
Regulamin Młodzieżowego Klubu Wolontariatu 
 
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 
1. Klub Wolontariatu  to program wychowawczy Regionalnej  Fundacji Rozwoju 
„Serce” 
2. Klub powołuje się dla młodzieży, która chce podejmować inicjatywy lokalne oraz 
pomagać potrzebującym. 
Wychowawcze oddziaływanie Klubu Wolontariatu ma na celu przygotowanie do 
odpowiedzialnego wejścia w dorosłe życie. 
3. Klub  powołuje i nadzoruje Fundacja. 
 
II. PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKÓW KLUBU 
 
1. Członkiem Klubu może być osoba, która respektuje zasady i działania Klubu. 
2. Członkowie Klubu mogą podejmować pracę w wymiarze nie kolidującym z 
obowiązkami szkolnymi i domowymi. 
3. Podstawą relacji interpersonalnych między członkami Klubu jest prawda, 
przyjaźń i życzliwość. 
4. Wolontariusz Klubu Wolontariatu propaguje życie bez uzależnień i wulgaryzmów. 
5. Członkowie niepełnoletni muszą przedstawić zgodę rodziców (opiekunów) na 
działanie w Klubie. 
6. Pracę wolontariusza ocenia społeczność Klubu wraz z Opiekunem na 
zakończenie roku pracy. 
7.Wolontariusz ma prawo do udziału w szkoleniach i obozach szkoleniowych. 
8. Wolontariusz ma prawo korzystać z programów, materiałów dydaktycznych, 
symboli i wszelkiej pomocy Fundacji. 
 
III. STRUKTURA KLUBU 
 
1. Klub może być powołany w szkole lub innej placówce . Klub powinien liczyć co 
najmniej siedem osób. 
2. Warunkiem powołania Klubu jest podpisanie Regulaminu i porozumienia 
o współpracy między dyrektorem szkoły lub innej placówki a Fundacją. 
3. Klub zostaje zarejestrowany po złożeniu w Fundacji wypełnionej Karty Rejestracji 
wraz z załącznikami i zaakceptowaniu przez Zarząd Fundacji. Po zarejestrowaniu 
Klubu Pełnomocnik Fundacji przekazuje legitymacje członkom Klubu. 
4. Klub ma prawo do używania logo Klubu Wolontariatu Niewidzialna Ręka. 
5. Pracą Klubu kieruje opiekun. Opiekuna Klubu powołuje dyrektor szkoły lub 
placówki w porozumieniu z Przedstawicielem Fundacji. 
6. Opiekun zobowiązany jest do indywidualnej rozmowy i oceny pracy każdego 
członka Klubu. Podstawą rozmowy jest analiza spostrzeżeń i opinii pracy 
wolontariusza. 
7. Opiekun Klubu zobowiązany jest do przesłania do 30 września dokumentów 
aktualizujących działalność Klubu. Dokumenty te winny zawierać listę i 
deklaracje członków, karty rejestracyjne, roczny plan pracy. 
8.Raz na kwartał opiekun Klubu przesyła do Fundacji materiały dokumentujące 
pracę Klubu, które zostaną umieszczone na stronie internetowej Fundacji. 



9.Bezpośrednią pracą Klubu kierują jego Gospodarze, tj. 2 osoby wybrane przez cały 
Klub. W przypadku braku konsensusu Gospodarzy wskazuje Opiekun. Funkcję tę 
obejmują na okres 1 roku. Sekretarza Klubu wybierają Gospodarze. 
10.Gospodarze Klubu odpowiadają za: realizację planu pracy, organizację spotkań 
 Na spotkania mogą być zapraszani Członkowie Honorowi Klubu, psycholog i/lub 
pedagog oraz inne osoby  współpracujące z Klubem. 
11. Klub podlega Regionalnej Fundacji Rozwoju „Serce”. Jej celem jest wsparcie 
Klubu w zakresie: koordynacji działań, szkoleń, pomocy metodycznej, prawnej i 
psychologicznej. 
12.W przypadku działalności niezgodnej z regulaminem, Fundacja wnioskuje o 
zmianę Opiekuna lub rozwiązuje umowę o współpracy. 
 
IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 
1. Wolontariusze obchodzą swoje święto 5 grudnia (Międzynarodowy Dzień 
Wolontariatu). Za wszelką pomoc oraz zasługi w zakresie upowszechniania 
idei młodzieżowego wolontariatu Fundacja przyznaje tytuł Przyjaciela Dobra . 
2. Zarząd Fundacji nadaje tytuł Członka Honorowego osobie fizycznej lub 
prawnej, za zasługi dla Fundacji, Klubów lub promocję idei wolontariatu. 
3. Zarząd Fundacji jest upoważniony do zmian w Regulaminie. 


