
   
Zasady Programu Wolontariatu Edukacyjnego „Pogotowie Lekcyjne” 

realizowanego w ramach działań wolontarystycznych 

przez Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście  

im. prof. Andrzeja Tymowskiego oraz przez Uniwersyteckie Centrum Wolontariatu 

 

Organizator wolontariatu: 

Organizatorami projektu Program Wolontariatu Edukacyjnego „Pogotowie Lekcyjne”  

są Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście im. prof. Andrzeja Tymowskiego 

(CPS) z siedzibą w Warszawie, ul. Konwiktorska 3/5 oraz Uniwersyteckie Centrum 

Wolontariatu (UCW) z siedzibą w Warszawie, ul. Dobra 56/66.   

 

Miejsce i czas: 

Zajęcia realizowane w ramach Programu Wolontariatu Edukacyjnego „Pogotowie Lekcyjne” 

odbywają się odpowiednio:  

● w siedzibie CPS przy ul. Świętojerskiej 12A od poniedziałku do piątku w godzinach 

15.00 - 19.00 

● w fili CPS przy ul. Twardej 1, od poniedziałku do czwartku w godzinach 14.00-18.00 

● w siedzibie UCW przy ul. Dobrej 56/66 w Warszawie (budynek Biblioteki 

Uniwersyteckiej w Warszawie), od poniedziałku do piątku w godzinach 15.00-17.00 

Zajęcia nie odbywają się w innych lokalizacjach.  

  

 

Beneficjenci:  

1. Zajęcia Programu Wolontariatu Edukacyjnego „Pogotowie Lekcyjne” przeznaczone są 

dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz dla osób dorosłych, wznawiających 

przerwaną edukację, będących mieszkańcami dzielnicy Śródmieście.  

2. Celem zajęć jest pomoc w przygotowaniu do zdania egzaminu maturalnego. Osoby 

zainteresowane korzystaniem z zajęć muszą zgłosić swoje zapotrzebowanie (osobiście 

lub przez pracownika socjalnego/asystenta rodziny) do koordynatora projektu w CPS.  

3. Osoby uczestniczące w zajęciach zobowiązują się do przestrzegania niniejszych zasad. 

 

Wolontariusz: 

1. Wolontariuszem działającym w ramach Programu Wolontariatu Edukacyjnego 

„Pogotowie Lekcyjne” jest osoba, która posiada aktualne i podpisane przez Dyrektora 

Centrum Porozumienie o Współpracy, wskazujące zakres wykonywanych działań oraz 

przysługujące wolontariuszowi prawa i obowiązki. Zakres świadczeń wolontarystycznych 

ustalany jest z koordynatorem wolontariatu w CPS i UCW.  

2. Osoba bez aktualnego porozumienia z CPS nie może wykonywać świadczeń 

wolontarystycznych w projekcie. System rozliczania pracy wolontariusza oparty jest na 

listach obecności, podpisywanych przez wolontariusza oraz ucznia. Brak podpisów 

wolontariusza na listach obecności zostanie uwzględniony przy wystawianiu 

zaświadczenia jako niewywiązywanie się z obowiązków.  

3. Wolontariusz zobowiązany jest do przestrzegania niniejszych zasad. 

 

 



   
 

Zasady organizacji zajęć Programu Wolontariatu Edukacyjnego „Pogotowie Lekcyjne”: 

 

Zapisy na zajęcia: 

1. Zapisy na zajęcia odbywają się za pośrednictwem koordynatora projektu w CPS. 

2. Zgłoszenie ucznia na zajęcia nie jest jednoznaczne z obligatoryjnym obowiązkiem 

przydzielenia mu wolontariusza/y w całym zakresie zgłoszenia. Jest to uzależnione  

od dostępności wolontariuszy, ilości zgłoszeń i zakresu zajęć, w jakich uczeń chce brać 

udział.  

3. Koordynator projektu może odmówić zapisu na zajęcia ucznia naruszającego opisywane 

zasady lub jeśli charakter zajęć nie odpowiada sytuacji ucznia.   

4. Zmiana trybu umawiania się na zajęcia wymaga zgody koordynatora projektu.  

 

Odwoływanie zajęć: 

1. W sytuacji niemożliwości przybycia lub spóźnienia na zajęcia należy powiadomić 

koordynatora projektu, odpowiedniego do wybranej lokalizacji, w możliwie najkrótszym 

czasie.  

2. W momencie, gdy koordynator otrzyma informację o nieobecności/spóźnieniu, 

niezwłocznie informuje drugą stronę (wolontariusza lub ucznia).  

3. Uporczywe niepojawianie się na zajęciach (powyżej 2 nieusprawiedliwionych 

nieobecności) lub spóźnianie się na ustaloną godzinę, może skutkować rozwiązaniem 

współpracy pomiędzy CPS i UCW a wolontariuszem lub uczniem.  

 

Niedozwolone praktyki: 

Niedopuszczalne zachowania w ramach projektu Programu Wolontariatu Edukacyjnego 

„Pogotowie Lekcyjne”:  

1. Przychodzenie na zajęcia pod wpływem alkoholu i innych substancji psychoaktywnych. 

2. Wnoszenie na teren CPS i UCW alkoholu i innych substancji psychoaktywnych. 

3. Wnoszenie na teren CPS i UCW broni i innych niebezpiecznych przedmiotów. 

4. Używanie wyposażenia CPS i UCW w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem. 

5. Używanie wulgaryzmów oraz zwrotów powszechnie uznawanych za obraźliwe lub 

dyskryminujące. 

6. Przychodzenie na zajęcia w towarzystwie osób trzecich, niebędących uczestnikami 

projektu.  

7. Niszczenie sprzętów będących na wyposażeniu CPS i UCW.  

 

Realizacja projektu:  

Za realizację projektu odpowiadają koordynatorzy projektu:   

1. po stronie CPS (dla lokalizacji przy ul. Świętojerskiej 12A i Twardej 1) – p. Jakub 

Wojciechowski, Jakubwojciechowski@cps.srodmiescie.warszawa.pl, tel: 22 111 34 
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2. po stronie UCW (dla lokalizacji przy ul. Dobra 56/66) – p. Katarzyna Szustak, 

k.szustak@uw.edu.pl , tel: 22 55 27 075 
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