Dolnośląskie Centrum Wolontariatu Stowarzyszenie „ŻYJ KOLOROWO!”
pl. Św. Macieja 5A 50-244 Wrocław tel. (71) 79 19 789
www.wolontariusz.org biuro@wolontariusz.org

Regulamin Programu „My dla świata”
1. Regulamin normuje działalność Wolontariuszy w ramach programu „My dla świata”,
zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia „ŻYJ KOLOROWO!” oraz Ustawą o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z dnia 29 maja 2003 r.)
zwanej dalej Ustawą.
2. Wolontariusz to osoba ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonująca świadczenia na
zasadach określonych w Ustawie.
3. Uczestnictwo Grupy Wolontariuszy w Programie „My dla świata” następuje po
dostarczeniu do Stowarzyszenia „ŻYJ KOLOROWO!” wypełnionego i opatrzonego
pieczęciami oraz podpisami osób uprawnionych formularza Karty Zgłoszeniowej. Grupy
Wolontariuszy prowadzone są przez pełnoletnich Koordynatorów wykazanych w Karcie
Zgłoszeniowej. Każdorazowo zgłoszenie obowiązuje przez okres jednego roku szkolnego.
4. Status Wolontariusza uzyskuje się poprzez zawarcie porozumienia z podmiotem
uprawnionym do korzystania z wolontariuszy zgodnie z art. 42 ust. 1 Ustawy. Podpisanie
porozumienia z osobami niepełnoletnimi wymaga obligatoryjnie pisemnej zgody
opiekuna prawnego. W przypadku Stowarzyszenia „ŻYJ KOLOROWO!” do podpisywania
porozumień z Wolontariuszami uprawnieni są: Prezes oraz Koordynatorzy przez niego
upoważnieni.
5. Wolontariusze działają na podstawie opracowanych przez własne Grupy programów
indywidualnych.
6. Zajęcia wiążące się z pobytem Wolontariusza niepełnoletniego w porze nocnej poza
miejscem jego zamieszkania wymagają uzyskania pisemnej zgody opiekunów prawnych.
7. Przy końcu każdego semestru Koordynator dostarcza do Stowarzyszenia sprawozdanie
Grupy z przeprowadzonych działań zawierające listę Wolontariuszy oraz opis podjętych
działań wraz z liczbą uczestniczących w każdym z nich Wolontariuszy.
8. Wolontariusz jest zobowiązany do:
 rzetelnego wykonywania powierzonych mu zadań;
 zachowania dyskrecji;
 współpracy z Koordynatorem i Stowarzyszeniem;
 dbania o dobre imię Grupy i Stowarzyszenia.
9. Wolontariusz ma prawo do:
 brania udziału w organizowanych szkoleniach i konkursach;
 korzystania z pomocy Koordynatora Grupy;
 uzyskiwania od Stowarzyszenia pisemnych poświadczeń i opinii o prowadzonej
działalności;
 ubiegania się o nadanie honorowych tytułów.
10. Status Wolontariusza ustaje z powodu:
 upływu czasu określonego w porozumieniu, o ile nie zostanie ono zawarte na następny
okres;
 wycofania się wolontariusza;
 rozwiązania porozumienia.

