Szanowni Państwo!
Państwa dziecko zgłosiło się do grupy szkolnego wolontariatu, działającego w ramach
ogólnowrocławskiego programu „My dla świata”.
Program ten koordynuje Stowarzyszenie „Żyj kolorowo”, z którym od kilku lat nasza szkoła
współpracuje. W ramach tego projektu proponujemy w naszej szkole różnego rodzaju formy działań:
pomoc przy kursach komputerowych i językowych dla seniorów, pomoc w bibliotekach, pomoc
osobom chorym lub dzieciom w świetlicach, oraz jednorazowe akcje wymyślane przez nas lub
proponowane nam przez inne instytucje, stowarzyszenia. Czynnie bierzemy też udział w projekcie
„Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia”.
Dla wolontariuszy naszej szkoły postaramy się zorganizować różnego rodzaju szkolenia i warsztaty,
pomagające im wypełniać wybrane formy wolontariatu.
Wolontariusze powinni tak angażować się w wolontariat, by w żaden sposób nie ucierpiało na tym
wypełnienie podstawowych obowiązków szkolnych i rodzinnych, dlatego każdy z nich sam określi,
w jaki rodzaj pomocy i na ile czasowo może się zaangażować.
Ustaliliśmy, że zaangażowanie powinno być dość regularne – średnio raz na tydzień.
Ponadto planujemy jednorazowe akcje okolicznościowe, w które jako szkolny wolontariat chcemy
się angażować. Uczniowie, wypełniając kwestionariusz i podpisując porozumienie, stają się
wolontariuszami w sensie prawnym.
Po rocznym stałym regularnym zaangażowaniu w wybrany projekt i udziale w szkoleniach oraz
akcjach jednorazowych i złożeniu stosownego sprawozdania z działań wraz
z potwierdzeniem ich w Dzienniczku Wolontariusza, uzyskają zaświadczenia o byciu
wolontariuszem.
Na kwestionariuszu, porozumieniu i zgodzie wymagane są Państwa podpisy (podpisy opiekunów
prawnych dziecka), które są jednoznaczną zgodą na udział w zadeklarowanych działaniach
szkolnego wolontariatu i jednorazowych akcjach i szkoleniach.
Udział, dojazd oraz powrót z wybranej formy woluntarystycznych działań będzie odbywał się bez
obecności opiekuna szkolnego wolontariatu. W razie pytań proszę o kontakt ze mną poprzez
dziennik elektroniczny lub adres mailowy : bozena.magnowska@wp.pl
opiekunka Szkolnego Wolontariatu Bożena Magnowska
ZGODA RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH NA UDZIAŁ DZIECKA W DZIAŁANIACH
SZKOLNEGO WOLONTARIATU
Wyrażam zgodę na udział mojego
dziecka: …………………………… ..................................................................................... w
działaniach Szkolnego Wolontariatu w roku szkolnym 2017/2018 na terenie szkoły i poza nią
zgodnie z wybraną przez dziecko formą stałych działań. Zapoznałem/łam się z regulaminem
Programu „My dla świata” i regulaminem Szkolnego Wolontariatu. Jestem świadomy/a, że moje
dziecko będzie dojeżdżało i wracało z miejsc odbywania wolontariatu samodzielnie i działało
samodzielnie bez obecności opiekuna Szkolnego Wolontariatu i wyrażam na to zgodę. Wyrażam
zgodę na publikowanie na stronach szkoły zdjęć z działań wolontariatu z wizerunkiem mojego
dziecka.
Oborniki Śląskie………..........
data

….........................................
podpis Rodziców /opiekunów prawnych

