
 

Szkolne Koło Wolontariatu – Caritas 

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Michałowicach 

Wolontariat – to bezpłatne, świadome i dobrowolne działanie na rzecz innych, 

wykraczające poza więzi rodzinno – koleżeńsko – przyjacielskie 

Wolontariusz – osoba pełniąca funkcję wolontariatu, może być nią każdy uczeń 

Szkoły Podstawowej w Michałowicach, który wykazuje się, rzetelnością, 

pracowitością oraz przede wszystkim wrażliwością  na potrzeby innych jak 

również chce przestrzegać regulaminu SKW-C. 

Szkolne Koło Wolontariatu – Caritas jest inicjatywą młodzieży skierowaną do 

uczniów, którzy chcą pomagać najbardziej potrzebującym, reagować czynnie na 

potrzeby środowiska, inicjować działania w środowisku szkolnym i lokalnym, 

wspomagać różnego typu inicjatywy charytatywne, kulturalne. Szkolne Koło 

Wolontariatu Caritas jest wspólnotą całkowicie nieodpłatną i otwartą na 

wszystkich, którzy chcą pomagać innym. 

Cele szczegółowe : 

 Zapoznanie młodzieży z ideą wolontariatu oraz jej propagowanie 

 Uwrażliwianie na cierpienie, samotność i potrzeby innych 

 Kształtowanie postaw prospołecznych 

 Rozwijanie empatii i tolerancji 

 Inspirowanie do aktywnego spędzania czasu wolnego 

 Angażowanie się w działania na rzecz społeczności szkolnej i lokalnej, 

tworzenie więzi ze środowiskiem 

 Zawieranie głębokich i wartościowych przyjaźni 

 Kształtowanie umiejętności działania zespołowego 

 Współdziałanie z organizacjami społecznymi i religijnymi 

 Rozwijanie zainteresowań 

 Zdobywanie doświadczenia w nowych dziedzinach 

 Możliwość wykorzystania własnych umiejętności i doświadczeń 

Obszary działania: 

 Środowisko szkolne: organizowanie różnych akcji w zależności od 

pojawiających się potrzeb 



 Środowisko pozaszkolne: akcje charytatywne wspierające instytucje, 

fundacje, stowarzyszenia i osoby prywatne oraz nawiązywanie kontaktów 

z instytucjami lokalnymi i prowadzenie działań na ich rzecz 

System rekrutacji: 

 Wyznaczenie terminu spotkania organizacyjnego 

 Zachęcanie uczniów do działania w SKW-C podczas rozmów 

prowadzonych przez nauczycieli oraz wolontariuszy 

 Zamieszczenie informacji o działalności SKW-C na stronie internetowej 

Szkoły 

Cechy wolontariusza: 

 dużo optymizmu i chęć do działania 

 motywacja do niesienia pomocy potrzebującym 

 umiejętność wygospodarowania wolnego czasu 

 odwaga, empatia i otwartość 

 odpowiedzialność, wrażliwość, systematyczność 

 kultura osobista 

Kodeks etyczny wolontariusza: 

 być pewnym – zastanów się, dlaczego chcesz pomagać innym 

 być przekonanym – nie oferuj swej pomocy, jeśli nie jesteś przekonany o 

wartości tego co robisz 

 być lojalnym – zgłaszaj sugestie, nie „uderzaj” w innych 

 przestrzegać zasad – nie krytykuj rzeczy których nie rozumiesz 

 mówić otwarcie – pytać o rzeczy, których nie rozumiesz. Nie pozwól by 

tłumione wątpliwości i frustracje odciągnęły Cię od tego, co 

najważniejsze, bądź zmieniły w osobę stwarzającą problemy 

 chętnie uczyć się – rozszerzaj swoją wiedzę, aby lepiej pomagać innym 

 nie sprzeciwiaj się kontroli nad sobą – będziesz pracował lepiej i z 

większą satysfakcją, wykonując to, czego od Ciebie się oczekuje 

 być osobą na której można polegać – praca jest zobowiązaniem. 

Wykonaj to, co zgodziłeś się zrobić. Nie składaj obietnic, których nie 

jesteś w stanie spełnić 

 działać w zespole – znajdź dla siebie miejsce w grupie, samotnik 

działający na własną rękę jest mało skuteczny 

Prawa i obowiązki wolontariusza: 



 wolontariusz ma prawo do zgłaszania własnych propozycji i inicjatyw 

 wolontariusz ma prawo do podejmowania pracy w wymiarze 

nieutrudniającym nauki w szkole i pomocy w domu 

 wolontariusz ma prawo do wsparcia ze strony koordynatora, opiekuna lub 

innych członków SKW-C 

 wolontariusz ma prawo do otrzymania pisemnego zaświadczenia o 

wykonywanym wolontariacie 

 wolontariusz ma prawo być poinformowanym o trudnościach, kosztach 

przejazdu związanych z wykonywanym wolontariatem 

 członkowie wolontariatu poświęcają się dla innych, ale nie zapominają o 

sobie 

 każdy kto posiada odpowiednie cechy ma prawo przystąpić do SKW-C 

jak i od niego odejść uprzedzając odpowiednio wcześniej koordynatora 

SKW-C 

Obowiązki wolontariusza: 

 wolontariusz ma obowiązek systematycznie uczestniczyć w spotkaniach, 

szkoleniach, warsztatach i pracach SKW-C 

 wolontariusze są słowni i wywiązują się ze swoich obowiązków 

 wolontariusze starają się w szkole i poza nią zachowywać kulturalnie i 

być wzorem dla innych 

 wolontariusz ma obowiązek respektować zasady SKW-C takie, jak: 

 zasada osobistej pracy nad własnym rozwojem 

 zasada zaangażowania na rzecz potrzebujących pomocy 

 zasada troski o los słabszych 

 zasada równości 

 zasada prawdomówności, przyjaźni, życzliwości i szacunku 

 wolontariusz może zostać skreślony z listy wolontariuszy za 

niewywiązywanie się z powierzonych mu obowiązków 

Zadania koordynatora: 

 utrzymywanie stałego kontaktu z instytucjami z którymi współpracuje 

wolontariat szkoły 

 tworzenie atmosfery zaufania i otwartości 

 dawanie poczucia bezpieczeństwa, które sprzyja dobrej współpracy 

 organizowanie spotkań mających na celu zapoznanie młodzieży z 

planowanymi działaniami oraz przydziałem obowiązków 



 stwarzanie systemu gratyfikacji wolontariuszy zależnej od wkładu pracy 

Formy nagradzania: 

 pochwała słowna na forum SKW-C 

 pochwała na forum Szkoły 

 umieszczenie nazwiska w artykule do Biuletynu Szkolnego 

 nagradzanie wolontariatu dodatkowymi punktami z zachowania 

 ocena cząstkowa za aktywności z religii 

 wręczenie listów pochwalnych i dyplomu 

 podniesienie oceny końcowo rocznej z religii o jeden stopień 

 


