariusza oraz podpisanie Regulaminu i porozumienia
o wspó∏pracy mi´dzy opiekunem, szko∏à/placówkà a Regionalnym Centrum Wolontariatu.
3.3. Opiekunem Klubu zostaje nauczyciel, wychowawca lub pedagog szkolny, który
wyrazi ch´ç organizowania i monitorowania pracy wolontariuszy.
3.4. BezpoÊrednià dzia∏alnoÊcià Klubu kierujà przeszkoleni liderzy wraz w opiekunem.
3.5. Liderzy Klubu kierujà pracà i odpowiadajà za: realizacj´ planu pracy, przyjmowanie
sprawozdaƒ z pracy i organizowanie szkoleƒ, grup wsparcia (spotkania wszystkich
cz∏onków Klubu w celu dzielenia si´ doÊwiadczeniami i pomys∏ami – nie rzadziej ni˝
raz w miesiàcu). Na spotkania mogà byç zapraszani przedstawiciele Centrum Wolontariatu oraz psycholog i/lub pedagog wspó∏pracujàcy z Klubem.
3.6. M∏odzie˝owe Kluby Wolontariusza wspó∏pracujà z Regionalnym Centrum Wolontariatu, którego celem jest udzielanie wsparcia Klubom w zakresie: koordynacji
dzia∏aƒ, szkoleƒ, pomocy metodycznej, prawnej i psychologicznej.
3.7. Opiekun Klubu Wolontariusza zobowiàzuje si´ do uczestnictwa w systematycznych
spotkaniach opiekunów.
3.8. Klub zobowiàzany jest do przesy∏ania corocznego sprawozdania z dzia∏alnoÊci
do Regionalnego Centrum Wolontariatu.
4. POSTANOWIENIA KO¡COWE
4.1. Regionalne Centrum Wolontariatu za poÊrednictwem publikacji oraz Internetu
na bie˝àco przekazuje Klubom informacje potrzebne w pracy wolontariuszy.
4.2 Wolontariusze obchodzà swoje Êwi´to 5 grudnia – w Mi´dzynarodowym Dniu
Wolontariusza. W tym dniu wr´czane sà znaczki wolontariusza osobom, które
w oczach opiekunów zas∏u˝y∏y na nie systematycznà pracà.
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W celu zawiàzania tej wspó∏pracy powo∏ana zosta∏a Regionalna Sieç Szkolnych Klubów
Wolontariusza.
Regionalna Sieç Szkolnych Klubów Wolontariusza pozwala na:
– wymian´ doÊwiadczeƒ,
– mo˝liwoÊç przenoszenia ciekawych pomys∏ów dzia∏aƒ i rozwiàzaƒ na teren innych
szkó∏, placówek,
– organizacj´ wspólnych szkoleƒ dla nauczycieli koordynatorów Szkolnych Klubów
Wolontariusza,
– organizacj´ wspólnych warsztatów dla liderów Szkolnych Klubów Wolontariusza,
– prowadzenie cyklicznych spotkaƒ ewaluacyjnych dla nauczycieli,
– organizacj´ obozów warsztatowo–integracyjnych dla wolontariuszy.
Struktura Regionalnej Sieci Szkolnych Klubów Wolontariusza:
– Centrum Wolontariatu w Lublinie,
– rada programowa,
– zespó∏ redagujàcy newsletter,
– opiekunowie wszystkich klubów dzia∏ajàcych w ramach sieci.
Formy wspó∏pracy:
– szkolenie dla zainteresowanych tworzeniem Klubów Wolontariusza,
– spotkania opiekunów Klubów Wolontariusza (raz na 2 miesiàce),
– obóz szkoleniowy dla liderów Klubów Wolontariusza (raz w roku),
– systematycznie wydawany newsletter (raz w miesiàcu),
– opracowane konspekty do prowadzenia comiesi´cznych spotkaƒ wychowawczych,
– seminarium Klubów Wolontariusza (raz do roku),
– szkolenia tematyczne dla liderów i opiekunów,
– strona internetowa www.wolontariat.lublin.pl
– mo˝liwoÊç korzystania z organizowanych warsztatów.
Raz w roku Regionalne Centrum Wolontariatu przyznaje klubom certyfikat jakoÊci. Certyfikat przyznawany jest na podstawie wniosku klubu, z∏o˝onego do Centrum Wolontariatu
po spe∏nieniu wszystkich warunków niezb´dnych do uzyskania certyfikatu.

W zwiàzku z tym, ˝e powstaje coraz wi´cej Szkolnych Klubów Wolontariusza, pojawi∏ si´
pomys∏ zbudowania platformy wspó∏pracy pomi´dzy klubami.
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4. Dobre praktyki

Warunki przyznania certyfikatu jakoÊci pracy Klubu Wolontariusza:
Lp.
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Próba zdefiniowania zaj´ç i mo˝liwoÊci wykorzystania zainteresowaƒ wolontariusza
wydaje si´ dosyç trudna z uwagi na wieloÊç i ró˝norodnoÊç problemów i potrzeb.
AktywnoÊç wolontariuszy skupionych w Szkolnych Klubach Wolontariusza mo˝na
podzieliç na dzia∏ania d∏ugoterminowe, czyli sta∏e, oraz krótkoterminowe.

1.

Klub ma przygotowany Regulamin, podpisany
przez wszystkich cz∏onków.

2.

Klub posiada roczny harmonogram pracy, przygotowany
przez ca∏à grup´, oparty na dostrzeganych potrzebach.

3.

Klub ma podpisane porozumienie o wspó∏pracy
z Regionalnym Centrum Wolontariatu.

4.

Cz∏onkowie Klubu pracujà zgodnie z opracowanym
harmonogramem.

5.

Ka˝dy wolontariusz prowadzi dzienniczek pracy
lub posiada kart´ aktywnoÊci pracy wolontariusza.

6.

W ramach Klubu odbywajà si´ systematyczne spotkania
o tematyce wychowawczej i istniejà grupy wsparcia.

7.

Opiekuna we wszystkich dzia∏aniach wspiera lider grupy.

8.

Klub prowadzi systematycznà prac´ pomocowà.

JeÊli przy ka˝dym z warunków klub postawi odpowiedê „tak”, mo˝e ubiegaç si´ o przyznanie certyfikatu jakoÊci pracy Klubu Wolontariusza.

