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ПОЛОЖЕННЯ
про спеціалізоване формування
«Школа волонтерів»
міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
1. Спеціалізоване формування «Школа волонтерів» (далі – ШВ) – це
тимчасове утворення, яке створюється центром соціальних служб для сім'ї, дітей
та молоді (далі - Центр) з метою реалізації програм та заходів, покладених на
Центр.
2. ШВ не є юридичною особою.
3. ШВ у своїй діяльності керується чинним законодавством України, цим
Положенням.
4. ШВ створюється за наявності необхідної матеріально-технічної бази,
окремого приміщення, яке відповідає санітарно-гігієнічним нормам і вимогам
пожежної безпеки.
5. Метою діяльності ШВ є забезпечення теоретичної та практичної підготовки
волонтерів до реалізації соціальних програм щодо дітей, сімей та молоді, які
опинились у складних життєвих обставинах.
6. Завдання Школи волонтерів:
розробка та запровадження навчально-тематичних планів і програм
підготовки волонтерів за пріоритетними напрямками діяльності
Центру;
організація навчання волонтерів згідно затвердженої Програми;
надання волонтерам знань з психолого-педагогічних, правових,
соціально-медичних питань, необхідних для реалізації соціальних
програм;
сприяння розвитку лідерських якостей, творчих здібностей,
самовираження та становлення волонтерів як активних членів
суспільства;
залучення волонтерів до практичної соціальної роботи.
7. ШВ
може
працювати
як
у
стаціонарному,
так
і
в мобільному режимах (з виїздом у віддалені населені пункти).
8. ШВ має право:
обирати форми та методи роботи;
надавати пропозиції керівництву Центру щодо оцінки ефективності
виконання, вдосконалення, продовження або припинення програми, у
межах реалізації якої вона діє.
9. Навчання в ШВ здійснюється на безоплатній основі.

10. Слухачами Школи можуть бути: учні старших класів загальноосвітніх
шкіл та інших навчальних закладів, студенти вищих навчальних закладів,
безробітня молодь, отримувачі послуг Центру тощо.
11. Заняття в ШВ проводяться у формі семінарів, тренінгів, різноманітних
творчих вправ, дискусій, обговорень, практичних занять тощо.
12. Центр забезпечує ШВ приміщенням, інвентарем, засобами зв'язку,
меблями, оргтехнікою, обладнанням, іншими матеріально-технічними
цінностями, які є на балансі Центру.
13. Керівником ШВ є штатний спеціаліст Центру, який призначається
директором Центру.
14. Керівник ШВ:
здійснює загальне керівництво ШВ;
представляє ШВ в інших установах та організаціях;
організовує роботу ШВ, несе персональну відповідальність за
виконання покладених на ШВ завдань;
здійснює моніторинг діяльності ШВ та надає пропозиції керівництву
Центру щодо підвищення ефективності її діяльності;
звітує про роботу ШВ;
несе відповідальність за дотримання правил техніки безпеки під час
заходів та акцій за участю волонтерів, які навчаються у ШВ.
15. Діяльність ШВ фінансується за рахунок коштів, передбачених у
місцевому бюджеті на реалізацію програм і Центру, а також за рахунок інших
джерел фінансування, не заборонених чинним законодавством.
16. У роботі ШВ можуть брати участь залучені фахівці та волонтери,
координацію діяльності яких здійснює керівник спеціалізованого формування.
17. Чисельність фахівців, залучених на договірних засадах до роботи
Школи волонтерів, видатки на їх утримання і діяльність визначаються
відповідними програмами та положеннями про заходи і кошторисами витрат на
реалізацію (проведення) програм (заходів).
18. Видатки на оплату праці при цьому обраховуються, виходячи із
середніх розмірів посадових окладів (ставок заробітної плати), затверджених
для аналогічних категорій працівників відповідних галузей, та відпрацьованого
часу.
19. Керівник Школи, волонтери Центру, у межах своєї компетенції, можуть
взаємодіяти із структурними підрозділами місцевих органів виконавчої влади у
сфері охорони здоров’я, санітарно-епідеміологічної служби, органами
внутрішніх справ МВСУ в
області, підприємствами, установами та
організаціями незалежно від їх підпорядкування та форми власності,
громадськими організаціями тощо.

