Regulamin Świetlicowego Klubu Wolontariusza w
Krepie Słupskiej

I. Postanowienia ogólne
1.
2.
3.

4.

Wolontariat to dobrowolna, bezpłatna, świadoma działalność na rzecz innych, wykraczająca poza
związki rodzinno‐koleżeńsko‐przyjacielskie.
Wolontariuszem może być każdy, kto chce służyć pomocą potrzebującym w różnych
dziedzinach życia.
Świetlicowy Klub Wolontariusza jest inicjatywą młodzieży, skierowaną do młodych mieszkańców
sołectwa Krępa Słupska, którzy chcą pomagać najbardziej potrzebującym, czynnie reagować na
potrzeby środowiska lokalnego, inicjować działania w środowisku szkolnym i lokalnym oraz
wspomagać różnego typu inicjatywy charytatywne i kulturalne.
Świetlicowy Klub Wolontariusza jest organizacją działającą całkowicie nieodpłatnie i otwartą na
wszystkich, którzy chcą pomagać innym.

II. Cele i zakres działania
1.

2.
3.

4.

Celem Świetlicowego Klubu Wolontariusza jest:
• zaangażowanie dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców lokalnego środowiska wiejskiego
do świadomej, dobrowolnej nieodpłatnej pomocy innym,
• rozwijanie postaw otwartości i wrażliwości na potrzeby innych, życzliwości i bezinteresowności
oraz zaangażowania na rzecz potrzebujących pomocy,
• podejmowanie aktywnych działań w obszarze społecznej, życia kulturalnego i środowiska
naturalnego
• stwarzanie przestrzeni dla takiej służby poprzez organizowanie konkretnych sposobów pomocy
i tworzenie zespołów wolontariuszy,
• wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży,
•
promocja idei wolontariatu na terenie sołectwa Krępa Słupska.
Miejscem działania Świetlicowego Klub Wolontariusza jest Świetlica wiejska w Krępie Słupskiej
oraz sołectwo Krępa Słupska.
Klub realizuje swoje zadania poprzez działania:
•
o charakterze akcyjnym ( np. porządkowanie miejsc o znaczeniu historycznym, pomoc przy
organizowaniu imprez okolicznościowych)
•
do działań o charakterze regularnym i programowym (np. zajęcia dla dzieci ze świetlicy, pomoc
seniorom).
Świetlicowy Klub Wolontariusza działa pod patronatem Stowarzyszenia „Nasza Krępa".

III. Wolontariusze
1.
2.
3.

Wolontariuszem może być każdy, kto świadomie, dobrowolnie i nieodpłatnie pragnie służyć innym.
Członkiem Świetlicowego Klubu Wolontariusza może zostać każdy komu nie obojętne jest niesienie
pomocy innym
Członkowie Świetlicowego Klubu Wolontariusza:
•
respektują zasady działania Klubu po przedstawieniu pisemnej zgody rodziców na taką
działalność,
•
angażują się w działania Klubu w wymiarze, który nie utrudni im nauki i pomocy w domu,
•
systematycznie uczestniczą w spotkaniach, warsztatach i innych akcjach,
•
•
•

zgłaszają swoje propozycje, inicjatywy, uwagi i spostrzeżenia odnośnie pracy Klubu,
propagują ideę wolontariatu,
poprzez własny przykład propagują postawę życzliwości, wrażliwości, bezinteresowności i
odpowiedzialności,
1

IV. Standardy funkcjonowania Klubu
1.
2.
3.
4.

Organizowanie warsztatów, szkoleń i prelekcji, mających na celu przygotowanie młodzieży do pracy w
ramach wolontariatu.
Koordynacja pracy wolontariuszy.
Monitorowanie działań wolontariuszy.
Ewaluacja pracy wolontariuszy.

V. Struktura Klubu
1.

2.

Świetlicowy Klub Wolontariusza ma:
•
lidera
•
członków
Świetlicowym Klubem Wolontariusza opiekuję się koordynator Klubu.

VI. Obszary działania
1.
2.
3.
4.
5.

Praca na rzecz instytucji wskazanych przez Regionalne Centrum Wolontariatu,
Udział w akcjach i imprezach o charakterze okolicznościowym na terenie sołectwa i obszarze Gminy
Słupsk,
Organizowanie pomocy w środowisku lokalnym
Współpraca i wymiana doświadczeń z innymi/podobnymi organizacjami.
Współpraca ze Stowarzyszeniem „Nasza Krępa" oraz Rada Sołecką wsi.

VII. Majątek i fundusze
1. Wolontariusze nie wnoszą żadnych stałych składek z tytułu przynależności do Klubu.
2. Pozyskiwaniem wszelkich środków potrzebnych do przeprowadzenia akcji zajmuje się koordynator Klubu
i Stowarzyszenie „Nasza Krępa".
VIII. Nagradzanie wolontariuszy
1. Przynajmniej raz w roku zostaje zorganizowane spotkanie wszystkich wolontariuszy i koordynatorów,
podsumowujące działalność członków Klubu w danym roku szkolnym.
2. Wolontariuszy nagradza się poprzez wyrażenie uznania słownego, pochwałę na forum ogólnym,
3. Umieszczenie nazwisk na stronie internetowej Stowarzyszenia „Nasza Krepa", wręczenie listów
pochwalnych i dyplomów,
4. Nagradzanie wolontariuszy ma walor motywujący, podkreślający uznanie dla działalności wolontariusza.
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