
UCHWAT,A NR 3INIIII2I
MLODZIEZOWEJ RADY MIEJSKIEJ W I,ODZI

z dnia 15 paidziernika 2021r.

w sprawie powolania Zwiqzku K6l Wolontariatu Mlodzie2owej Rady Miejskiej w tr-odzi

Na podstawie $ 7 pkt 5. Statutu Mlodzie2owej Rady Miejskiej w tr odzi, stanowi4cego
za\4cznik do uchwaly Nr VIII/127107 Rady Miejskiej w tr odzi z dnia 28 marca 2007 r.,
zmienionej uchwal4 Nr XCI/1605/10 Rady Miejskiej w \,odzi z dnia 7 lipca 2010 r.,
zmienionej uchwal4 Nr XC/i839114 Rady Miejskiej w todzi z dnia2lipca 2014 r., Nr
XXVV869/20 z dnia 3 czerwca 2020 r. i Nr XXXIll020l20 z dnia 14 paldziemika 2020 r.,
Mtodzie2owa Rada Miejska w tr odzi

uchwala, co nastgpuje:

$1. MlodziehowaRada Miejskaw Lodzi powoluje Zwiqzek K6l Wolontariatu
Mlodziehowej Rady Miejskiej w Lodzi, pod nadzorem Komisji ds. Akcji Charltatywnych.

$2. Zasady funkcjonowaniaZwiqzku K6l Wolontariatu Mlodziezowej Rady Miejskiej
okreSla Regulamin Zwi1zku K6l Wolontariatu Mlodzie2owej Rady Miejskiej w tr odzi,
zalqczonego do uchwaly.

$3. Uchwala wchodzi w Lycie z dniem podjgcia.

$4. Wykonanie uchwaly powierza sig Przewodnicz4cemu MlodzieZowej Rady
Miejskiej wtr odzi.
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REGULAMIN ZWIAZKU KOI, WOLONTARIATU

MN-ODZIEZOWEJ RADY MIEJSKI EJ

W I,ODZI

Rozdzial l
Postanowienia og6lne

$1

1. Wolontariat w zwi4zku k6l wolontariatu ma na celu rozw6j mo2liwoSci zwiqzanych z.

pomoc4 drugiemu czlou,iekowijak i r6wniez mo2liwoSi realizacji $ 5. ustgp 3, 5.6,9,
statutu.

2. Zw'r4zek Kot Wolontariatu Mlodzie2ou,ej Rady Mieiskiej w L.odzi zapernrnia

kszJaltowanie u uczni6w postarv prospoieczn,vch, realizorvan,vch prz,ez dzialania z
zakresu wolontariatu, sprzyjajqcvch aktywnemu uczestnictwu mlodzieZy w Zyciu
spolecznym.

3. Mlodziehowa Rada Miejska w \-odzi wraz z Komisj4 ds. Akcji Charytatywnych
zapewnia warunki do wolontariatu w zakresie dzialah og6lnoszkolnych.

4. Szkolne Kola Wolontariatu powoluj4 Przewodniczqcego w celu koordynacji pracy
zespolu szkolnego oraz do stalego kontaktu z Komisj4 ds. Akcji Charytatywnych.

5. Zwierzchnictwo nad Zwiqzkiem K6l wolontariatu stanowi Przewodnicz4cy
Mlodzie2owej Rady Miejskiej wLodzi oraz komisja ds. akcji charytatywnych

$2

1. Szkolne Kolo Wolontariatu powstaje z dobrowolnej inicjatywy uczni6w chodz4cych
do szkoly ponadpodstawowej .

2. Szkolne Kolo Wolontariatu zostaje powolane zazgodq dyrektora plac6wki na wniosek
5 uczni6w.

3. Szkolne Kolo Wolontariatu musi posiada6 opiekuna, najlepiej osobg odpowiedzialn4
za naukg przedmiot6w spolecznych

4. Szkolne Kola Wolontariatu mogq samodzielnie dziala(, w ramach akcji
organizowanychv,rylqcznie w ramach akcji na terenie wlasnej szkoly.

5. W akcjach o zasiggu og6lnol6dzkim wszystkie Szkolne Kola Wolontariatu dzialaj4ce
przy Mlodziezowej Radzie Miejskiej w tr odzi, dzialaj1 w ramach wsp6lnego
zrzeszenia i reprezentuj4 siE

6. PrzynalelnoS6 do Zwiqzku K6l Wolontariatu Mlodzie2owej Rady Miejskiej jest

dobrowolnaimoLna z niego wyst4pi6 w dogodnym czasie.

