
Gdańsk,…………………… 

KONTRAKT 

 

Ja niżej podpisany …………………………, uczeń klasy….. świadomie i dobrowolnie chcę 

zostać członkiem Koła wolontariackiego przy SP 24 w Gdańsku i zobowiązuję się do  

respektowania obowiązków wolontariusza, przestrzegania kodeksu etycznego wolontariusza 

oraz przedstawienia pisemnej zgody rodziców lub opiekunów na działanie w Wolontariacie. 

Obowiązki wolontariusza 
Członek Koła kieruje się bezinteresownością, życzliwością, chęcią niesienia pomocy, troską o 

innych. 

Niepełnoletni członkowie Szkolnego Koła Wolontariatu muszą  Wolontariusz ma 

obowiązek prowadzenia Dzienniczek aktywności wolontariackiej. 

Wolontariusz ma obowiązek uczestniczyć w spotkaniach i szkoleniach Szkolnego Koła 

Wolontariatu . 

Wolontariusz ma obowiązek respektować regulamin Szkolnego Koła Wolontariatu. 

Każdy członek Klubu swoim postępowaniem stara się promować ideę wolontariatu, być 

przykładem dla innych. 

 

Kodeks etyczny wolontariusza  

Być pewnym – Zastanów się, dlaczego chcesz pomagać innym ludziom. 

Być przekonanym – Nie oferuj swej pomocy, jeżeli nie jesteś przekonany o wartości tego, co 

robisz. 

Być lojalnym – Zgłaszaj sugestie, szanuj innych. 

Przestrzegać zasad – Nie krytykuj rzeczy, których nie rozumiesz. Może okazać się, że mają 

swoje uzasadnienie. 

Mówić otwarcie – Pytaj o rzeczy, których nie rozumiesz. 

Chętnie uczyć się – Rozszerzaj swoją wiedzę. 

Stale się rozwijać – Staraj się wiedzieć jak najwięcej o Twojej organizacji i pracy. 

Nie sprzeciwiać się kontroli nad sobą – Będziesz pracował lepiej i z większą satysfakcją, 

wykonując to, czego od Ciebie się oczekuje. 

Być osobą, na której można polegać – Praca jest zobowiązaniem. Wykonuj to, co zgodziłeś 

się zrobić. Nie składaj obietnic, których nie jesteś w stanie spełnić. 

Działać w zespole – Znajdź dla siebie miejsce w grupie. Samotnik działający na własną rękę 

jest mało skuteczny. 

  

Prawa wolontariusza 
Wolontariusz ma prawo do zgłaszania własnych propozycji i inicjatyw. 

Wolontariusz ma prawo do podejmowania pracy w wymiarze nieutrudniającym nauki w 

szkole i pomocy w domu. 

Wolontariusz ma prawo do wsparcia ze strony koordynatora. 

Wolontariusz ma prawo być poinformowany o trudnościach, kosztach przejazdu związanych 

z wykonywaną pracą. 

Wolontariusz ma prawo do rezygnacji z pracy w Szkolnego Koła Wolontariatu uprzedzając 

odpowiednio wcześniej opiekuna Koła. 

  
 

…………………………………….. 