W ramach pracy sta∏ej uczniowie deklarujà regularnà s∏u˝b´ w placówkach pomocowych:
domach opieki spo∏ecznej, przedszkolach, pomagajà w lekcjach swoim rówieÊnikom.
M∏odzi ludzie piel´gnujà osoby w podesz∏ym wieku, chorych, inwalidów, dotkni´tych
nieuleczalnymi schorzeniami. Walczà z dyskryminacjà, której ofiarami padajà cz´sto
niepe∏nosprawni, nieporadni ˝yciowo, bezdomni. Wolontariusze pracujà z dzieçmi, organizujàc im czas, czytajàc bajki, uczà dzieci podstaw alfabetu. Wolontariusze badajà czystoÊç rzek oraz wykonujà wiele innych prac, by polepszyç warunki ˝ycia spo∏ecznoÊci,
którym pomagajà. Do∏àczajà do tych, którzy walczà o prawa cz∏owieka, uczestniczà
w budowaniu demokracji w wielu krajach Êwiata. Dzi´ki nowoczesnym technologiom
wolontariusze nawiàzujà kontakty zagraniczne, mogà przekazywaç informacje swoim
podopiecznym na ca∏ym Êwiecie. Walczà o godnoÊç cz∏owieka, o szacunek dla ka˝dej
istoty ludzkiej.
Wolontariat krótkoterminowy to dzia∏ania okresowe, zwiàzane z ekstremalnymi sytuacjami, i ró˝ne akcje. Wolontariusze udzielajà pomocy w szczególnych przypadkach kl´sk
˝ywio∏owych, w∏àczajà si´ w dzia∏ania instytucji pomocowych – Polskiej Akcji Humanitarnej, rozmaitych fundacji. Udzielajà wsparcia ofiarom kl´sk ˝ywio∏owych, budujà domy,
wiercà studnie, bàdê zach´cajà do kupowania butelek wody mineralnej, by te studnie
mog∏y powstawaç. Wyje˝d˝ajà, zbierajà pieniàdze, organizujà happeningi i kampanie
spo∏eczne. Sà tam, gdzie pomocy potrzebujà inni ludzie: bez wzgl´du na kraj, kultur´,
ras´ czy wyznanie.
Dzia∏ania wolontariatu m∏odzie˝owego docierajà do coraz wi´kszego grona ludzi i do rozmaitych Êrodowisk. Poni˝ej przedstawiamy przyk∏ady ró˝nych form zaanga˝owania m∏odzie˝y w wolontariat oraz krótkie wypowiedzi m∏odych wolontariuszy dotyczàce ich pracy.

4.1. Wolontariat szkolny
Pierwszym Êrodowiskiem, w którym pracujà m∏odzi wolontariusze, jest Êrodowisko
szkolne. Tutaj wolontariusze organizujà zbiórki ˝ywnoÊci, pomoc finansowà dla rówieÊników z ubogich rodzin. Przed Êwi´tami przygotowujà kiermasze r´cznie wykonywanych
ozdób, kartek czy upominków, z których dochód przeznaczany jest na prac´ z chorymi
i niepe∏nosprawnymi. Wolontariusze organizujà kole˝eƒskà pomoc w lekcjach, odwiedzajà niepe∏nosprawnych rówieÊników w ich domach.
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Prowadzà tak˝e akcje informacyjne, edukacyjne, uwra˝liwiajà kolegów na problemy Êwiatowe, zapraszajà goÊci na pogadanki na temat AIDS na Êwiecie, Âwiatowego Dnia Walki
z G∏odem.

Spotykamy si´ w Êwietlicy szkolnej z naszymi kolegami i kole˝ankami. Staramy si´
pomagaç im w nauce, t∏umaczàc ró˝ne zagadnienia dotyczàce przedmiotów szkolnych. Dzi´ki pomocy kole˝eƒskiej nasi przyjaciele osiàgajà lepsze wyniki w nauce,
a my równie˝ czerpiemy z tego korzyÊç, utrwalajàc sobie nasze wiadomoÊci.
(Ma∏gosia i Dagmara, SKW w Puchaczowie)

4.2. Wolontariat lokalny
Kolejnym obszarem zaanga˝owania m∏odych wolontariuszy jest Êrodowisko lokalne:
otwarcie si´ na osoby potrzebujàce poza szko∏à. M∏odzie˝ mo˝e zdobyç informacje
o potrzebach Êrodowiska w OÊrodku Pomocy Spo∏ecznej, w Miejskim OÊrodku Pomocy
Rodzinie, niejednokrotnie równie˝ informacje te przekazywane sà za poÊrednictwem
szkó∏ – pedagogów czy psychologów – oraz poprzez kancelarie parafialne. Szczególnie
w ma∏ych miejscowoÊciach, gdzie pomoc socjalna nie funkcjonuje pr´˝nie, to w∏aÊnie
od wolontariuszy w du˝ej mierze zale˝y dotarcie do potrzebujàcych.
Wolontariusze systematycznie odwiedzajà sàsiadów – robià zakupy, przynoszà obiady;
ucz´szczajà do Centrów Pomocy Rodzinie, gdzie pomagajà dzieciom z rodzin
zast´pczych w nadrabianiu zaleg∏oÊci szkolnych. Ochotnicy s∏u˝à pomocà w domach
opieki spo∏ecznej: regularnie organizujà czas, wychodzà na spacery, wykonujà proste
zabiegi piel´gnacyjne, a tak˝e przygotowujà cykliczne inscenizacje i przedstawienia,
po∏àczone ze spotkaniami mi´dzypokoleniowymi. Ponadto m∏odzi ludzie sprzàtajà cmentarze, porzàdkujà parki i place zabaw, rejestrujà na fotografiach bogactwo kultury swojego Êrodowiska. Takie dzia∏ania umo˝liwiajà poznanie historii terenu, jego walorów
topograficznych, a równoczeÊnie rozwijajà postawy prospo∏eczne.

W styczniu, po szkoleniu, rozpocz´liÊmy prac´ w nowo powsta∏ej Êwietlicy
opiekuƒczo–wychowawczej w Zakrzówku. W Êwietlicy pracuje tylko jedna osoba,
która potrzebuje pomocy w opiece nad dzieciakami. Naszym zadaniem jest organizowanie czasu wolnego m∏odszych od nas dzieci. Pomagamy im te˝ nadrabiaç
zaleg∏oÊci w nauce, t∏umaczymy trudniejszy materia∏, wspólnie sp´dzamy wolny
czas, bawimy si´ i wyje˝d˝amy na wycieczki. WczeÊniej starannie przygotowujemy si´ do zaj´ç – uczestniczymy w szkoleniach, przez co mo˝emy zaoferowaç
dzieciakom ciekawsze zaj´cia.
(wolontariusze ze SKW w Zakrzówku)
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4.3. Wolontariat krajowy
Praca wolontariuszy ze Szkolnych Klubów Wolontariusza obejmuje równie˝ dzia∏anie
w skali kraju. M∏odzie˝ na swoim terenie w∏àcza si´ w akcje ogólnopolskie, np. „Pomó˝
dzieciom przetrwaç zim´", „Góra grosza”, bàdê przygotowuje podobne inicjatywy
w swoich miejscowoÊciach. Wolontariusze wspó∏pracujà z Polskà Akcjà Humanitarnà,
z Fundacjà „Mam marzenie", pomagajàc dzieciom ze schorzeniami hematologicznymi bàdê
realizujàc program czytania w ramach projektu „Poczytaj mi, przyjacielu". M∏odzie˝ uczestniczy w akcjach Fundacji „Dzie∏o Nowego Tysiàclecia”, której dzia∏ania majà upami´tniaç
pontyfikat Jana Paw∏a II przez promowanie nauczania papie˝a i wspieranie okreÊlonych
przedsi´wzi´ç spo∏ecznych, g∏ównie w dziedzinie edukacji i kultury. Wiele klubów wspomaga domy dziecka, domy samotnej matki, na bie˝àco Êledzi dzia∏ania fundacji i stowarzyszeƒ pomocowych, co pozwala momentalnie reagowaç i w∏àczaç si´ w ró˝ne akcje.

