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Przykładowy regulamin zachowań dla wodzów i ich 

pomocników. 

 
Niniejszy przykład zachowania podaje cały wachlarz czego powinno się wymagać, ale można sobie 
wybrać i korzystać tylko z tych części, które się nadają w konkretnych sytuacjach działalności grupy i  
stworzyć własny regulamin 
 

Regulamin zachowań dla wodzów i ich pomocników 
 
Jesteśmy powołani, aby świecić dobrym przykładem moralnego zachowania i głębokiej wiary 
Wstawić nazwę grupy. Wodzowie i ich pomocnicy (dorośli powyżej 18 roku życia, i poważnie myślący 
16 i 17 latkowie)  są zobowiązani do tego żeby być dla innych pozytywnymi wzorcami oraz aby 
wzbudzać poczucie pewności siebie wśród dzieci i młodzież z którymi się pracuje. 
 

Wodzowie i ich pomocnicy mają 
 

• Promować dobre samopoczucie 

• Dbać o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży poprzez dokładne zaplanowanie zajęć i 
bezpieczne nadzorowanie 

• Budować szacunek i zaufanie przez współpracę i grupowe działanie 

• Nie pozwalać na niebezpieczną i dziką zabawę, znęcanie się, brzydki język i różne 
inne formy niewłaściwego zachowania 

• Traktować wszystkie dzieci równo, nie wyróżniając żadnego 

• Być pozytywnym i łatwo dostępnym, często chwalić i tym sposobem zawsze 
promować cele grupy 

• Słuchać z zainteresowaniem i zachęcać do wzajemnego zrozumienia pomiędzy 
dorosłymi a dziećmi i młodzieżą 

• Szybko reagować na obawy i skargi, stosując poprawnie państwowe przepisy. 
 

Promować osobowość i godność 
 

o Zapewnić, że prawa i obowiązki względem dzieci i młodzieży są przestrzegane 

• Promować pełne zaangażowanie dzieci i młodzieży, rozumiejąc, że niektórzy mają 
specjalne potrzeby np. przy niepełnosprawności 

• Pilnować, aby nie dyskryminować, ale zachęcać podopiecznych, żeby nie 
dyskryminowali ze względu na wiek, płeć, umiejętności, pozycje społeczną, kolor skóry, 
wiarę czy orientację seksualną. 

• Szanować, promować i wspierać prawa do podejmowania własnych wyborów i 
decyzji przez dzieci i młodzież, pilnując, aby nie zagrażało bezpieczeństwu i prawom innych. 

• Szanować prawo dzieci i młodzieży do prywatności 

• Zachęcać dzieci i młodzież to dbania o swoje własne  potrzeby w ramach możliwości 
np. przy ubieraniu się czy toalecie. 

• Słuchać i szanować opinię dzieci i młodzieży 

• Zachęcać dzieci i młodzież do wskazywania na zachowania, które nie podobają się 
im. 

• Zachęcać dzieci i młodzież do brania odpowiedzialności za swoje zachowanie. 

• Upewnić, że sankcje nie upokarzają i nie krzywdzą dzieci i młodzieży 
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• Udzielać pierwszej pomocy w obecności dodatkowej dorosłej 
osoby, nie zdejmując ubrań bez potrzeby 
 
 

Granice i odpowiedzialność 
 

• Ustalić odpowiednie granice pomiędzy  działalnością duszpasterską, a prywatnymi 
stosunkami towarzyskimi między innymi wodzami, pomocnikami, dziećmi i młodzieżą. 

• Nie wykorzystywać swojej pozycji zwierzchniej do osobistej korzyści np. finansowej, 
seksualnej przyjemności. 

• Być świadomym wyraźnej i domniemanej pozycji nabytej przez pełnienie funkcji 
wodza, opiekuna czy pomocnika.  

• Rozumieć własne ograniczenia w czasie, doświadczeniu, umiejętnościach i talencie- 
oraz wiedzieć, gdzie i kiedy, w razie potrzeby, można zasięgnąć pomocy. 

• Akceptować różnice zdań z szacunkiem 

• Pracować, opierając się na dobrych cechach innych, nie znęcając się , krzywdząc, 
manipulując czy oczerniając. 
 

Osobiste zachowanie 

 
• Zachowywać się zawsze zgodnie z nauką Kościoła Katolickiego i tak żeby nie 
przynosić wstydu Kościołowi  

• Być przykładem dla innych 

• Pracować w sposób uczciwy, sumienny i transparentny, nie oszukując ani 
manipulując.  

• Nie używać brzydkiego języka: bluźnierczego, brutalnego lub obraźliwego ani tak się 
nie zachowywać. 

• Nie palic papierosów ani waporyzacji, pić alkoholu lub używać narkotyków. 

• Szukać pomocy w sprawie uzależnień do hazardu, narkotyków, leków, innych 
środków pobudzających, itp. rozumiejąc, że one mają wpływ na rolę dorosłego w stosunku 
do dzieci i młodzieży.   

• Nie angażować się w jakiekolwiek stosunki o podłożu seksualnym, łącznie z flirtem, 
słowami, spojrzeniami wskazującymi seksualne zainteresowanie dziećmi, młodzieżą oraz 
innymi dorosłymi pomocnikami. 

 
 
Kierownik grupy będzie rozpatrywał wszystkie przekroczenia niniejszego regulaminu. Poważniejsze 
lub częste przekroczenia mogą spowodować formalną decyzję co do sankcji. Wszystkie skargi i 
obawy troski względem dzieci i młodzieży mają być rozpatrywane zgodnie z krajowymi przepisami i 
prawem kierującym sposobem reagowania na nie.  

 

Podpis wodza/pomocnika  

Imię i nazwisko drukiem  

data  

Podpis osoby odpowiedzialnej za 
bezpieczeństwo 

 

data  

  

 

 


