REGULAMIN
Zasady, na których funkcjonują Szkolne Kluby Młodzieżowego Wolontariatu,
skupione w Centrum Młodzieżowego Wolontariatu przy SCM „Arka” w Radomiu.
1. Każdy Klub ma określoną, ujednoliconą strukturę, stworzoną przez
Centrum
Młodzieżowego Wolontariatu działające przy Stowarzyszeniu Centrum Młodzieży „Arka”
w Radomiu.
2. Klub posiada dorosłego Opiekuna (Nauczyciela), który prowadzi pracę formacyjną, nad
kształtowaniem postaw wolontariuszy, koordynuje ich działania i rozlicza ich
z podjętych zobowiązao.
3. Członkowie Klubu spotykają się ze swym dorosłym Opiekunem raz w tygodniu.
4. Na czele Klubu stoi Młodzieżowy Lider, demokratycznie wybrany przez Członków Klubu,
który skupia wokół siebie poszczególnych Członków Klubu.
5. Spośród Członków Klubu wybierany jest również Gospodarz i Sekretarz.
6. W Klubie pracuje każdy, nie ma bezrobotnych, nie ma lepszych, ani gorszych. Bezcenna
jest każda pomoc, gotowośd do pracy, a przede wszystkim serce pełne życzliwości.
7. Każdy Klub ma swoją specyfikę, uzależnioną od warunków w jakich działa, gdyż
wolontariusze starają się zaspokoid potrzeby środowiska, w którym działają, robiąc
wcześniej rozeznanie potrzeb lokalnych i wychodząc z własną ofertą ich zaspokojenia.
8. Każdy Klub opracowuje roczny Plan Pracy.
9. Każdy Klub przedstawia Sprawozdanie półroczne i roczne, ze zrealizowanych zadao,
zawartych w Rocznym Planie Pracy.
10. Członkowie Klubu działają w ramach wolontariatu systematycznego – minimum 2
godziny tygodniowo.
11. Każdy Klub włącza się we wspólne akcje, w ramach tzw. wolontariatu akcyjnego,
organizowane przez Stowarzyszeniu Centrum Młodzieży „Arka” w Radomiu, takie jak:
„Ferie z „Arką”, „Dzieo Dziecka z „Arką”, „Wigilia Polska”, „Półkolonie z „Arką”, „Dzieo
Wolontariusza”, w które angażują się akcyjnie wolontariusze ze wszystkich Szkolnych
Klubów Młodzieżowego Wolontariatu.
12. Wolontariusze starają się podnosid swoje umiejętności i kompetencje poprzez udział
w szkoleniach według Programu „Wolontariusz” przygotowujących do pełnienia roli
wolontariusza oraz innej oferty szkoleniowej proponowanej przez SCM „Arka”
w Radomiu.
13. Liderzy Klubów doskonalą swe umiejętności uczestnicząc w Letnich Obozach Liderów
Młodzieżowych.
14. Członkowie Klubu zobowiązują się do przestrzegania Etycznej Karty Wolontariusza.
15. Wolontariusze ze wszystkich Klubów skupionych w Centrum Młodzieżowego
Wolontariatu przy SCM „Arka” w Radomiu, uczestniczą w spotkaniach integrujących całe
środowisko wolontarystyczne, takich jak coroczny „Bal Wolontariusza”, „Rajd
Wolontariusza”, „Gala z okazji Dnia Wolontariusza”.
16. Opiekunowie Szkolnych
Klubów Młodzieżowego Wolontariatu, spotykają się raz
w miesiącu w Centrum Młodzieżowego Wolontariatu, gdzie dzielą się doświadczeniami,
pomysłami, wspierają w trudnościach, planują wspólne akcje.
17. Opiekunowie Szkolnych Klubów Młodzieżowego Wolontariatu otrzymują systematyczną
pomoc merytoryczną i ofertę szkoleniową od SCM „Arka” w Radomiu, a także pomoc
w zagospodarowaniu czasu wolontariuszom.

