
REGULAMIN FUNKCJONOWANIA KLUBU „HELP” 

 
POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1 

Regulamin Wewnętrzny Klubu HELP działającego przy Centrum Działań Twórczych w Lubinie, zwany dalej 

„Regulaminem”, określa organizację i zasady funkcjonowania Klubu. 

§ 2 

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: 

1. Klubie – należy przez to rozumieć Klub HELP; 

2. Regulaminie – należy przez to rozumieć Regulamin Wewnętrzny Klubu HELP działającego przy 

Centrum Działań Twórczych w Lubinie; 

3. Dyrektorze – należy przez to rozumieć Dyrektora Centrum Działań Twórczych w Lubinie 

4. Instytucji – należy przez to rozumieć Centrum Działań Twórczych w Lubinie; 

5. Koordynatorze – należy przez to rozumieć pracownika Instytucji koordynującego pracę Klubu HELP; 

6. Uczestnik – należy przez to rozumieć wychowanków Rodzinnej Pieczy Zastępczej Powiatu Lubińskiego; 

7. Wolontariusz - należy przez to rozumieć wolontariuszy działających w Klubie HELP; 

8. Programie – należy przez to rozumieć Program Klubu HELP. 

§ 3 

1. Klub jest jednym z elementów oferty Centrum Działań Twórczych w Lubinie. 

2. Nadzór nad klubem sprawuje Dyrektor. 

3. Osobami odpowiedzialnymi za działanie Klubu są Koordynator Klubu oraz inni pracownicy Centrum 

Działań Twórczych, wyznaczeni przez Dyrektora. 

4. Terenem działania jest Powiat Lubiński. 

5. Klub mieści się w Lubinie przy Alei Komisji Edukacji Narodowej 6 A, w sali wyznaczonej przez 

Instytucję. 

 
CELE DZIAŁANIA I ZADANIA KLUBU 

§ 4 

1. Celem Klubu jest pomoc w nauce i odrabianiu lekcji wychowankom Powiatowego Ośrodka Pieczy 

Zastępczej w Lubinie. 

2. Do Klubu należy w szczególności:   

• udzielanie wsparcia Uczestnikom z trudnościami w szkole;   

• ograniczanie zjawiska wykluczenia społecznego; 

• kształtowanie umiejętności w zakresie kompetencji społecznych; 

• propagowanie edukacji i samokształcenia; 

• kształtowanie poczucia odpowiedzialności i obowiązkowości, poprzez regularny udział w 

zajęciach; 

•  podwyższanie kwalifikacji edukacyjnych Uczestnikom zajęć; 

• propagowanie działań wolontarystycznych oraz społecznych; 

• prowadzenie działalności samopomocowej w zakresie zwiększenia aktywności społecznej; 

• kształtowanie i zwiększanie aktywności społecznej. 

 
ORGANIZACJA KLUBU 

§ 5 

Klub funkcjonuje dwa razy w tygodniu, w każda środę oraz piątek w godzinach od 15.30 do 17.30. W okresie 

trwania roku szkolnego. 



§ 6 

W celu zapewnienia właściwej realizacji zadań, Klub korzysta z pomocy wolontariuszy. 

§ 7 

Wolontariusze zobowiązują się do: 

1. Pomocy w nauce Uczestnikom. 

2. Wykonywania ustalonych czynności osobiście. 

3. Przestrzegania zasad wzajemnego szacunku, dobrego wychowania i etykiety. 

4. Poufności i ochrony danych osobowych Uczestników i Wolontariuszy. 

5. Wolontariusz jest zobowiązany do wypełnienia ankiety dla Wolontariusza stanowiącej załącznik nr 1 

do niniejszego regulaminu oraz Klauzuli informacyjnej (zał. nr 2). 

6. Przestrzegania Regulaminu. 

 

 

UCZESTNICTWO W KLUBIE 
§ 8 

1. Proponowane przez Klub usługi są bezpłatne. 

2. Powiatowy Ośrodek Pieczy Zastępczej w Lubinie odpowiada za organizację uczestników Klubu oraz 

dopełnienie wszelkich związanych z tym formalności. 

3. Uczestnikiem może być wychowanek Powiatowego Ośrodka Pieczy Zastępczej w Lubinie 

4. Uczestnika zgłasza wyznaczony pracownik Powiatowego Ośrodka Pieczy Zastępczej w Lubinie                            

na co najmniej dwa dni przed danymi zajęciami. 

5. Uczestnik jest zobowiązany do przestrzegania Zasad korzystania z Klubu. 

 
 

OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW I WOLONTARIUSZY 
§ 9 

1. Uczestnik oraz Wolontariusz Klubu jest zobowiązany do aktywnego uczestnictwa w zajęciach. 

2. Każdy Uczestnik i Wolontariusz zobowiązany jest do: 

• współpracy i współdziałania przy realizacji zadań Programu; 

• dbałości o wspólne dobro, ład i porządek; 

• przestrzegania zasad kultury i współżycia społecznego; 

• poufności i ochrony danych osobowych Uczestników i Wolontariuszy. 

3. Pozbawia się prawa do uczestnictwa w zajęciach Klubu w przypadku: 

• stwierdzenia przez Koordynatora, że nastąpiło rażące naruszenie postanowień Regulaminu, 

• trzykrotnego niestawienia się na Zajęciach (nieobecności niezgłoszone                                                                  

i nieusprawiedliwione). 

5. Uczestników i Wolontariuszy zobowiązuje się do przestrzegania przepisów BHP, PPOŻ i niniejszego 

Regulaminu. 