Rozdzial2

Czlonkowie

$3



l. WolontariuszemZwiqzku K6l Wolontariatu Mlodzie2owej Rady Miejskiej moaebyc
kazda osoba uczEca siE w szkole ponadpodstawowej, kt6ra przynalely d,o Szkolnego
Kola Wolontariatu. W przypadku nieutworzeniaw plac6wce oSwiatowej Szkolnego
Kola Wolontariatu, osoba v,ryrazai4cachgd niesienia pomocy moze zglosi6 sig
indywidualnie do Komisji ds. Akcji Charytatywnych, gdzie zostanie rozpatrzony
wniosek o przyjgcie do ZwiqzkuK6l Wolontariatu Mlodziezowej Rady Miejskiej.

2. Kuzdy wolontariusz zobowi4zany jest przy przystqpowaniu do zwirykuK6l
Wolontariatu Mlodzie2owej Rady Miejskiej do wypelnienia kwestionariusza, kt6ry
zawier a podstawowe informacj e o wolontariuszu, dane kontaktowe.

$4

1. Grupg czlonk6w wolontariatu mo2e zebrac Przewodnicz4cy Szkolnych K6l
wolontariatu, przy zebraniu wypelniony ch przez nich kwestionariuszy i
dostarczeniu ich do Komisji ds. Akcji Charytatywnych.

2. Przyjmowanie do ZwiEzku K6l Wolontariatu Mlodziezowej Rady Miejskiej,
nastgpuje po z\oheniu do Komisji ds. Akcji Charytatywnych wniosku o dol4czenie
do Zwiqzku K6l Wolontariatu i jego pozltywne go rozpatrzenia.

$s

1. Czlonkowie s4 zobowi4zani do odczytywania wiadomo5ci wysylanych do podanych w
kwestionariuszu maili i odpowiedniej reakcji na wskazane informacje lub wyznaczone
obowi4zki.

2. Kuzdy wolontariuszbgdzie posiadal swoj4 kartg informacyjnq,do kt6rej bgd4
zapi sywane wszystkie podj gte przez wolontariu sza dzialania.

3. W przypadku ogloszenia szeroko pojgtej akcji charytatywnej, wydarzenia, czy innych
inicj atyw wskazanych przez Komisj g ds. Akcj i charytatywnych, czlonkowie
wolontariatu zobowiqzani s4 do realizacji wskazanych dzialafi.

4. W przypadkuzdarzen losowych, powoduj4cych niedyspozycjg wolontariuszanale1y
poinformowad Komisjg ds. Akcji Charytatywnych o niedyspozycji w jak najszybszym
czasie.

5. Szkolne Kola Wolontariatu majq mo2liwoSd skladania wniosk6w o zorganizowanie
akcji, wydarzeri lub innych inicjatyw do Komisji ds. Akcji chary,tatywnych, gdzie
zostanie rozpatrzona.

6. Kontakt z Komisj4 ds. Akcji Charytatywnych jest utrzymywany drog4 elektroniczn4.
7. Przewodnicz4cy Komisji ds. Akcji Charytatywnych ma mo2liwo6d zorganizowania

spotkania wszystkich wolontariuszy Zwiqzku K6l WolontariatuMlodzieaowej Rady
Miejskiej, w ustalonej przez niego formie, zdalnie lub stacjonamie.

Rozdzial3

Przewodni czqcy Szkolnego Kola Wolontariatu

$6

1. Przewodnicz4cy Szkolnego Kola Wolontariatu jest wybierany przez cztronk6w
wewn4trz szkolnego Kola.



2. Zadaniem Przewodniczqcegojest kontrolowanie pracy i dzialafi wolontariatu,
przestrzeganie i respektowanie regulaminu pracy Zwiqzku K6l Wolontariatu
Wolontariatu Mlodzie2owej Rady Miejskiej, udzialw zebraniach przewodniczqcych
Szkolnych K6l Wolontariatu, organizowanychprzez Komisjg ds. Akcji
Charytatywnych orazprzekazywanie wszystkich informacji dotycz4cych dzial.ai
Zwi4zkuK6l Wolontariatu Mlodzie2owej Rady Miejskiej, czlonkom Szkolnego Kola
Wolontariatu.

