Regulamin Akademii Wolontariatu
działającej przy Fundację Oczami Brata

tekst jednolity na dzień 1 marca 2016 roku

***

Postanowienia ogólne
§1
Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
1.

Fundacji - należy przez to rozumieć Fundację Oczami Brata;

2.

Regulaminie – należy przez to rozumieć Regulamin Akademii Wolontariatu działającej przy
Fundacji Oczami Brata;

3.

Akademii – należy przez to rozumieć Akademię Wolontariatu, która działa przy Fundacji
Oczami Brata;

4.

Wolontariuszu – należy przez to rozumieć osobę świadczącą usługi wolontarystyczne;

5.

Partnerze – należy przez to rozumieć organizacje pozarządowe, instytucje, podmioty
ekonomii społecznej oraz osoby fizyczne, z którymi Akademia zawarła porozumienie
o współpracy;

6.

Ofercie – należy przez to rozumieć działania wolontaryjne zgłoszone do Akademii przez
Partnera.
Funkcjonowanie Akademii Wolontariatu
§2

1.

W ramach Fundacji działa, jako projekt Akademia Wolontariatu.

2.

Akademia jest platformą służącą do poszukiwania nowych, nierutynowych rozwiązań
problemów w środowiskach zagrożonych wykluczeniem i marginalizacją społeczną.
Głównym celem Akademii jest stworzenie przestrzeni, w której Wolontariusze będą mogli
doskonalić swoje umiejętności, otrzymywać oferty wolontaryjne, stawiać pierwsze kroki na
rynku pracy oraz zwiększać swoją wiedzę w dziedzinie wolontariatu.
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3.

Najważniejszymi działaniami podejmowanymi w Akademii Wolontariatu są:
a. zrzeszanie Wolontariuszy, działaczy, organizacji społecznych z całego miasta
i okolic,
b. wspomaganie już funkcjonujących ośrodków aktywności lokalnych, m.in. przez
przekazywanie

ofert

wolontarystycznych

do

Wolontariuszy,

napływających

od działających lokalnie organizacji pozarządowych oraz publicznych instytucji
dzięki pośrednictwu wolontariatu,
c. szkolenia,

rozwój

i

edukacja

Wolontariuszy,

którzy

ochoczo

działają

wolontarystycznie na terenie naszego miasta,
d. zapewnienie Wolontariuszom lepszego startu na rynku pracy oraz tworzenie
możliwości do udoskonalania i kreowania nowych działań poprzez Biuro Karier
Społecznych,
e. szeroka akcja promocyjna w szkołach różnego szczebla oraz instytucjach już
współpracujących z grupą potencjalnych wolontariuszy,
f. nagradzanie

i

docenianie

Wolontariuszy

podczas

„Zakończenia

roku

akademickiego”, 5 grudnia 2016 i 2017 roku.
4.

Siedzibą Akademii jest biuro Fundacji Oczami Brata (ul. Żużlowa 4, 42-202 Częstochowa –
Hala Sportowa Częstochowa).

5.

Terenem działania Akademii jest miasto Częstochowa oraz subregion północny
województwa śląskiego.

6.

Akademia funkcjonuje od 1 lutego 2016 do 31 grudnia 2017 roku.

7.

Akademia jest czynna, co najmniej 10 godz. tygodniowo, w godzinach dyżuru
Koordynatora.
Wolontariusze
§3

1.

Wolontariuszem może zostać każda osoba, która ukończyła 13 rok życia.

2.

Wolontariusz działa na rzecz Fundacji Oczami Brata i/lub organizacji, instytucji
partnerskich, osób fizycznych w ramach Akademii Wolontariatu.

3.

Wolontariusz

dobrowolnie,

świadomie

oraz

bezpłatnie

angażuje

się

w

pracę

na rzecz innych osób/organizacji/instytucji na zasadach określonych w:
a. Ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2010 roku Nr 234, poz. 1536 z późniejszymi
zmianami),
b. niniejszym Regulaminie,
c. porozumieniu zawartym z Wolontariuszem.
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4.

Kandydat na Wolontariusza zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym
Regulaminem oraz wypełnienia i dostarczenia do Akademii formularza zgłoszeniowego,
który dostępny jest na stronie internetowej Fundacji Oczami Brata pod adresem
www.oczamibrata.pl lub w siedzibie Akademii.

5.

Wolontariusz całkowicie odpowiada za swoje czyny.