Nasz klub bierze tak˝e udzia∏ w ogólnopolskiej akcji Ca∏a Polska Czyta Dzieciom.
Dwa razy w tygodniu chodzimy do zaprzyjaênionego przedszkola. Pracujemy z grupà pi´cio– i szeÊciolatków. Pomagamy naszym ma∏ym przyjacio∏om
– czytamy im, bawimy si´ z nimi. Pomagamy tak˝e w przygotowywaniu ró˝nych
dekoracji. JesteÊmy bardzo zadowolone z zaj´ç. Praca z dzieçmi jest dla nas
wielkà satysfakcjà i sprawia nam wiele radoÊci.
(wolontariusze ze SKW w Opolu Lubelskim)

W okresie przedÊwiàtecznym ka˝dego roku w∏àczamy si´ w ró˝ne akcje
Êwiàteczne. W tym roku na poczàtku grudnia zorganizowaliÊmy zbiórk´
pieni´dzy. Upowa˝nieni wolontariusze kwestowali w szkole. PrzeprowadziliÊmy
tak˝e zbiórk´ darów: s∏odyczy, artyku∏ów piÊmienniczych, ubraƒ. Z zebranych
funduszy zakupione zosta∏y s∏odycze, artyku∏y piÊmiennicze. PrzekazaliÊmy je
do hospicjum dla dzieci.
(wolontariusze ze SKW z Puchaczowa)

4.4. Wolontariat globalny
Rozwój wspó∏czesnej technologii, a co za tym idzie szybki przekaz informacji pozwalajà
na niesienie pomocy nie tylko w innych krajach, ale i na innych kontynentach. M∏odzi
wolontariusze pomagajà w krajach, które dotykajà kl´ski, gdzie cierpià ludzie. Zbierajà
ksià˝ki, artyku∏y szkolne oraz Êrodki czystoÊci, które przekazujà jednostkom misyjnym
w ubogich paƒstwach, uczestniczà w zbiórkach funduszy na rzecz Afryki. Nowym
pomys∏em sta∏o si´ wspieranie misjonarzy, którzy wyje˝d˝ajà do krajów Trzeciego Âwiata.
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Szkolne Kluby Wolontariusza przyczyniajà si´ do sfinansowania wyjazdu wolontariuszy
studenckich grup misyjnych.
Ochotnicy Szkolnych Klubów Wolontariusza od kilku lat w∏àczajà si´ w patronat indywidualny nad dzieçmi z Afryki. Adopcja polega na wsparciu indywidualnego dziecka bàdê
placówek, które przeciwdzia∏ajà chorobom dzieci na skutek g∏odu. Dzi´ki takiej pomocy
dziecko ma zapewnionà nauk´ w szkole i wy˝ywienie. M∏odzie˝ cz´sto utrzymuje kontakt
listowny z takim dzieckiem, nawiàzuje relacje kole˝eƒskie.

SCENARIUSZE ZAJ¢å LEKCYJNYCH
Bogna Fràszczak

Ca∏y nasz klub zaanga˝owa∏ si´ bardzo w pomoc koledze mieszkajàcemu
w Afryce. Chodzi do V klasy i uczy si´ dobrze. Ka˝dego miesiàca zbieramy
w szkole pieniàdze i wysy∏amy do Afryki, ˝eby nasz kolega mia∏ pieniàdze na
jedzenie, ubranie i nauk´. Cieszymy si´, ˝e mo˝emy pomagaç tak˝e w Afryce –
cieszymy si´ zw∏aszcza wtedy, kiedy dostajemy od niego pe∏ne wdzi´cznoÊci listy.
(wolontariusze ze SKW z Puchaczowa)

Stowarzyszenie Psychoprofilaktyki „Spójrz inaczej”

Klasy I – III
Temat: Na czym polega pomaganie?

Podejmujàc prac´ z grupà m∏odych wolontariuszy, bez wzgl´du na obszar pracy, nale˝y
szczególnie zwróciç uwag´ na kilka elementów:
– przygotowywanie m∏odzie˝y do podejmowanych dzia∏aƒ wolontariackich,
– towarzyszenie im w podj´tej pracy,
– organizacj´ spotkaƒ, podczas których m∏odzie˝ ma szans´ wymieniç si´ doÊwiadczeniami ze swojej pracy, poznaç g∏´biej problemy, którymi si´ zajmuje, otrzymaç
wsparcie,
– zwracanie uwagi na etos wolontariusza – zespó∏ cech, które powinien w sobie
kszta∏towaç ka˝dy wolontariusz.

