REGULAMIN WOLONTARIATU
KOMUNALNEGO SCHRONISKA
DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT
W SOSNOWICACH

1. Ze Schroniskiem mogą współpracować – na zasadzie wolontariatu – osoby, które:
1) ukończyły 18 lat, lub ukończyły 16 lat i przedstawiły stosowne zezwolenie od
rodziców/opiekunów;
2) lubią zwierzęta a zwłaszcza psy;
3) pragną nieodpłatnie pracować na rzecz zwierząt;
4) wyrażają zgodę na odbywanie wolontariatu w Komunalnym Schronisku dla Bezdomnyc h
Zwierząt w Sosnowicach;
5) są zdrowe i nie cierpią na alergię na sierść zwierząt,
6) podpiszą Porozumienie o wykonywaniu świadczeń wolontarystycznych,
7) zapoznają się z zakresem czynności, które winien wykonywać i przestrzegać wolontariusz
Komunalnego Schroniska w Sosnowicach;
8) zostaną wpisane do Rejestru Wolontariuszy Komunalnego Schroniska dla Bezdomnyc h
Zwierząt w Sosnowicach,
9) zostały przeszkolone w zakresie obowiązujących przepisów zgodnie z charakterem
wykonywanej pracy.
2. Weryfikacja kandydatów odbywa się na podstawie wypełnionych dokumentów i
rozmowy kwalifikacyjnej, którą przeprowadza kierownik Schroniska.
3. Osoby chcące być

wolontariuszem

muszą posiadać określone

predyspozycje

psychofizyczne oraz otrzymać instruktaż z zasad bezpieczeństwa.
4. Wolontariusz wykonuje czynności zlecone na terenie Schroniska oraz na zasadzie
dobrowolności uczestnictwa w imprezach organizowanych przez Schronisko.
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5. Wolontariusz przebywając na terenie Schroniska ma obowiązek:
1) pracować w dniach i godzinach wyznaczonych w drodze wcześniejszych ustaleń z
kierownikiem Schroniska, potwierdzając to podpisem w zeszycie obecności;
2) nosić identyfikator w czasie wykonywania pracy;
3) przestrzegać przepisy BHP i zasady bezpieczeństwa;
4) utrzymywać czystość na terenie obiektu;
5) Bezpośredni nadzór nad Wolontariatem sprawuje kierownik schroniska – wszystkie uwagi
dotyczące obowiązujących przepisów i zasad funkcjonowania wolontariatu należy zgłaszać
kierownikowi.
7. Współpraca wolontariuszy ze Schroniskiem polega m.in. na:
1) opiece nad psami – wyprowadzanie na spacer, czesanie itp.;
2) pomocy w przygotowywaniu i uczestnictwie w aukcjach, akcjach, eventach i innych
imprezach edukacyjnych

związanych

z promocją adopcji bezdomnych

zwierząt

organizowanych przez Komunalne Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Sosnowicach;
3) wykonywaniu drobnych pracach porządkowych – mycie naczyń dla zwierząt, sprzątanie
pomieszczeń dla zwierząt itp.;
4) pomocy w prowadzeniu strony internetowej, facebooka oraz innych portali internetowych
do których swoje uczestnictwo zgłosiło Komunalne Schronisko w Sosnowicach;
5) promocji adopcji;
6) prowadzeniu domu tymczasowego;
7) wykonywaniu

czynności

zleconych

przez

kierownika

lub

osobę upoważnioną

mieszczących się w wykazie czynności zlecanych Wolontariuszom;
8. W szczególnych przypadkach i okolicznościach wolontariuszowi mogą być zlecone
do wykonania czynności inne niż wymienione związane z prawidłowym funkcjonowanie m
Schroniska w Sosnowicach.
9. Wolontariuszowi zabrania się:
1) wykonywać samowolnie czynności związanych z pielęgnacją zwierząt;
2) samowolnego wyprowadzania psów z boksów;
3) samowolnego dokarmiania psów;
4) przebywania w pomieszczeniach takich jak: boksy obserwacyjne dla zwierząt podejrzanych
o choroby zakaźne, chłodniach, magazynach i innych wskazanych przez kierownika
miejscach;
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5) podawania psom ze Schroniska leków oraz innych środków o charakterze leczniczym bez
zgody lekarza weterynarii Schroniska;
6) na własną rękę wprowadzać terapię leczenia psa;
7) dokonywać dokumentacji medycznej (np. zdjęć, filmów zwierząt chorych) i publikować ją
bez zgody kierownika Schroniska w mediach oraz przekazywać ją osobom postronnym;
8) samowolnie wykonywać wszelkich innych czynności niewymienionych w Regulaminie.
10. Wolontariusz może wykazać się własną inicjatywą w zakresie:
1) pozyskiwania funduszy na rzecz Schroniska;
2) propagowania edukacji humanitarnej np. w szkołach, przedszkolach;
3) pozyskiwania osób, które przyjmą bezdomne zwierzęta ze Schroniska.
11. Kierownik Schroniska może zrezygnować z pomocy Wolontariusza, który:
1) nie przestrzega pkt. 9 i 10 niniejszego Regulaminu;
2) dopuszcza się zachowania niezgodnego z zasadami bezpieczeństwa lub naruszającego
porządek prawny;
3) narusza zasady pracy, powoduje dezorganizację pracy lub zakłóca jej porządek;
4) działa na szkodę Schroniska lub zwierząt przebywających w Schronisku;
5) nie wykonuje zleconych czynności wynikających z niniejszego Regulaminu;
6) utracił zaufanie pracowników lub kierownictwa Schroniska;
7) nie ma potrzeby bądź możliwości zlecania pracy Wolontariuszowi.
12. Wolontariusz może zostać skreślony z Rejestru Wolontariuszy Komunalne go
Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Sosnowicach w przypadku:
1) rezygnacji złożonej w formie pisemnej,
2) nie podjęcia żadnych czynności na rzecz Schroniska przez okres 2 miesięcy (jeżeli, wcześniej
nie zgłosił kierownikowi Schroniska o niemożliwości wykonywania wolontariatu przez
określony czas).
13. Zastrzega się prawo wyboru wolontariuszy.
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