6.

W przypadku niepełnoletnich Wolontariuszy rodzic lub opiekun prawny zobowiązany jest do
udzielenie pisemnej zgody na udział dziecka w zadaniach realizowanych przez Fundację
Oczami

Brata

lub/i

w

działaniach

realizowanych

przez

Partnerów

w ramach zadania.
7.

Wolontariusz zobowiązany jest do dostarczenia zgody na przetwarzanie danych
osobowych.

8.

Wolontariusz zobowiązuje

się

do

zachowania

w tajemnicy wszelkich

informacji

w zakresie powierzonych mu obowiązków.
9.

Wolontariusz

może

powierzyć

innej

osobie

wykonanie

zadania,

lecz w pełni odpowiada za jego wykonanie.
Partnerzy
§4
1.

Akademia Wolontariatu zobowiązuje do:
a. aktywnego pozyskiwania Wolontariuszy dla Partnera,
b. przeszkolenie na koordynatora wolontariatu reprezentanta Partnera, który będzie
odpowiadał za opiekę, kierowanie pracą, motywowanie zgłaszających lub
przekierowanych Wolontariuszy do Partnera,
c. przeszkolenie osób zainteresowanych podjęciem wolontariatu zgłaszających się do
Akademii Wolontariatu m.in. w zakresie pojęcia, historii, form, aspektów prawnych,
praw i obowiązków obowiązujących w wolontariacie,
d. bieżące informowanie Wolontariuszy oraz Partnerów o aktualnych ofertach
wolontaryjnych,
e. prowadzenie poradnictwa i wsparcia merytorycznego Partnera w zakresie
współpracy z Wolontariuszem,
f. udzielania pomocy w rozwiązywaniu problemów związanych z korzystaniem z pracy
Wolontariuszy,
g. prowadzenie stałego monitoringu wykonywanych działań przez Partnera w zakresie
pracy Wolontariuszy,
h. informowanie Partnera o aktualnych ofertach szkoleń, spotkań, warsztatów oraz
działaniach związanych z pracą Wolontariusza.
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2.

Partner zobowiązuje się do:
a. aktywnej współpracy z Akademią,
b. wydelegowania
wolontariatu,

pracownika/wolontariusza

który

będzie

odpowiedzialny

na
za

szkolenie
opiekę,

na

koordynatora

kierowanie

pracą,

motywowanie zgłaszających lub przekierowanych Wolontariuszy do Partnera,
c. zgłaszania

do Akademii

pisemnych

lub/i

elektronicznych

ofert

pracy

dla

Wolontariuszy,
d. poinstruowania Wolontariusza o działaniach Partnera, wdrożenia do pracy oraz
wspierania w powierzonych mu działaniach,
e. zapewnienia Wolontariuszowi bezpiecznych i higienicznych warunków wykonywania
przez niego świadczeń,
f. zawarcia z Wolontariuszem porozumienia o współpracy oraz wypełnienia ujętych
w nim założeń.
3.

Akademia zobowiązuje się do podjęcia wszelkich starań, by zapewnić Wolontariuszy do
wykonania zadania zgłoszonych przez Partnera w ramach ofert wolontaryjnych, lecz nie
ponosi odpowiedzialności za liczbę zrekrutowanych osób.

4.

Akademia w zależności od możliwości koordynatora może, lecz nie musi podjąć się
pomocy przy koordynowaniu Wolontariuszy na potrzeby oferty.

5.

Partner zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym Regulaminem oraz wypełnienia
i dostarczenia do Akademii formularza zgłoszeniowego Partnera, który dostępny jest na
stronie internetowej Fundacji Oczami Brata pod adresem www.oczamibrata.pl lub
w siedzibie Akademii.

6.

Partner zobowiązany jest do bieżącego wypełniania dokumentów związanych z współpracą
na rzecz Akademii, szczególnie w zakresie zgłaszania oraz sprawozdania z ofert
wolontaryjnych.

7.

Wolontariuszowi, który wykonuje czynności na rzecz Partnera przez okres nie dłuższy niż
30 (trzydzieści) dni, Partner zobowiązany jest zapewnić odpowiednie ubezpieczenie od
następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW).

8.

Akademia zastrzega sobie możliwość nie przyjęcia oferty lub partnera do projektu,
w przypadku, gdy potencjalny Partner zobowiązuje Akademię do pozyskiwania
Wolontariuszy do prowadzenia działań niezwiązanych z celami Akademii.
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Oferty dla wolontariuszy
§5
1.