Cel:
• uÊwiadomienie uczniom znaczenia wzajemnej pomocy,
• u∏atwienie uczniom rozpoznawania i nazywania uczuç, które im towarzyszà,
gdy udzielajà komuÊ pomocy lub gdy sami jà otrzymujà.
Materia∏y: papier rysunkowy, kredki, no˝yczki, flamastry, markery, papier pakowy, agrafki.
Przebieg zaj´ç:
1. Rozmowa
Usiàdêcie w kr´gu i porozmawiajcie z dzieçmi o tym, na czym polega pomaganie. PoproÊ
dzieci, aby przypomnia∏y sobie, kiedy ostatnio ktoÊ im pomóg∏. Jak si´ wtedy czu∏y?
Co by si´ sta∏o, gdyby nie udzielono im wtedy pomocy?
2. Rysunek
PoproÊ uczniów, aby narysowali osob´, która im pomog∏a. Nast´pnie zach´ç ich,
aby dobrali si´ w pary i porozmawiali ze sobà o tych osobach i sytuacjach.
3. Lista cech/umiej´tnoÊci osoby, która umie pomagaç
Powróçcie do kr´gu i na podstawie rozmów w parach sporzàdêcie list´ cech osoby, która
potrafi skutecznie pomagaç. Nast´pnie poproÊ, aby kolejno – w rundce – ka˝de z dzieci
powiedzia∏o, jakà cech´ z tej listy ju˝ posiada, a jakà chcia∏oby mieç (mo˝esz te˝ zaproponowaç dokoƒczenie zdania: „Jestem…, a chcia∏bym byç bardziej…”).
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4. Pomocna d∏oƒ
PoproÊ dzieci, by obrysowa∏y na papierze swojà prawà lub lewà d∏oƒ i wyci´∏y rysunek.
Poinformuj, ˝e wyciàgni´ta d∏oƒ jest symbolem pomagania. Nast´pnie poproÊ dzieci, aby
zastanowi∏y si´, kogo one mogà wesprzeç. Zach´ç je, by na palcach wyci´tego rysunku
d∏oni wpisa∏y lub narysowa∏y, komu i w jaki sposób mogà pomóc. Odczytajcie spisane
pomys∏y na forum, a nast´pnie przypnijcie „pomocne d∏onie” agrafkami do zas∏on lub
firanek zawieszonych w klasowych oknach.
5. Propozycja dodatkowa
Zach´ç uczniów do stworzenia Klasowego Pogotowia Ratunkowego – zastanówcie si´,
komu i w jaki sposób mo˝ecie wspólnie pomagaç, stwórzcie takà list´ na du˝ym arkuszu
papieru. Mogà si´ na niej znaleêç np. schronisko dla zwierzàt, szkolna biblioteka, pobliski
dom pomocy spo∏ecznej, przedszkole.
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Klasy IV–VI
Temat: Kiedy pomaganie staje si´ wolontariatem?
Cel:
• uÊwiadomienie uczniom wagi udzielania pomocy potrzebujàcym,
• uwra˝liwienie uczniów na potrzeby innych,
• zapoznanie uczniów z ideà pracy wolontariackiej,
• zapoznanie dzieci z podstawowymi zasadami wolontariatu.
Materia∏y: szary papier, markery, flamastry, kredki, papier rysunkowy, torby z szarego
papieru, kolorowe gazety, klej.
Przebieg spotkania:
1. Rozmowa
Usiàdêcie w kr´gu i porozmawiajcie z dzieçmi o tym, na czym polega pomaganie. PoproÊ
dzieci, aby przypomnia∏y sobie, kiedy ostatnio komuÊ pomog∏y. Jak si´ wtedy czu∏y?
2. Rysunek/ komiks
PoproÊ uczniów, aby narysowali sytuacj´, w której komuÊ pomogli. Zach´ç ich, aby swoje
rysunki opatrzyli komentarzami w dymkach. Nast´pnie poproÊ, aby dobrali si´ w czwórki i porozmawiali ze sobà o przedstawionych sytuacjach.
3. Lista cech/umiej´tnoÊci osoby, która umie pomagaç
Powróçcie do kr´gu i spytaj uczniów, jakie cechy i umiej´tnoÊci pomagajà im w niesieniu
pomocy innym. Potem sporzàdêcie list´ cech osoby, która potrafi skutecznie pomagaç.
PoproÊ uczniów, by dobrali si´ w pary i porozmawiali o tym, które z tych cech ju˝
posiadajà.
4. Rozmowa
Zapytaj uczniów, czy znajà kogoÊ, kto jest wolontariuszem. PoproÊ, aby opowiedzieli,
czym si´ zajmuje i gdzie wykonuje swojà prac´. Nast´pnie zach´ç uczniów do stworzenia
definicji wolontariatu. Propozycje spiszcie na du˝ym arkuszu papieru.
Uwaga:
Wolontariat (∏ac. voluntarius – dobrowolny): dobrowolna, bezp∏atna, Êwiadoma praca
na rzecz innych lub ca∏ego spo∏eczeƒstwa, wykraczajàca poza zwiàzki rodzinno–kole˝eƒsko–przyjacielskie. Wolontariusz to ochotnik pracujàcy na zasadzie wolontariatu.
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5. Torba wolontariusza
Porozmawiaj z uczniami, jakie cechy i umiej´tnoÊci powinien mieç wolontariusz, by móg∏
dobrze wykonywaç swojà prac´. Nast´pnie zach´ç uczniów, aby przygotowali torb´,
która przyda si´ wolontariuszowi podczas wykonywania pracy na rzecz innych.
Roz∏ó˝ na Êrodku klasy kolorowe gazety i czasopisma i poproÊ dzieci, aby poszuka∏y
w nich zdj´ç, opisów cech i umiej´tnoÊci charakteryzujàcych wolontariusza. Zasugeruj im,
aby fotografie i opisy przedstawiajàce umiej´tnoÊci naklei∏y na zewnàtrz torby, a do
Êrodka wrzuci∏y zdj´cia oraz napisy ukazujàce zalety i cechy charakteru. Nast´pnie zach´ç
uczniów do zademonstrowania swoich prac na forum klasy.
6. Lista instytucji poszukujàcych wolontariuszy
Sporzàdêcie list´ instytucji, organizacji poszukujàcych wolontariuszy, np. PCK, hospicjum
domowe, Wielka Orkiestra Âwiàtecznej Pomocy, schronisko dla zwierzàt, Regionalne
Centrum Wolontariatu, Caritas.
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Klasy gimnazjalne:
Temat: Mamo, tato, id´ do pracy. Postanowi∏am/postanowi∏em zostaç wolontariuszem.
Cel:
• zapoznanie m∏odzie˝y z ideà i zasadami pracy wolontariackiej,
• zapoznanie z ró˝nymi formami i sposobami wykonywania pracy przez wolontariusza,
• uÊwiadomienie uczniom, ˝e wykonywanie pracy wolontariackiej wià˝e si´ nie tylko
z satysfakcjà, ale równie˝ z obowiàzkami, odpowiedzialnoÊcià i lojalnoÊcià wobec
podopiecznych i zespo∏u, w którym pracujà.
Materia∏y: szary papier, markery, papier formatu A4, flamastry.
Przebieg zaj´ç:
1. Rozmowa
Usiàdêcie w kr´gu i porozmawiajcie z uczniami o tym, na czym ich zdaniem polega
wolontariat.
2. Praca w ma∏ych grupach
Zach´ç uczniów, by dobrali si´ w zespo∏y i stworzyli definicj´ wolontariatu. Nast´pnie
zebrane propozycje spiszcie na du˝ym arkuszu papieru.
Uwaga:
Wolontariat (∏ac. voluntarius – dobrowolny): dobrowolna, bezp∏atna, Êwiadoma praca
na rzecz innych lub ca∏ego spo∏eczeƒstwa, wykraczajàca poza zwiàzki rodzinno–kole˝eƒsko–przyjacielskie. OkreÊlenie „bezp∏atna” nie oznacza „bezinteresowna”,
lecz prac´ bez wynagrodzenia materialnego. W rzeczywistoÊci wolontariusz zyskuje
jednak wynagrodzenie niematerialne: satysfakcj´, poczucie sensu istnienia, uznanie
ze strony innych, podwy˝szenie samooceny.
OkreÊlenie „wykraczajàca poza zwiàzki rodzinno–kole˝eƒsko–przyjacielskie” oznacza,
˝e nie ka˝da praca na rzecz innych jest pracà wolontariackà. Na przyk∏ad pomoc
w∏asnej babci wolontariatem nie jest, natomiast pomoc starszej lub chorej osobie
w pobliskim domu pomocy – jest.
3. Koƒczenie wyrazów
Rozdaj uczniom arkusze papieru z pionowo napisanym s∏owem wolontariusz. PoproÊ,
aby dokoƒczyli zaczynajàce si´ od kolejnych liter wyrazy, w taki sposób, by stanowi∏y one
nazwy cech lub uczuç wolontariusza, np.
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Klasy ponadgimnazjalne

W – wiara, wolnoÊç
O – optymizm, ofiarnoÊç
L – lojalnoÊç, lokalnoÊç
O – odpowiedzialnoÊç, obowiàzkowoÊç
N – nowatorstwo, neutralnoÊç
T – troskliwoÊç, twórczoÊç
A – aktywnoÊç, asertywnoÊç
R – rozsàdek, radoÊç
I – inteligencja
U – uczciwoÊç, uÊmiech
S – sumiennoÊç, satysfakcja
Z – zadowolenie

