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ZAKRES CZYNNOŚCI  

WOLONTARIUSZY KOMUNALNEGO 

SCHRONISKA DLA BEZDOMNYCH 

ZWIERZĄT W SOSNOWICACH 

 

 

Mając na względzie ideę wolontariatu, u podstawy której stoi dobrowolne, bezpłatne 

wykonywanie czynności, a także biorąc pod uwagę charytatywny, pomocniczy i uzupełniający 

charakter wykonywanych przez wolontariuszy świadczeń uzgadniamy, co następuje:  

 

 

1.Przed rozpoczęciem pracy na rzecz Komunalnego Schroniska w Sosnowicach każdy 

Wolontariusz winien: 

1. być wpisany do Rejestru Wolontariuszy Komunalnego Schroniska dla Bezdomnych 

Zwierząt w Sosnowicach; 

2. być zdrowy; 

3. wpisać się na listę obecności; 

4. posiadać przypięty identyfikator ze swoim imieniem; 

 

2. Schronisko powierza wykonanie wolontariuszowi następujących czynności: 

1. wyprowadzanie psów na spacer.  

• Spacer z psem ma pełnić funkcję socjalizacji psa. Podczas spaceru pies i 

wolontariusz mają się dobrze bawić. Spacer, poza przyjemnością dla psa, ma mieć 

także wymiar poznawczy i wychowawczy. Ponadto wskazana jest także pomoc w 

pielęgnacji kosmetyczno-higienicznej zwierzęcia, o ile jest taka potrzeba. Należy 

realnie oceniać swoje możliwości. Należy powiedzieć pracownikowi Schroniska o 

swoich ograniczeniach/wątpliwościach i razem z pracownikiem wybrać psy, z 

którym wyjdzie się na spacer. Pamiętaj – spacer ma być przyjemnością zarówno dla 

Ciebie, jak i Twojego podopiecznego! Mile widziana jest również możliwość 

wykonywania zdjęć zwierząt na spacerze i przekazywania ich z opisem osobie 

odpowiedzialnej za prowadzenie strony internetowej i facebooka Schroniska 

(martatysiac@wp.pl);  

• psy muszą być wyprowadzane na spacer wyłącznie na smyczy; 

mailto:martatysiac@wp.pl
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• jednorazowo na spacer można wyprowadzić jednego psa. Spacer nie może być 

krótszy niż 30 minut; 

• wolontariuszy, którzy jednocześnie wyprowadzają psy na spacer nie może być 

więcej niż 10 osób;  

• wszystkie psy znajdujące się w danym boksie powinny wyjść na spacer 

jednocześnie. Jeśli nie jest to możliwe ostateczną decyzję podejmie pracownik 

Schroniska; 

• nie należy wchodź samodzielnie do kojca. Psa powinien przekazać wolontariuszowi 

pracownik Schroniska; 

• jeśli wolontariusz nie ma doświadczenia z psami strachliwymi, nadpobudliwymi, 

nieumiejącymi jeszcze chodzić na smyczy, należy poinformować o tym pracownika 

Schroniska. Razem z pracownikiem Schroniska zadecydujecie czy jesteś w stanie 

wyprowadzić danego psa i opracujecie strategię spaceru. Zapamiętaj: 

jeżeli  wyprowadzasz psa, co do którego masz jakiekolwiek wątpliwości odnośnie 

do jego zachowania, załóż mu dodatkową pętlę z drugiej smyczy. To konieczność 

w wypadku psów strachliwych lub nadpobudliwych!; 

• należy zachować bezpieczny odstęp przy mijaniu się z innymi psami, szczególnie 

pochodzącymi z innego boksu; 

• nie należy pozwalać psu podchodzić do krat boksów, za którymi są inne psy; 

• należy dokładnie zamykać wszystkie furtki i bramy; 

• należy unikać gwałtownych gestów! Niektóre psy potrzebują więcej czasu, żeby 

nam zaufać. Jeśli pies jest wystraszony, nie rzucaj się na niego z czułością, pozwól  

mu się powąchać, powoli zmniejszaj  dystans do psa. Ukucnij bokiem, nie patrz w 

oczy, nie dotykaj, nie mów. Pamiętaj, przy psach nigdy nie robimy niczego na siłę!; 

• należy uważać  na swoje gesty! Niektóre, pies może mylnie odebrać jako 

zagrożenie. Psa nigdy nie głaszczmy  po głowie z góry, tylko pod brodą, po klatce 

piersiowej. Głaszcz psa, nie zarzucając ręki na niego, tylko po tym boku psa, przy 

którym stoisz; 

• należy być czujny, obserwuj swojego psa i okolicę; 

• należy uważnie obserwować wyprowadzanego psa. Jeśli jest coś co zaniepokoiło 

Cię w jego wyglądzie, zachowaniu (np. pies jest osowiały, ma ranę, kuleje, 

przejawiał agresję), zgłoś to kierownikowi i pracownikowi Schroniska;  
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• dokarmianie zwierząt jest zabronione, ale za zgodą pracownika Schroniska, jeżeli 

nie istnieją przeciwwskazania, możesz podawać tzw. psie smakołyki podczas 

socjalizacji/szkolenia w nagrodę, jako bodziec motywujący. Nie przesadź z ich 

ilością. Zbyt duża ilość może być niezdrowa dla psa. Absolutnie zabrania się 

dokarmiania psów kiełbasą, parówkami, kośćmi, bułkami i wszelkimi resztkami z 

posiłków; 

• po zakończonym spacerze obroże, smycze i zabawki odnieś z miejsca ich pobrania;  

• w czasie opieki nad psami wskazana jest również obserwacja zachowań zwierząt w 

celu zapoznania ich temperamentów i nawyków, aby Schronisko 

mogło  wykorzystać tę wiedzę  do ich promocji celem znalezienia domów. Jeżeli 

zauważyłeś coś niepokojącego w zachowaniu zwierząt powiadom pracownika 

etatowego schroniska, kierownika lub lekarza weterynarii schroniska; 

2. pomocy w przygotowywaniu i uczestnictwo w imprezach publicznych; 

3. drobnych pracach porządkowych. Prace porządkowe polegają na sprzątaniu placu oraz 

ścieżek komunikacyjnych, myciu misek, podestów, pomieszczeń (kuchnia dla zwierząt, 

korytarze, boksy, w których nie ma zwierząt lub zwierzęta są "wyprowadzone"); 

4. podczas swojej pracy na rzecz Schroniska należy pamiętać o przestrzeganiu przepisów 

BHP i zasad bezpieczeństwa pracy; 

5. podczas swojego pobytu na Schronisku utrzymuj czystość na terenie obiektu. 

 

Czynności o których mowa powyżej będą wykonywane za zgodą i wiedzą kierownika i 

pracownika Schroniska w Sosnowicach.  

 

 

 

Przyjęłam(em) do wiadomości i stosowania 

 

…………………………………………… 

(data i podpis wolontariusza)                                     

 

 

 


