PROGRAM SZKOLNEGO KOŁA WOLONTARIATU
U podstaw działalności Szkolnego Koła Wolontariatu Gimnazjum nr 2
we Wrześni leży idea bezinteresownego pomagania ludziom i instytucjom niosącym pomoc,
kierowaną do społeczności lokalnej. Młodzież gimnazjalna uczestnicząca w działaniach Koła
kształtuje swoją osobowość w duchu odpowiedzialności i poszanowania wartości drugiego
człowieka.
Realizacja "dzieła pomocy" odbywa się poprzez wykorzystanie różnych form aktywności
młodzieży, które służą zarówno potrzebującym jak i rozwijają przyjacielskie relacje w grupie
uczniowskiej.
CELE PROGRAMU:
- uwrażliwienie na potrzeby innych ludzi,
- kształtowanie odpowiedzialności, otwartości i bezinteresowności,
- rozwijanie życzliwości oraz zdolności interpersonalnych,
- przeciwdziałanie egoizmowi, lenistwu, osamotnieniu,
- budowanie poczucia własnej wartości,
- wdrażanie do wytrwałej pracy,
- poszanowanie cudzej własności,
- zaspokajanie potrzeb działania w grupie rówieśniczej,
- dzielenie się swoim czasem wolnym z innymi,
- przeciwdziałanie nałogom i agresji,
- troska o los zwierząt.
DZIAŁANIA
Aktywność wolontariuszy obejmuje:
pomoc:
- osobom starszym i samotnym,
- dzieciom,
- ubogim,
- osobom upośledzonym umysłowo i ruchowo,
- w działaniach Biblioteki Publicznej,
- w statutowej działalności Schroniska dla Zwierząt.
zaangażowanie:
- w świąteczne zbiórki żywności,
- w zbiórki odzieży, środków czystości, artykułów szkolnych i produktów spożywczych,
- w kwesty pieniężne,
- w zbiórki karmy dla zwierząt,
- w wykonywanie prezentów,
- w kurs Pierwszej Pomocy.

WSPÓŁPRACA
Instytucje, z którymi współpracują wolontariusze to:
Polski Czerwony Krzyż, Ośrodek Pomocy Społecznej, Schronisko dla Zwierząt,
Warsztaty Terapii Zajęciowej, Przedszkola, Ośrodek Wspierania Dziecka i Rodziny w
Kołaczkowie, Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej
Intelektualnie w Mielżynie, Klub Ośmiu, Jadłodajnia św. Brata Alberta.
CZAS ROZPOCZĘCIA REALIZACJI PROGRAMU:
Styczeń 2011.
EWALUACJA:
- sprawozdanie z pracy Szkolnego Koła Wolontariatu,
- podziękowania od instytucji, z którymi współpracują wolontariusze,
- rejestr akcji z udziałem wolontariuszy,
- dzienniczki wolontariuszy,
- ankieta dla wolontariuszy,
- przygotowanie godzin wychowawczych na temat idei wolontariatu oraz pomocy
przedmedycznej,
- gazetka na korytarzu szkolnym poświęcona wolontariatowi,
- zamieszczenie na stronie internetowej szkoły programu, regulaminu i
materiałów z działalności szkolnego Koła Wolontariatu.
Program będzie podlegał ewaluacji na zakończenie każdego roku szkolnego.
PODSTAWA PRAWNA
Program Szkolnego Koła Wolontariatu jest zgodny z Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z dnia 29 maja 2003 r. Nr
96, poz. 873, z późn. zm.). Treści programu są spójne z Programem Wychowawczym i
Profilaktycznym Gimnazjum nr 2 we Wrześni.
Prawa i obowiązki wolontariusza określa Regulamin Szkolnego Koła Wolontariatu.