Temat: Jest problem. Zorganizujmy wolontariat!
Cel:
• uwra˝liwienie uczniów na problemy i potrzeby innych ludzi,
• ukazanie potrzeby podejmowania inicjatyw i dzia∏aƒ na rzecz spo∏ecznoÊci lokalnej
lub osób potrzebujàcych wsparcia,
• zapoznanie m∏odzie˝y z ideà i podstawowymi zasadami wolontariatu,
Materia∏y: szary papier, markery, karteczki samoprzylepne, flamastry.
Przebieg zaj´ç:

Nast´pnie zach´ç uczniów, by dobrali si´ w pary i porównali swoje prace. Ch´tnych
zaproÊ do odczytania zadania. Na podstawie wykonanych prac przejdêcie do realizacji
kolejnego çwiczenia.
4. Lista cech dobrego wolontariusza
Sporzàdêcie na narysowanym na arkuszu szarego papieru konturze postaci ludzkiej list´
cech skutecznego wolontariusza.
5. Rozmowa w parach
PoproÊ uczniów, aby dobrali si´ w pary. Rozdaj im narysowane kontury cz∏owieka
i poleç, aby wpisali na rysunkach te cechy dobrego wolontariusza, które ju˝ posiadajà.
Niech ka˝dy poprosi kilku kolegów o wpisanie na odwrotnej stronie rysunku postaci tych
cech dobrego wolontariusza, które ich zdaniem posiada. Nast´pnie poproÊ wszystkich,
aby przyjrzeli si´ swoim rysunkom i sprawdzili, czy wpisane po obu stronach cechy si´
powtarzajà. Zach´ç uczniów, by podzielili si´ swoimi spostrze˝eniami na forum klasy.
6. Lista instytucji poszukujàcych wolontariuszy
Sporzàdêcie list´ instytucji, organizacji poszukujàcych wolontariuszy, np.: PCK, hospicjum
domowe, Wielka Orkiestra Âwiàtecznej Pomocy, schronisko dla zwierzàt, Regionalne Centrum Wolontariatu, Caritas.
7. Rozmowa
Zapytaj uczniów, na jakie trudnoÊci mo˝e napotkaç w swej pracy wolontariusz. Jak mo˝e
sobie z nimi poradziç i kto mo˝e mu pomóc.
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1. Rozmowa
Usiàdêcie w kr´gu i porozmawiajcie z uczniami o tym, na czym ich zdaniem polega
wolontariat.
2. Definicja wolontariatu
Zach´ç uczniów, by dobrali si´ w zespo∏y i stworzyli definicj´ wolontariatu. Nast´pnie
zebrane propozycje spiszcie na du˝ym arkuszu papieru. Wybierzcie definicj´ najbardziej
adekwatnà.
Uwaga:
Wolontariat (∏ac. voluntarius – dobrowolny): dobrowolna, bezp∏atna, Êwiadoma praca
na rzecz innych lub ca∏ego spo∏eczeƒstwa, wykraczajàca poza zwiàzki rodzinno–kole˝eƒsko–przyjacielskie. OkreÊlenie „bezp∏atna” nie oznacza „bezinteresowna”,
lecz prac´ bez wynagrodzenia materialnego. W rzeczywistoÊci wolontariusz zyskuje
jednak wynagrodzenie niematerialne: satysfakcj´, poczucie sensu istnienia, uznanie
ze strony innych, podwy˝szenie samooceny.
OkreÊlenie „wykraczajàca poza zwiàzki rodzinno–kole˝eƒsko–przyjacielskie” oznacza,
˝e nie ka˝da praca na rzecz innych, np. pomoc w∏asnej babci, jest wolontariatem.
Jest nim natomiast pomoc starszej lub chorej osobie w pobliskim domu pomocy.
3. Burza mózgów – „Problemy i potrzeby naszej spo∏ecznoÊci lokalnej”
Zach´ç uczniów do zastanowienia si´ nad potrzebami i problemami ich spo∏ecznoÊci.
Spiszcie t´ diagnoz´ na du˝ym arkuszu papieru. Nast´pnie podzielcie wymienione problemy na: rozwiàzywalne i trudne do rozwiàzania. Zastanówcie si´ nad tym, czy i w jaki
sposób m∏odzie˝ w wieku ponadgimnazjalnym mo˝e sprawiç, aby wskazane potrzeby
spo∏eczne zosta∏y zaspokojone.
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4. Praca w ma∏ych grupach
PoproÊ uczniów, by dobrali si´ w szeÊcioosobowe zespo∏y i zastanowili si´ nad tym,
co b´dzie im potrzebne do zorganizowania m∏odzie˝owego wolontariatu i napisania
w∏asnego projektu. Nast´pnie zebrane propozycje spiszcie na du˝ym arkuszu papieru
i omówcie w kr´gu.
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ANEKS
Wzory dokumentów potrzebnych do za∏o˝enia i prowadzenia Szkolnego Klubu Wolontariusza.

Deklaracja wspó∏pracy
Na zakoƒczenie przedstaw uczniom list´ programów m∏odzie˝owych, w ramach których
mogà ubiegaç si´ o Êrodki finansowe na realizacj´ zaplanowanych przez siebie przedsi´wzi´ç:
• Polska Fundacja Dzieci i M∏odzie˝y:
– „Równaç szanse” – Regionalny Konkurs Grantowy
– „Make a Connection”
– Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „¢”– „M∏odzi Mened˝erowie Kultury”
– M∏odzie˝ w Dzia∏aniu
– Fundacja J&S Pro Bono Poloniae – „Aktywna Wiosna”
– Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA – PROJEKTOR – wolontariat
studencki.

pomi´dzy
Regionalnym Centrum Wolontariatu w ……………………
a
dyrekcjà
………………………………………………………………
Dyrekcja szko∏y wyra˝a zgod´ na utworzenie i dzia∏alnoÊç Klubu Wolontariusza,
który b´dzie dzia∏a∏ w ramach Regionalnej Sieci Klubów Wolontariusza
przy Regionalnym Centrum Wolontariatu w ……………………………………….….....
Opiekunem Klubu b´dzie pan/pani …………………………………………………...…..
Opiekun b´dzie systematycznie uczestniczy∏ w spotkaniach organizowanych
dla prowadzàcych Kluby Wolontariusza (raz na dwa miesiàce).
Cz∏onkowie Klubu Wolontariusza zobowiàzani sà do przestrzegania zasad
obowiàzujàcych wolontariuszy.
Regionalne Centrum Wolontariatu zobowiàzuje si´ do udzielania wszelkiego
merytorycznego wsparcia powsta∏emu Klubowi Wolontariusza.
Zarzàd Stowarzyszenia
…………………………………

Dyrekcja
……………………………….

………………………… dnia …………

Zgoda rodziców
Wyra˝am zgod´ na prac´ mojego dziecka……………………………………..…………
w ramach dzia∏aƒ podejmowanych przez Szkolny Klub Wolontariusza dzia∏ajàcy
w …………………………………………..…………………….......................................
pod kierunkiem …………………………………………..………..................……………
Data …………
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Porozumienie o wspó∏pracy
pomi´dzy
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– przygotowania i przekazywania do CW dokumentów potwierdzajàcych prac´
wolontariuszy (sprawozdaƒ, opinii, podzi´kowaƒ itp.),
– umieszczania informacji o wspó∏pracy z CW w sprawozdaniach merytorycznych,
materia∏ach promocyjnych, raportach itp.

