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Regulamin Klubów Ośmiu Młodzieżowego Wolontariatu 
 
 

I. Postanowienia ogólne 
 

1. Kluby Ośmiu Młodzieżowego Wolontariatu to program wychowawczy Fundacji „Świat na TAK”.  

 

2. Kluby powołuje się dla młodzieży, która chce pomagać potrzebującym. Wychowawcze 

oddziaływanie Klubów Ośmiu młodzieżowego wolontariatu ma na celu przygotowanie do 

odpowiedzialnego wejścia w dorosłe życie.  

 

3. Kluby Ośmiu powołuje i nadzoruje Fundacja.  

 

II. Prawa i obowiązki członków Klubu 
 

1. Członkiem Klubu może być osoba, która respektuje zasady i działania Klubu.  

 

2. W Klubie obowiązują zasady:  

• zasada osobistej pracy i zaangażowania na rzecz dobra,  

• budowania cywilizacji miłości  

• zasada etyczna Kazimierza Lisieckiego „wstyd za zło”.  

 

3. Członkowie Klubu mogą podejmować pracę w wymiarze niekolidującym z obowiązkami szkolnymi i 

domowymi.  

 

4. Podstawą relacji interpersonalnych między członkami Klubu jest prawda, przyjaźń i życzliwość.  

 

5. Wolontariusz Klubu Ośmiu propaguje życie bez uzależnień i wulgaryzmów. 

  

6. Członkowie niepełnoletni muszą przedstawić zgodę rodziców (opiekunów) na działanie w Klubie. 

Oświadczenie rodzica wraz z deklaracją wolontariusza są dostępne na stronie internetowej 

www.swiatnatak.pl  

 

7. Wolontariusz może otrzymać Legitymacje Wolontariusza. Legitymacja jest wyrabiana gdy opiekun 

złoży deklaracje wolontariusza wraz ze zdjęciem do Biura Fundacji „Świat na Tak”. Zdjęcie musi być 

http://www.swiatnatak.pl/
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opisane imieniem i nazwiskiem wolontariusza, datą jego urodzenia oraz nazwą szkoły/ instytucji w 

której jest klub ośmiu. Zdjęcie musi być także przypięte do deklaracji spinaczem biurowym w innym 

przypadku legitymacja nie będzie wyrabiana.  

 

8. Członek Klubu systematycznie wpisuje do Indeksu Wolontariusza wykonane prace oraz 

spostrzeżenia i opinie im towarzyszące. Dokonywać wpisu może także osoba lub instytucja, na rzecz 

której pracuje. Indeks Wolontariusza jest wydawany na prośbę opiekuna lub wolontariusza przez 

Przedstawiciela Fundacji.  

 

9. Pracę wolontariusza ocenia społeczność Klubu wraz z Opiekunem na zakończenie roku pracy.  

 

10. Wolontariusz Klubu Ośmiu w zależności od zdobytych doświadczeń może uzyskać tytuł 

wolontariusza instruktora lub wolontariusza koordynatora. Tytuł przyznaje Komisja złożone z 

pracowników Fundacji „Świat na Tak”. 

  

11. Wolontariusz ma prawo do udziału w szkoleniach i obozach szkoleniowych.  

 

12. 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 osiem 

osób.  

 

2. Warunkiem powołania Klubu jest zapoznanie się z Regulaminem i podpisanie w dwóch 

egzemplarzach deklaracji współpracy między dyrektorem szkoły lub innej placówki a Fundacją.  

 

3. Klub ma prawo do używania logo Klubu Ośmiu – Młodzieżowego Wolontariatu.  

 

4. Pracą Klubu kieruje opiekun. Opiekuna Klubu powołuje dyrektor szkoły lub placówki w 

porozumieniu z Przedstawicielem Fundacji.   

 

5. Opiekun zobowiązany jest do organizowania comiesięcznych spotkań formacyjno-wychowawczych 

z członkami Klubu zgodnie z programem spotkań przyjętych przez Ogólnopolską Kapitułę.  
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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 corocznego składania sprawozdania do Fundacji. 

Sprawozdanie musi zostać złożone najpóźniej do 30 czerwca. W przypadku nie złożenia tego 

dokumentu klub zostaje wyrejestrowany.  

 

8. Opiekun Klubu zobowiązany jest do przesłania do 1 października dokumentów aktualizujących 

działalność Klubu. Dokumenty te powinny zawierać aktualizację klubu ośmiu oraz roczny plan pracy. 

Dokumenty są dostępne na stronie internetowej Fundacji.  

 

9. Bezpośrednią pracą Klubu kierują jego Gospodarze, to jest dziewczyna i chłopak, uzgodnieni 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 grup wsparcia (spotkania 

wszystkich członków Klubu w celu dzielenia się doświadczeniami i pomysłami nie rzadziej niż wraz w 

miesiącu), przyjmowanie sprawozdań. Na spotkania mogą być zapraszani Członkowie Honorowi 

Klubu oraz psycholog i/lub pedagog, współpracujący z Klubem.  

 

11. Kluby Ośmiu z danego województwa podlegają Regionalnej Kapitule powoływanej przez 

Pełnomocnika Regionalnego Fundacji. Jej celem jest wsparcie Klubów w zakresie: koordynacji działań, 

szkoleń, pomocy metodycznej, prawnej i psychologicznej. W skład Regionalnej Kapituły wchodzą 

Opiekunowie i Gospodarze Klubów z danego województwa oraz Pełnomocnik Fundacji pełniący 

funkcję Przewodniczącego.  

 

12. Ogólnopolska Kapituła Klubów Ośmiu – Młodzieżowego Wolontariatu jest najwyższą władzą 

Klubów. Kapituła Ogólnopolska ustala: roczny plan pracy, typ i zakres szkoleń, a ponadto przyjmuje 

sprawozdania z pracy oraz określa kierunki rozwoju i działań Klubów. W jej skład wchodzą 

Przewodniczący Regionalnych Kapituł i po trzech Przedstawicieli z każdego województwa oraz Zarząd 

Fundacji. Przewodniczącym Kapituły jest Prezes Fundacji lub Pełnomocnik Fundacji.  

 

13. W przypadku braku przedstawicielstw wojewódzkich w Kapitule biorą udział opiekunowie Klubów 

wraz z chętnymi wolontariuszami.  
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14. W wypadku działalności niezgodnej z regulaminem, Fundacja wnioskuje o zmianę Opiekuna lub 

rozwiązuje umowę o współpracy.  

 

15. Wolontariusze mogą mieć swoją nazwę Klubu Ośmiu.  

 

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 Ambasadora 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 na wniosek własny lub Regionalnych 
Kapituł.  

 

 
 

Warszawa, dnia 25.06.2012 r 


