Regulamin Wolontariatu
w Fundacji Pomocy Dzieciom im. Stanisławy Bieńczak
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.Wolontariat – to bezpłatne, świadome i dobrowolne działanie na rzecz innych, wykraczające
poza więzi rodzinno–koleżeńsko–przyjacielskie.
2. Wolontariusz – rozumie się przez to osobę, która ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonuje
świadczenia na zasadach określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie, w szczególności zaś świadomie działa na rzecz innych, przy czym działanie to
wykracza poza więzi rodzinno–koleżeńsko–przyjacielskie.
3.Wolontariat w Fundacji Pomocy Dzieciom im. Stanisławy Bieńczak, zwany dalej Wolontariatem,
działa zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie
4.Wolontariat jest nieformalną grupą osób, działającą zgodnie ze statutem Fundacji Pomocy
Dzieciom im. Stanisławy Bieńczak. Zrzesza pracowników Firmy Eleo-Budmax, dzieci i młodzież, a
także osoby dorosłe, które chcą aktywnie uczestniczyć w życiu Fundacji, są wrażliwi i mają
potrzebę czynienia dobra.
5.Regulamin dotyczy wolontariatu stałego.
Rozdział I
CEL, ZADANIA
§1
Zadania Wolontariatu wynikają z uniwersalnej idei pomocy bliźniemu, zwłaszcza potrzebującym
dzieciom i młodzieży, która powinna być praktykowana bez względu na ich przekonania, wyznanie,
narodowość, czy rasę.
Są to w szczególności:
1) uwrażliwienie na różne obszary ludzkiej biedy i krzywdzenia,
2) organizowanie pomocy potrzebującym dziecinom i młodzieży,
3) współdziałanie z innymi organizacjami pozarządowymi, fundacjami, stowarzyszeniami,
Rozdział II
PRZYNALEŻNOŚĆ DO WOLONTARIATU
§1
Członkostwo w Wolontariacie ma charakter dobrowolny i następuje po podpisaniu porozumienia w
sprawie korzystania ze świadczeń wolontariusza.
§2
Członkostwo zostaje przyznawane z dniem, z którym kandydat może rozpocząć prace
wolontariacką.
§3
Wolontariusz otrzymuje porozumienie w sprawie korzystania ze świadczeń wolontariusza, w
którym zawarte są konkretne dla niego zadania.

§4
Przynależność do Wolontariatu ustaje przez:
1) pisemną rezygnację wolontariusza;
2) wyłączenie przez Zarząd Fundacji ze względu na nieprzestrzeganie regulaminu lub niekorzystne
działanie na rzecz Fundacji;
Rozdział III
PRAWA I OBOWIĄZKI WOLONTARIUSZY
§1
Wolontariusz ma prawo:
1.uczestniczyć w życiu i działalności Fundacji oraz wpływać na jej kształt;
2.posiadać dokument stwierdzający przynależność do wolontariatu;
3.zgłaszać własne propozycje i inicjatywy na rzecz Fundacji.
4.do otrzymania pisemnego zaświadczenia o wykonywanej pracy.
§2
Wolontariusz ma obowiązek:
1.przestrzegania ustalonych zasad i obowiązków
2.zachowania w tajemnicy wszystkiego, czego dowiedział się podczas świadczeń na rzecz
Fundacji, w szczególności informacji objętych tajemnicą służbową i zawodową lub ustawą o
ochronie danych osobowych.
3.uczestniczyć w życiu Fundacji i troszczyć się o jej rozwój
4.dbać o pozytywny wizerunek Fundacji.
Rozdział IV
PRAWA I OBOWIĄZKI FUNDACJI
§1
Fundacja ma prawo:
1.do wyłączenia Wolontariusza ze względu na nieprzestrzeganie przez niego Regulaminu lub
niekorzystne działanie na rzecz Fundacji;
§2
Fundacja zobowiązuje się do:
1.zapewnienia Wolontariuszowi bezpiecznych i higienicznych warunków wykonywania przez niego
świadczeń
2.poinformowania Wolontariusza o przysługujących mu prawach i obowiązkach wynikających z
wykonywanych przez niego zadań
3.poinformowania Wolontariusza o ewentualnym ryzyku dla zdrowia i bezpieczeństwa, związanym
z wykonywaniem świadczeń i zasadach ochrony przed zagrożeniami
4.ubezpieczenia Wolontariusza od odpowiedzialności cywilnej za szkody poniesione podczas
pracy
5.do pokrycia niezbędnych kosztów ponoszonych przez Wolontariusza, związanych z
wykonywaniem świadczeń na rzecz Fundacji

Rozdział V
PRZEPISY KOŃCOWE
§1
Regulamin obowiązuje wszystkich Wolontariuszy Fundacji.
§2
Zmiana Regulaminu wymaga formy pisemnej, zatwierdzonej przez Zarząd Fundacji.
§3
Decyzje o rozwiązaniu Wolontariatu podejmuje Zarząd Fundacji przy opinii Rady Fundacji.