Centrum Wolontariatu w …………………………………………..
podpis koordynatora

podpis przedstawiciela CW

a Klubem Wolontariusza dzia∏ajàcym przy
……………………………….

……………………………………

.......................................................................................................................
………………………… dnia …………
zawarte w dniu ..............................................
Regionalne Centrum Wolontariatu w …………………….. zobowiàzuje si´ do:
– przeszkolenia koordynatora Klubu Wolontariusza,
– pomocy w stworzeniu programu wolontariackiego na terenie szko∏y,
w miejscowoÊci,
– wspierania od strony merytorycznej Klubu Wolontariusza, zw∏aszcza w kwestiach
zwiàzanych z koordynacjà pracy wolontariuszy, wspó∏pracà z partnerskimi
placówkami, prowadzeniem dokumentacji dzia∏aƒ wolontariackich,
– poinformowania o istnieniu Klubu Sieci Regionalnych Centrów Wolontariatu
w Polsce,
– informowania o dzia∏aniach podejmowanych przez Sieç Regionalnych Centrów
Wolontariatu w Polsce,
– zapraszania do udzia∏u w ogólnopolskich i regionalnych dzia∏aniach pomocowych
i promocyjnych,
– zapraszania koordynatora na spotkania szkoleniowo – informacyjne z innymi
koordynatorami Klubów Wolontariatu w regionie,
– umieszczania informacji o wspó∏pracy z M∏odzie˝owym Klubem Wolontariusza
w sprawozdaniach, materia∏ach.
Szkolny Klub Wolontariusza zobowiàzuje si´ do:
– wype∏niania przygotowanych przez CW dokumentów,
– wyznaczenia koordynatora Klubu Wolontariusza, pozostajàcego w sta∏ym kontakcie
z Regionalnym Centrum Wolontariatu (minimum raz w semestrze kontakt
telefoniczny lub e–mail), uczestniczàcego w spotkaniach szkoleniowych
koordynatorów Klubów Wolontariusza (1 spotkanie w kwartale),
– opracowania Regulaminu Klubu Wolontariusza,
– opracowania i wype∏niania rocznego programu pracy SKW,
– prowadzenia ewidencji wolontariuszy,
– regularnego monitorowania pracy wolontariuszy,
– udzia∏u w spotkaniach ewaluacyjnych organizowanych przez CW,
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Deklaracja przynale˝noÊci do Klubu Wolontariusza

NR KARTY ……………………………

Deklaruj´ ch´ç dobrowolnej, bezinteresownej pracy wolontariackiej i decyduj´ si´
na cz∏onkostwo w M∏odzie˝owym Klubie Wolontariusza dzia∏ajàcym przy
……………………………………………………………………………....................

Ankieta dla wolontariusza M∏odzie˝owego Klubu Wolontariusza
Imi´ ………………… Nazwisko …………………………… Data urodzenia………...…

Imi´ i Nazwisko …………………………………………………………….…......……

Adres do korespondencji
kod: ……………… miejscowoÊç: …………………… gmina: …………...……………

Data urodzenia ……………… Miesce urodzenia …………………..................…..

powiat: ……………… ulica: ……………………… województwo: ….………………

Adres …………………………………………………….………………….......……...

Telefon kontaktowy stacjonarny: ………………………
Telefon komórkowy: ………………………
e–mail: ………………………………………
www ………………………………………

Tel ………………………………………………………………………………......…...
Zobowiàzuj´ si´ do aktywnej pracy w ramach Klubu zgodnie z etosem
wolontariusza, regulaminem i harmonogramem.

Data
……………

podpis cz∏onka Klubu
………………………….

podpis opiekuna Klubu
…………………………………

Prosz´ wpisaç swoje najwi´ksze zainteresowania, uzdolnienia:
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
Czym chcia∏byÊ (chcia∏abyÊ) si´ zajmowaç jako wolontariusz?
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
Ile czasu w tygodniu mo˝esz poÊwi´ciç na prac´ wolontariackà?
...................................................................................................................................
Pisemna zgoda rodziców na prac´ wolontariackà
Tak …………… Nie ……………
Zareklamuj siebie:
•
•
•
•
•
•

obs∏uga komputera/ Internet ...................................................................................
dobra znajomoÊç j´zyków obcych (jakich?) ..............................................................
uzdolnienia artystyczne ...........................................................................................
umiej´tnoÊci sportowe ............................................................................................
ukoƒczone kursy, szkolenia .....................................................................................
dodatkowe informacje ............................................................................................

Data …………………
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Porozumienie
o Êwiadczeniu pracy wolontariackiej
zawarte w dniu ................... w ................................. pomi´dzy:
...................................................................... z siedzibà w ......................................,
reprezentowanym przez ............................................................................................
zwanym dalej Korzystajàcym,
a
M∏odzie˝owym Klubem Wolontariusza dzia∏ajàcym w ………………………………….
reprezentowanym przez ……………………………………………….……...................
zwanym dalej Koordynatorem pracy wolontariuszy.
Wst´p
Korzystajàcy oÊwiadcza, ˝e jest podmiotem, na rzecz którego – zgodnie z art. 42 ust.
1 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia∏alnoÊci po˝ytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873) – mo˝e byç Êwiadczona pomoc przez wolontariuszy.
Koordynator oÊwiadcza, ˝e zobowiàzuje si´ przygotowaç i sprawowaç opiek´
nad wolontariuszami z M∏odzie˝owego Klubu Wolontariusza, którzy b´dà Êwiadczyç
pomoc na rzecz placówki. Swojà prac´ na terenie placówki Koordynator wykonuje
nieodp∏atnie – jest wolontariuszem.
Majàc na wzgl´dzie ide´ wolontariatu, u podstaw której stoi dobrowolne, bezp∏atne
wykonywanie czynnoÊci, a tak˝e bioràc pod uwag´ charytatywny, pomocniczy
i uzupe∏niajàcy charakter Êwiadczonej przez wolontariuszy pracy, strony porozumienia
uzgadniajà, co nast´puje:
§ 1.
Korzystajàcy powierza wykonywanie M∏odzie˝owemu Klubowi Wolontariusza,
a Wolontariusze dobrowolnie podejmujà si´ wykonania na rzecz Korzystajàcego
nast´pujàcych czynnoÊci:
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
CzynnoÊci, o których mowa wy˝ej, b´dà wykonywane pod opiekà
..................................................................................................................................
§ 2.
Strony umowy uzgadniajà, ˝e czynnoÊci okreÊlone w § 1. b´dà wykonywane w okresie
od .......................
do ....................... .
Miejscem wykonywania czynnoÊci b´dzie ..................................................................
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§ 3.
Z uwagi na charakter i ide´ wolontariatu:
Wolontariusz jest zobowiàzany wykonywaç uzgodnione czynnoÊci osobiÊcie;
Wolontariusz za swoje czynnoÊci nie otrzyma wynagrodzenia.
§ 4.
Korzystajàcy zobowiàzuje si´ zapewniç Wolontariuszowi bezpieczne i higieniczne
warunki Êwiadczonej pracy.
§ 5.
Wolontariusze zobowiàzujà si´ do zachowania w tajemnicy informacji, które uzyskali
w zwiàzku z pracà Êwiadczonà na rzecz Korzystajàcego, a które stanowià tajemnic´
Korzystajàcego. Dotyczy to w szczególnoÊci informacji zwiàzanych z:
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
§ 6.
Porozumienie mo˝e byç rozwiàzane przez ka˝dà ze stron za ..... dniowym
wypowiedzeniem;
Porozumienie mo˝e byç rozwiàzane przez ka˝dà ze stron bez wypowiedzenia
z wa˝nych przyczyn.
Za wa˝ne przyczyny strony porozumienia uznajà w szczególnoÊci:
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
§ 7.
Za wyrzàdzone szkody strony odpowiadajà na zasadach okreÊlonych w Kodeksie
cywilnym.
§ 8.
W sprawach nieuregulowanych przepisami Ustawy o dzia∏alnoÊci po˝ytku publicznego
i o wolontariacie lub niniejszym porozumieniem zastosowanie b´dà mia∏y odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.
§ 9.
Wszelkie zmiany porozumienia b´dà dokonywane w formie pisemnej pod rygorem
niewa˝noÊci.
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§ 10.
Spory wynik∏e ze stosowania umowy rozstrzyga sàd powszechny w trybie post´powania cywilnego.
§ 11.
Umow´ sporzàdzono w dwóch jednobrzmiàcych egzemplarzach, po jednym
dla ka˝dej ze stron.
Koordynator mo˝e w ka˝dym czasie domagaç si´ wydania przez Korzystajàcego
pisemnego zaÊwiadczenia o pracy wykonanej przez Wolontariuszy ze Szkolnego
Klubu Wolontariusza. ZaÊwiadczenie to powinno zawieraç informacj´ o zakresie
Êwiadczeƒ.
Na zakoƒczenie roku szkolnego, podczas którego Wolontariusze z M∏odzie˝owego
Klubu Wolontariusza Êwiadczyli swojà pomoc na rzecz Korzystajàcego, Korzystajàcy
zobowiàzany jest do wystawienia pisemnego podzi´kowania za prac´ Wolontariuszy.