3. Przewodnicz4cy Szkolnego Kola Wolontariatu jest zobowiqzany do stalego kontaktu z
Komisj4 ds. Akcji Charytatywnych.

4. W przypadku trudnego kontaktu zPrzewodniczqcym Szkolnego Kola Wolontariatu,
Komisja ds. Akcji Charytatywnych ma mo2liwoSi wyst4pienia z wnioskiem do
Szkolnego Kola Wolontariatu o zmiang Przewodniczqcego. Wniosek musi by6
rozpatrzony w ci4gu 14 dni od wyslania. W razie nierozpatrzenia wniosku
uruchamiana j est proce dura zawarta $ 1 4 ustEp 1 .

Rozdzial4

C ele Zw i4zku K6l Wolo nta riatu Mlodzie2owej Ra dy Miej s kiej

$7

1. Zapoznanie czlonk6w Kola Wolontariatu zideqpracy wolontariatu.
2. Anga2owanie w Swiadom4, dobrowoln4 i nieodplatn4 pomoc innym.
3. Promowanie wSr6d m\odzieZy postaw: wrazliwoSci na potrzeby innych, empatii,

?yczliwoSci, otwartoSci, szacunku, umiejgtnoSci pracy w grupie i bezinteresownoSci w
podej mowanych dzialaniach.

4. Polepszenie sytuacji 2yciowej os6b potrzebuj4cych pomocy, dzialaniamaj4ce na celu
pomoc.

5. Pomoc czlonkom ,,Patronatu Mlodzie2owej Rady Miejskiej" i organizacja
odpowiednich wydarzeri.

6. Kolo Wolontariatu Mlodzie2owej Rady Miejskiej jest wolne od przekonari
politycznych

7. Osi4gnigcie cel6w ustalonych przez Mlodzie2ow4 Radg Miejsk4 wLodzi

s8

1. Zwi4zekK6l Wolontariatu MlodzieZowej Rady Miejskiej moze podejmowa6
r ealizacj g wskazanych akcj i :

a. Zbi6rkapienigdzy
b. Kiermasze, sprzedawanie rzeczy
c. Koncerty, pikniki, wydarzenia charytatyume
d. Zbi6rki ZywnoSci, potrzebnych rzeczy
e. Biegi charytatywne
f. Spotkania, wystawy charytatywne
g. Pomoc techniczna, organizacyjna przy wydarzeniach
h. Gromadzenie odpowiedniej iloSci wolontariuszy do pomocy przy

wydarzeniach



i. Promowanie w mediach spolecznoSciowych akcji
j. Propozycje akcji wewn4trzszkolnych
k. Inne wyZej nie wymienione inicjatywy

Rozdzial5

Prawa Wolontariusza

$e

l. Wolontariuszmaprawo do zglaszania wlasnych propozycji i inicjatyw.
2. Wolontariusz ma prawo do wsparcia ze strony Komisji ds. Akcji Charytatywnych,

Przewodnic zEcego Szkolnego Kola lub innych wolontariuszy.
3. Wolontariuszmaprawo otrzymania na piSmie konkretnego zakresu obowi4zk6w

zwiqzany ch z j e go prac q.

4. Wolontariusz maprawo do otrzymania pisemnego zaSwiadc zenia orazopinii o
wykonywanej pracy.

5. Wolontariuszmaprawo do rezygnacji zpracy w Zwiqzku K6l Wolontariatu
Wolontariatu Mlodzie2owej Rady Miejskiej uprzedzajEc odpowiednio wczeSniej
swojego PrzewodniczEcego Szkolnego Kola Wolontariatu lub Komisjg ds. Akcji
Charytatywnych.

6. Wolontariu sz mohe odm6wi6 realizacjr przy dzielonych mu zadah odpowiednio
argumentuj4c na piSmie przyczyny z rezygnacji wykonania zadah, kt6re zostan4
rozpatrzone przez Komisjg ds. Akcji Charytatywnych.

Rozdzial6

Obowi4zki Wolontariusza

$10

1. wolontariusz maobowi4zek systematycznie uczestniczyc w spotkaniach
organizowanychprzez PrzewodniczEcego Szkolnego Kola Wolontariatu, odbierad
wiadomoSci wysylane na skrzynkg mailow4.

2. Wolontariusz ma obowipek respektowania nalozonychprzez Komisjg ds. Akcji
Charytatyrvnych lub Przewodnic zqcego Szkolnego Kola Wolontariatu, zadan i
obowi4zk6w.

