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Regulamin Szkolnego Klubu Wolontariusza  

POSTANOWIENIA OGÓLNE 
1. Szkolne Kluby Wolontariusza to program wychowawczy Regionalnego Centrum Wolontariatu w 

Lublinie. 
2. Kluby powołuje się dla zainteresowania młodzieży pomocą potrzebującym, ponieważ wychowawcze 

oddziaływanie wolontariatu pomaga w przygotowaniu do odpowiedzialnego wejścia w dorosłe życie.  

PRAWA I OBOWI ĄZKI CZŁONKÓW 
1. Członkami Klubu może być młodzież szkolna, która respektuje zasady Klubu. 
2. W Klubie obowiązują zasady: 

• zasada osobistej pracy nad własnym rozwojem, 
• zasada zaangażowania na rzecz potrzebujących pomocy, 
• zasada troski o los słabszych. 

3. Członkowie Klubu mogą podejmować pracę w wymiarze nie utrudniającym nauki i pomocy w 
domu. Podstawą relacji interpersonalnych między członkami Klubu jest prawda, przyjaźń, pomoc i 
życzliwość. Zasada ta dotyczy również relacji pomiędzy Klubami. 

4. Członkowie niepełnosprawni realizują plan pracy z pomocą wolontariuszy sprawnych. 
5. Niepełnoletni członkowie Klubu muszą przedstawić pisemną  zgodę rodziców na działanie w Klubie. 
6. Członek Klubu systematycznie wpisuje do Dzienniczka Wolontariusza wykonane prace oraz 

spostrzeżenia i opinie. Dokonywać wpisu może także osoba lub instytucja, na rzecz której 
wolontariusz pracuje. 

7. Członek Klubu może być zawieszony w pracy, jeśli jego postawa jest niezgodna z postawą 
wymaganą od wolontariusza, lub ma poważne problemy w nauce (nieusprawiedliwione 
nieobecności, zagrożenia z niektórych przedmiotów). Podczas zawieszenia w pracy inni członkowie 
Klubu wspierają „zawieszonego” wolontariusza w nadrobieniu zaległości. 

 

STRUKTURA 
1. Klub może być powołany w szkole lub innej placówce oświatowej.  
2. Warunkiem powołania Klubu jest zgoda Dyrekcji Szkoły/ Placówki, na powołanie na jej terenie 

Klubu Wolontariusza oraz podpisanie Regulaminu i Porozumienia o Współpracy między opiekunem 
Szkołą/ Placówką a Regionalnym Centrum Wolontariatu. 

3. Opiekunem Klubu zostaje nauczyciel, wychowawca lub pedagog szkolny, który wyrazi chęć 
zaangażowania w organizowanie i monitorowanie pracy wolontariuszy. 

4. Bezpośrednią działalnością Klubu kierują przeszkoleni liderzy wraz z opiekunem. 
5. Liderzy Klubu kierują pracą i odpowiadają za: realizację planu pracy, przyjmowanie sprawozdań z 

pracy oraz organizowanie szkoleń, grup wsparcia (spotkania wszystkich członków Klubu w celu 
dzielenia się doświadczeniami i pomysłami - nie rzadziej niż wraz w miesiącu). Na spotkania mogą 
być zapraszani przedstawiciele Centrum Wolontariatu oraz psycholog i/lub pedagog, współpracujący 
z Klubem. 

6. Szkolne Kluby Wolontariusza współpracują z Regionalnym Centrum Wolontariatu, którego celem 
jest udzielanie wsparcia Klubom w zakresie: koordynacji działań, szkoleń, pomocy metodycznej, 
prawnej i psychologicznej.  

7. Opiekun Klubu Wolontariusza zobowiązuje się do uczestnictwa w systematycznych spotkaniach 
opiekunów. 

8. Klub zobowiązany jest do przesyłania corocznego sprawozdania z działalności na adres 
Regionalnego Centrum Wolontariatu.  
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POSTANOWIENIA KO ŃCOWE 

1. Regionalne Centrum Wolontariatu za pośrednictwem publikacji oraz Internetu na bieżąco przekazuje 
Klubom informacje potrzebne w pracy wolontariuszy.  

2. Wolontariusze obchodzą swoje święto 5 grudnia – w Międzynarodowym Dniu Wolontariusza. W 
tym dniu wręczane są znaczki wolontariusza osobom, które w oczach opiekunów systematyczną 
pracą na nie zasłużyły. 


