Program Szkolnego Koła Wolontariatu
w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3 w Bydgoszczy
Podstawa prawna – Prawo Oświatowe z 11 stycznia 2017r.
( art. 1 pkt 12 ustawy)

„ Pomaganie to szczęście,
jedyna rzecz, która się mnoży,
jeśli się ją dzieli ”

Wstęp

Celem programu są wszelkie działania edukacyjno – wychowawcze
skierowane do uczniów, które służą osiągnięciu dojrzałości w
sferze emocjonalnej i społecznej młodych ludzi. Mają one
wymiar niemierzalny, bo dzielenie się dobrem materialnym i
duchowym jest wartością nadrzędną, która oddaje pełnię
człowieczeństwa.
Angażowanie się młodych ludzi w pomaganie innym potrzebującym
wyzwala najpiękniejsze i najszlachetniejsze wartości oraz
uczucia.
Cele

1. Rozwijanie wśród uczniów postaw empatii i solidarności wobec
drugiego człowieka.
2. Angażowanie młodzieży w działania na rzecz społeczności
lokalnej.
3. Współdziałanie z instytucjami i organizacjami społecznymi.
4. Rozwijanie umiejętności społecznych uczniów , poprzez
organizację akcji o charakterze charytatywnym.
5. Rozwijanie umiejętności współpracy w zespole.
6. Kształtowanie własnych możliwości samorozwoju.
7. Stwarzanie możliwości mądrego wykorzystania czasu wolnego.
8. Uwrażliwienie na cierpienie i potrzeby drugiego człowieka.

Zadania

1. Nawiązanie współpracy z instytucjami niosącymi pomoc
potrzebującym.
2. Udział w akcjach o charakterze charytatywnym.
3. Bezinteresowne udzielanie wsparcia i pomocy potrzebującym.
4. Organizacja i przeprowadzenie inicjatyw środowiska szkolnego.
5. Podejmowanie działań na prośbę podmiotów środowiska
lokalnego.
Kodeks etyczny wolontariusza

• Jestem pewny, że chcę pomagać innym ludziom i nie jest mi
obojętny los zwierząt.
• Jestem przekonany, nie oferuję swej pomocy, jeżeli nie jestem
przekonany o wartości tego, co robię.
• Jestem lojalny.
• Pytam o rzeczy, których nie rozumiem.
• Nie krytykuję, jeśli czegoś nie rozumiem, czy się nie zgadzam.
• Chętnie się uczę pomagać innym.
• Rozwijam swoje umiejętności i poszerzam wiedzę.
• Wykonuję to, do czego się zobowiązałem.
• Nie składam obietnic, których nie jestem w stanie spełnić.
• Mam swoje miejsce w grupie, działam w zespole.
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