3. wolontariu sz ma obowiqzek wykonywania pracy z nalelytq starannosci4,
sumiennoSciq i punktualnoSci4.

$11

1. Wolontariusz ma respektowad zasady i cele takie jak:
a. Zasada zaanguZowania na ruecz potrzebuj4cych pomocy
b. Zasadatroski o los slabszych
c. Zasadaprawdy i ZyczliwoSci
d. Zasada osobistej pracy nad wlasnym rozwojem
e. Zasada Swiadomego i godnego reprezentowaniaZwiqzku K6l Wolontariatu

Mlodziehowej Rady Miejskiej w sferze publicznej.



2.

1.

Rozdzial T

Nagradzanie Wolontariuszy

$12

Formy nagradzania:
a. Wyrazenie uznania slownego,
b. Pochwala na forum publicznym,
c. Wrgczanie list6w pochwalnych i dyplom6w
d. Przyznanieodznaki Wolontariusza MRM w Lodzi
e. Inne formy .vqtrazuuznartia

Nagradzanie wolontariuszy ma walor motywuj4cy, podkresl ajqcy uznanie dla
dzialalnoSci wolontariusza.

Rozdzial S

usunigcie wolontariusza i Szkornych K6r worontariatu

$13

l. Lekcewaz4ca postawa podczas pracy na rzecz innych.
2. Dlugotrwala nieuzasadniona nieobecnoS6, brak aktyvmoSci oraz kontaktu.
3. Pozyskiwanie korzysci materialnych za wykonywanie pracy dobrowolnej.
4- Niezrealizowanie zalolonychzadafiizobowiqzafl, nadwyrg2enie zaufaniaKomisji ds.

Akcji Charytatywnych.
5. Usunigcie mohe byi spowodowane zlamariemregulaminu Kotra Wolontariatu

Mlodziehowej Rady Miej skiej
6. Decyzja o usunigciu mohe by6 podjgta w przypadku niegodnego zachowania ze strony

wolontariusza.
7. Decyzjg o skreSleniu wolontariusza z listy wolontariuszy Kola Wolontariusza

Mlodzie2owej Rady Miejskiej podejmuje Komisja ds. Akcji charytatywnych, na
wniosek przewodniczqcego szkolnego kola, lub 5 wolontariuszy zwykl4 wigkszoSci4
glos6w.

$14
Szkolne Kolo Wolontariatu moZe zostac usunigte zZwi4zktK6l Wolontariatu
MlodzieZowej Rady Miejskiej, gdy Szkolne Kolo wolontariatu nie bgdzie
wykonywalo ustalonych wyycznych, utrudnialo pracg Zwiqzkl K6l Wolontariatu
Mlodzie2owej Rady Miejskiej, lub podejmowaro sig dzialalnosci niezgodnej ze
statutem Mlodziezowej Rady Miejskiej w tr-odzi, nie podejmowalo kontaktu lub
celowo unikalo wsp6lpracy.
Ustrnigcie moze by6 spowodowane zlamaniem regulaminu zwi4zkuK6l
Wolontariat u }r4lo dziezowej Rady Mi ej ski ej .

organizowanie inicj at yw bez zgody Komisj i ds. Akcj i charytatyw ny ch z
wyko rzy stan i em rzeko m e go dzialania Zw iqzku K6 I Wo I ontari atu Mlo dzi eZ o wej
Rady Miejskiej, wi4ze sig z usunigciem szkolnego Kola wolontariatu z
czlonkostwa w zwi}zku K6l wolontariatu Mlodziezowej Rady Miejskiej.

1.

2.

J.
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4. Decyzjg o skreSleniu Szkolnego Kola Wolontariatu z listy Szkolnych K6l
Wolontariatudzialajqcych w zwiqzk:u szkolnych K6l Wolontariatu Mlodziezowej
Rady Miejskiej podejmuje Komisja ds. Akcji Charytatywnych, wigkszoSci4
glos6w.

Rozdzial9

Postanowienia kofcowe

$ls

l. Regulamin obowi4zuje wszystkich czlonk6w Zwiqzku K6l Wolontariatu
Mlodziezowej Rady Miej skiej .

2. Brak znajomoSci regulaminu nie zwalnia z jego przestrzegania.
3. Zmianaregulaminu powinna by(, zatwierdzonawigkszoSci4 glos6w Komisji ds. Akcji

Charytatywnych.
4. Wolontariusze obchodz4 5 grudnia Migdzynarodowy Dzien wolontariusza.


