
Kodeks etyki wolontariusza
Fundacji Wolontariacki Ośrodek Wsparcia

Wolontariat jest to świadoma i dobrowolna praca na rzecz potrzebujących, wykonywana
przez ludzi zaangażowanych w to bezinteresownie, mająca na względzie dobro osoby lub
organizacji.

Wolontariusz powinien: 
 stanowić  wzór  osoby  wrażliwej  i  odpowiedzialnej,  kierującej  się  w  swojej  pracy

dobrem   osoby, której udziela bezinteresownej pomocy;

 być czujnym na nieszczęście i krzywdę drugiego człowieka;

 za cel stawiać sobie uśmiech i radość drugiego człowieka a nie zysk materialny;

 szanować ludzi, cenić indywidualność i niepowtarzalność każdego człowieka;

 rzetelnie wykonywać zadania, których się podejmuje;

 stale doskonalić swoje umiejętności;

 mówić otwarcie i pytać o rzeczy, których nie rozumie;

 nie  krytykować  rzeczy,  których  nie  rozumie  -  może  się  okazać,  że  mają  swoje

uzasadnienie;
 starannie  przygotowywać  się  do  pracy wolontariusza (teoretycznie  i  praktycznie),

znać swoje umiejętności i możliwości;

 starać się efektywnie i godziwie wykonywać swoje obowiązki;

 być  punktualny  i  słowny,  umieć  planować  swój  czas,  nie  zaniedbywać  swoich

codziennych obowiązków;

 być przekonanym i nie oferować swojej pomocy, jeżeli nie jest przekonany o wartości

tego, co robi;
 ćwiczyć  się  w  cierpliwości  i  wytrwałości  na  co  dzień,  nie  zrażać  się

niepowodzeniami;

 być odpowiedzialny za swoje działania, systematyczny, dokładny i solidny w tym co

robi;
 dbać  o  zachowanie  w  tajemnicy  wszelkich  informacji  związanych  z  osobami  na

rzecz, których świadczy pomoc;

 być wymagający najpierw wobec siebie;

 stale się doskonalić;

 działać  zespołowo,  dzielić  się  pomysłami,  twórczo  podchodzić  do  rozwiązywania

problemów;
 dzielić się swoim doświadczeniem z innymi wolontariuszami, pomagać innym;

 być wzorem postępowania w zgodzie z najlepszymi zasadami życia społecznego;

 dbać o mienie, które zostanie powierzone mu podczas pracy;

 dbać o dobre imię wolontariusza;
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 swoją  postawą  propagować  ideę  bezinteresownej

pomocy drugiemu człowiekowi;
 uczęszczać na obowiązkowe spotkania i szkolenia.
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