Oferty dla Wolontariuszy mogą zgłaszać Partnerzy.

2.

Ofertę

można

zgłaszać

za

pomocą

specjalnego

formularza

zgłoszeniowego

udostępnionego Partnerom przez Koordynatora Wolontariatu, po podpisaniu porozumienia
o współpracy.
3.

W formularzu zgłoszeniowym Partner zobowiązany jest opisać obowiązki, miejsce
wykonywania, terminy, etc. związane z podejmowaniem pracy przez Wolontariuszy.

4.

Partner zobowiązany jest do przedstawienia Akademii karty statystycznej ze zrealizowanej
oferty wolontaryjnej, w ciągu 7 dni od jej zakończenia.

5.

Akademia

zobowiązuje

się

do

przekazywania

informacji

do

Wolontariuszy

o aktualnych ofertach poprzez książkę ofert wolontaryjnych, newsletter, grupę na portalu
„Facebook” oraz indywidualne e-maile, telefony, etc. w szczególności biorąc pod uwagę
zainteresowania i umiejętności Wolontariusza wymienione w formularzu zgłoszeniowym.
Koordynator Akademii Wolontariatu
§6
1.

Akademią kieruje Koordynator, powoływany przez Prezesa Zarządu Fundacji.

2.

Do zadań koordynatora należy:
a. współpraca z Wolontariuszami Fundacji Oczami Brata,
b. prowadzenie odpowiedniej dokumentacji związanej z realizacją zadania Akademia
Wolontariatu,
c. współdziałanie z organami administracji publicznej, instytucjami i organizacjami
pozarządowymi w podejmowaniu przedsięwzięć zmierzających do pełnej realizacji
zadania,
d. organizowanie działań wolontarystycznych,
e. przedkładanie sprawozdań z działalności i efektów realizacji zadania Prezesowi
Zarządu Fundacji Oczami Brata (sprawozdania miesięczne),
f. opracowanie i przedstawienie okresowych sprawozdań z działalności merytorycznej
i finansowej Akademii Wolontariatu.

3.

Koordynator działa zgodnie z przepisami prawa i ponosi odpowiedzialność przed Zarządem
Fundacji Oczami Brata.

4.

Zasady

reprezentowania

Akademii

Wolontariatu

są

tożsame

ze

sposobami

reprezentowania Fundacji Oczami Brata zatwierdzonymi w Krajowym Rejestrze Sądowym
oraz w Statucie Fundacji Oczami Brata.
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Dokumentacja Akademii Wolontariatu
§7
1.

Akademia prowadzi następującą dokumentację:
a. formularz zgłoszeniowy Wolontariusza,
b. formularz zgłoszeniowy Partnera,
c. formularz zgłoszeniowy oferty wolontaryjnej,
d. karta statystyczna,
e. lista obecności pracy Koordynatora Wolontariatu,
f. lista obecności pracy Asystenta Koordynatora Wolontariatu,
g. lista odbioru zaświadczeń,
h. wzór wydanych zaświadczeń,
i. listę obecności podczas szkolenia,
j. wzór podziękowania za współpracę,
k. przebieg/program szkoleń,
l. sprawozdanie miesięczne,
m. wzór pozwolenia na przetwarzanie danych osobowych,
n. wzór zgody rodziców/opiekunów prawnych na działania wolontaryjne dziecka,
o. pismo przewodnie,
p. wzór porozumienia o współpracy z Partnerem,
q. porozumienie o współpracy z Asystentem Koordynatora Wolontariatu,
r. wzór porozumienia o współpracy z wolontariuszem,
s. prowadzoną również w arkuszu na Dysku Google pn. „Akademia Wolontariatu”.

2.

Dokumentacja prowadzona jest z przestrzeganiem zasad poufności i dyskrecji.

3.

Dokumentacja dostępna jest tylko dla osób prowadzących merytoryczną pracę Fundacji
Oczami Brata.

4.

O jej udostępnieniu decyduje każdorazowo Koordynator Wolontariatu.
Postanowienia końcowe
§8

1.

W sprawach nieuregulowanych zastosowanie ma podpisane porozumienie o współpracy,
Kodeks Cywilny oraz ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie.

2.

Wszelkie wątpliwości rozwiązuje Zarząd Fundacji Oczami Brata.

3.

Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.
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