Korzystajàcy
………………………………………

Koordynator/Wolontariusz
……………………………………
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Porozumienie
o Êwiadczeniu pracy wolontariackiej
zawarte w dniu ................... w ................................. pomi´dzy:
M∏odzie˝owym Klubem Wolontariusza dzia∏ajàcym przy
………………………………………………………………………………………..………
reprezentowanym przez
..................................................................................................................................
zwanym dalej Koordynatorem M∏odzie˝owego Klubu Wolontariusza,
a………………………………………………………………………………………….…..
zwanym dalej Wolontariuszem.
Wst´p
Majàc na wzgl´dzie ide´ wolontariatu, u podstaw której stoi dobrowolne, bezp∏atne
wykonywanie czynnoÊci, a tak˝e bioràc pod uwag´ charytatywny, pomocniczy
i uzupe∏niajàcy charakter Êwiadczonej przez wolontariuszy pracy, strony porozumienia
uzgadniajà, co nast´puje:
§ 1.
Koordynator powierza wykonywanie Wolontariuszowi, a Wolontariusz dobrowolnie
podejmuje si´ wykonania na rzecz Koordynatora nast´pujàcych
czynnoÊci:...................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
................................................................
§ 2.
Strony umowy uzgadniajà, ˝e czynnoÊci okreÊlone w § 1. b´dà wykonywane w okresie
od .......................
do ....................... .
Miejscem wykonywania czynnoÊci b´dzie ..................................................................
§ 3.
Z uwagi na charakter i ide´ wolontariatu:
Wolontariusz jest zobowiàzany wykonywaç uzgodnione czynnoÊci osobiÊcie;
Wolontariusz za swoje czynnoÊci nie otrzyma wynagrodzenia.
§ 4.
Koordynator zobowiàzuje si´ zapewniç Wolontariuszowi bezpieczne i higieniczne
warunki Êwiadczonej przez niego pracy. Strony oÊwiadczajà, ˝e Wolontariusz zosta∏
zapoznany z zasadami bezpiecznej i higienicznej pracy.
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§ 5.
Wolontariusz zobowiàzuje si´ do zachowania w tajemnicy informacji, które uzyska∏
w zwiàzku z pracà Êwiadczonà na rzecz Korzystajàcego, a które stanowià tajemnic´
Korzystajàcego. Dotyczy to w szczególnoÊci informacji zwiàzanych z:
a) ..............................................................................................................................;
b) ..............................................................................................................................;
c) ...............................................................................................................................

§ 6.
Porozumienie mo˝e byç rozwiàzane przez ka˝dà ze stron za ..... dniowym
wypowiedzeniem;
Porozumienie mo˝e byç rozwiàzane przez ka˝dà ze stron bez wypowiedzenia
z wa˝nych przyczyn.
Za wa˝ne przyczyny strony porozumienia uznajà w szczególnoÊci:
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
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Karta aktywnoÊci pracy wolontariusza
Imi´ i nazwisko wolontariusza
.............................................................................................
Miejsce pracy wolontariackiej
.............................................................................................

Data

Opis pracy

Podpis opiekuna

§ 7.
Umow´ sporzàdzono w dwóch jednobrzmiàcych egzemplarzach, po jednym
dla ka˝dej ze stron.
Po zakoƒczeniu pracy wolontariackiej Koordynator wydaje Wolontariuszowi
zaÊwiadczenie o wykonywanej pracy.

Koordynator
………………………………………
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Harmonogram pracy Szkolnego Klubu Wolontariusza
na rok szkolny …………
Miesiàc

Dzia∏ania sta∏e/
systematyczne

Dzia∏ania
jednorazowe/akcje

Osoba
odpowiedzialna
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Przyk∏ady konspektów na zaj´cia dla M∏odzie˝owych
Klubów Wolontariusza
Temat: Wolontariat – co to takiego?
Cele spotkania:
– zapoznanie m∏odzie˝y z ideà wolontariatu,
– zapoznanie z podstawowymi zasadami pracy wolontariackiej w odró˝nieniu
od innego zaanga˝owania,
– ukazanie potrzeby podejmowania dzia∏aƒ pomocowych na rzecz potrzebujàcych,
– uwra˝liwienie uczestników spotkania na potrzeby innych ludzi,
– ukazanie ró˝nych form i sposobów pracy wolontariackiej.
Materia∏y potrzebne do przeprowadzenia spotkania:
– szary papier,
– markery,
– koperty.
Przebieg spotkania:
Na du˝ym arkuszu papieru rysujemy s∏oƒce, w Êrodku wpisujemy s∏owo „wolontariat”.
Prosimy uczestników spotkania, by ka˝dy na jednym z promieni napisa∏, z czym kojarzy
mu si´ nazwa „wolontariat” Po zapisaniu okreÊleƒ podejmujemy rozmow´
podsumowujàcà çwiczenie. Prosimy jednà z osób o odczytanie wszystkich okreÊleƒ.
Je˝eli jakieÊ sformu∏owanie jest dla grupy kontrowersyjne, prosimy autora o uzasadnienie. W tym çwiczeniu wa˝ne jest, by pokazaç, ˝e istnieje wiele innych okreÊleƒ pracy
wolontariackiej. Skàd wi´c i dlaczego pojawi∏a si´ nazwa „wolontariat”?
Wolontariat jest poj´ciem, które pojawi∏o si´ w latach 60. naszego stulecia, pochodzi
od ∏ac. s∏owa „voluntarius” – ochotniczy, dobrowolny. Na wszystkich kontynentach,
we wszystkich krajach oznacza to samo – zaanga˝owanie w pomoc potrzebujàcym.
Ka˝dy z nas ma jakiÊ obraz pracy wolontariackiej. Spróbujemy teraz usystematyzowaç
naszà wiedz´ na temat wolontariatu, stworzyç jego definicj´.
Dzielimy uczestników spotkania na 4 grupy. Ka˝dà z grup prosimy o wylosowanie
jednej koperty, w której znajdujà si´ okreÊlenia pracy wolontariackiej.
I koperta – p∏atna/bezp∏atna;
II koperta – Êwiadomie podj´ta decyzja/praca przy okazji, bez podj´cia decyzji;
III koperta – dobrowolna/z przymusu;
IV koperta – wobec najbli˝szych (rodziny, przyjació∏) wobec innych osób, z którymi
nie ∏àczà nas wi´zi rodzinne, przyjacielskie, kole˝eƒskie.
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Ka˝dà z grup prosimy o wybranie w∏aÊciwego okreÊlenia pracy wolontariackiej
i uzasadnienie wyboru.
Prezentacja pracy grupowej, podsumowanie i zapoznanie z definicjà wolontariatu.
WOLONTARIAT to Êwiadome, dobrowolne i bezp∏atne dzia∏anie na rzecz innych,
potrzebujàcych pomocy, wykraczajàce poza zwiàzki rodzinno–przyjacielsko–
–kole˝eƒskie.
Skoro wiemy ju˝, co to jest praca wolontariacka, zastanówmy si´, co to znaczy
„pomagaç”.
Zapraszamy dwie osoby, które odegrajà nast´pujàcà scenk´:
W szkole jest uczeƒ, który ma bardzo trudnà sytuacj´ rodzinnà, nie ma warunków
do nauki, ma bardzo du˝o zaleg∏oÊci w nauce, nie staç go na korepetycje
i potrzebuje pomocy. Przychodzi do koordynatora SKW i prosi o pomoc.
Prosimy o odegranie tej scenki. Nast´pnie staramy si´ krok po kroku przeÊledziç etapy
rozmowy i zastanowiç si´, jak pomóc koledze i co to znaczy „pomóc”.
Pomóc to :
– poznaç dok∏adnie problem,
– poznaç przyczyny trudnej sytuacji,
– dowiedzieç si´, z jakiej pomocy osoba ta ju˝ korzysta,
– zastanowiç si´, jak realnie mo˝emy udzieliç pomocy (pami´tajmy, ˝e nie musimy byç
profesjonalistami w ka˝dej dziedzinie, czasami, aby pomóc, trzeba skontaktowaç si´
z profesjonalistà),
– ustaliç harmonogram pomocy: kto, kiedy i w jaki sposób mo˝e pomóc.
Podsumowanie spotkania. Przypomnienie, wspólne powtórzenie definicji wolontariatu
i warunków dobrej pomocy.
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Temat: Ja wolontariusz – co to znaczy byç wolontariuszem?
Cele spotkania:
– refleksja nad tym, jakie cechy powinien posiadaç wolontariusz,
– wskazanie, dlaczego te cechy sà bardzo wa˝ne,
– zastanowienie si´ nad tym, czy ja rzeczywiÊcie mog´ byç wolontariuszem.
Materia∏y:
– rekwizyty (r´kawiczka, zegarek, kalendarz, telefon, buty, lusterko, k∏ódka, film
fotograficzny),
– papier,
– markery.
Przebieg spotkania:
Przypomnienie definicji wolontariatu, zasad niesienia pomocy i wprowadzenie
w tematyk´ spotkania.
– Czy ka˝da osoba mo˝e zostaç wolontariuszem?
– Jakie warunki powinna spe∏niaç?
– Co jest najwa˝niejsze w pracy wolontariusza?
Wyk∏adamy na stole jak najwi´cej ró˝nych rekwizytów, wÊród których powinny si´
znaleêç: r´kawiczka – symbolizujàca pomocnà d∏oƒ, telefon, kalendarz, buty, film
fotograficzny, lusterko, k∏ódka. Nast´pnie prosimy uczestników spotkania o wybranie
tych rekwizytów, które symbolizujà cechy, jakimi powinien charakteryzowaç si´ wolontariusz. Pami´tajmy o punktualnoÊci, systematycznoÊci, uprzejmoÊci, wytrwa∏oÊci,
odpowiedzialnoÊci, koniecznoÊci powiadamiania o spóênieniach lub niemo˝noÊci
wywiàzania si´ z zadania, koniecznoÊci zachowania tajemnicy zwiàzanej z osobà,
której pomagamy. OczywiÊcie nikt z nas nie jest chodzàcym idea∏em, mamy wady.
Nie znaczy to, ˝e nie mo˝emy byç wolontariuszami. Bardzo wa˝ne jest jednak,
˝eby pracowaç nad sobà, a wolontariat jest w∏aÊnie szko∏à pracy nad sobà
i swoim charakterem.
Dzielimy uczestników spotkania na trzy–, czteroosobowe grupy i prosimy
o wylosowanie jednej lub dwóch cech, które powinien posiadaç wolontariusz.
Nast´pnie polecamy: Uzasadnij, ˝e ta cecha wolontariusza jest bardzo wa˝na poprzez
pokazanie mo˝liwych skutków braku tej cechy, np. „Wolontariusz powinien byç
punktualny, bo kiedy nie jest punktualny...”.
Podsumowanie spotkania: Wolontariuszem mo˝e byç ka˝da osoba, która Êwiadomie
podejmuje decyzj´, ˝e chce nim zostaç, czyli pomagaç potrzebujàcym, nie oczekujàc
w zamian zap∏aty. Ka˝dy wolontariusz powinien pami´taç o zasadach pracy
wolontariackiej i pracowaç nad sobà, ˝eby nigdy nie zawieÊç tego, kto z pomocy
korzysta. Nie ka˝dy jednak wsz´dzie mo˝e pracowaç jako wolontariusz – zawsze
charakter pracy powinien byç dostosowany do mo˝liwoÊci i cech wolontariusza.
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Literatura:
M. Ochman, P. Jordan, „Jak pracowaç z wolontariuszami”
M. Be∏dowska (red.), „Wolontariat w oÊrodkach pomocy spo∏ecznej”
E. Kosiedowska, K. Braun, J. Wnuk, M. Misztela, „Wolontariat w szkole. Organizacja
i prowadzenie Szkolnego Klubu Wolontariusza”
„Scenariusze lekcji preorientacji zawodowej dla gimnazjalistów”, Centrum Wolontariatu
w S∏upsku
„M∏odzie˝owe Kluby Wolontariusza”, K. Braun, K. W´drychowicz
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