Regulamin wolontariatu w Schronisku dla bezdomnych zwierząt w Częstochowie

1. Wolontariuszem może być każdy kto:
- lubi zwierzęta a zwłaszcza psy i koty,
- pragnie nieodpłatnie pracować na ich rzecz,
- ukończył 18 lat, lub ukończył 16 lat i przedstawił zezwolenie rodziców/opiekunów
wyrażające zgodę na odbywanie wolontariatu w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w
Częstochowie,
- jest zdrowy i nie cierpi na alergię na sierść zwierząt,
- złoży wypełniony Formularz zgłoszeniowy,
- podpisze Porozumienie o wykonywaniu świadczeń wolontarystycznych,
- zostanie wpisany do rejestru Wolontariuszy Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w
Częstochowie,
- zostanie przeszkolony w zakresie obowiązujących przepisów zgodnie z charakterem
wykonywanej pracy.
2. Wolontariusz wykonuje czynności zlecone na terenie Schroniska oraz na zasadzie
dobrowolności uczestniczy w imprezach organizowanych przez Schronisko.
3. Wolontariusz przebywając na terenie Schroniska ma obowiązek:
- pracować w dniach i godzinach wyznaczonych w drodze wcześniejszych ustaleń z
kierownikiem Schroniska, potwierdzając to podpisem w zeszycie obecności,
- nosić identyfikator w czasie wykonywania pracy,
- przestrzegać przepisy BHP i zasady bezpieczeństwa,
- wykonywać czynności zlecone przez kierownika lub osobę upoważnioną mieszczące się w
wykazie czynności zlecanych Wolontariuszom,
- wykonywać prace porządkowe oraz inne czynności związane z funkcjonowaniem
Schroniska,
- utrzymywać czystość na terenie obiektu.
4. Zlecone wolontariuszowi czynności mogą polegać w szczególności na:
a) wyprowadzaniu na spacery wyznaczonych psów na smyczach i w kagańcach,
b) czesaniu wyznaczonych psów i kotów,
c) pomoc w przygotowywaniu i uczestnictwo w aukcjach i innych imprezach związanych z
adopcją bezdomnych zwierząt organizowanych przez Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt
w Częstochowie,
d) sprzątaniu pomieszczeń dla zwierząt,
e) myciu naczyń dla zwierząt,
f) różne drobne prace porządkowe,
g) pomocy w prowadzeniu strony internetowej,
h) udziale w interwencjach związanych ze złym traktowaniem zwierząt na zlecenie i pod

nadzorem Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Częstochowie,
i) kontroli na zlecenie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Częstochowie warunków
bytowych zwierząt przekazanych do adopcji,
j) w szczególnych przypadkach i okolicznościach wolontariuszowi mogą być zlecone do
wykonania czynności inne niż wymienione związane z prawidłowym funkcjonowaniem
Schroniska.
5. Wolontariuszowi nie wolno bez zgody lub porozumienia z kierownikiem Schroniska:
a) wykonywać samowolnie żadnych czynności związanych z pielęgnacją zwierząt,
b) samowolnie wyprowadzać zwierzęta z boksów, zabierać na spacery,
c) samowolnie dokarmiać zwierzęta,
d) przebywać w pomieszczeniach takich jak: boksy obserwacyjne dla zwierząt podejrzanych o
choroby zakaźne, chłodniach, magazynach i innych wskazanych przez kierownika miejscach,
e) samowolnie wykonywać wszelkich innych czynności nie wymienionych w Regulaminie.
6. Wolontariusz może wykazać się własną inicjatywą w zakresie:
- pozyskiwania funduszy na rzecz Schroniska,
- propagowania edukacji humanitarnej np. w szkołach, przedszkolach,
- pozyskiwania osób, które przyjmą bezdomne zwierzęta ze Schroniska.
7. Kierownik Schroniska może zrezygnować z pomocy Wolontariusza, który:
a) nie przestrzega pkt. 4 i 5 niniejszego Regulaminu,
b) dopuszcza się zachowania niezgodnego z zasadami bezpieczeństwa lub naruszającego
porządek prawny,
c) narusza zasady pracy, powoduje dezorganizację pracy lub zakłóca jej porządek,
d) działa na szkodę korzystającego lub zwierząt przebywających w Schronisku,
e) nie wykonuje zleconych czynności wynikających z niniejszego Regulaminu,
f) utracił zaufanie Zarządu TOZ lub kierownictwa Schroniska,
g) nie ma potrzeby bądź możliwości zlecania pracy Wolontariuszowi.
8. Wolontariusz może zostać skreślony z rejestru Wolontariuszy Schroniska dla Bezdomnych
Zwierząt w Częstochowie w przypadku:
a) rezygnacji złożonej w formie pisemnej,
b) nie podjęcia żadnych czynności na rzecz Schroniska przez okres 2 miesięcy (jeżeli
wcześniej nie zgłosił kierownikowi Schroniska o niemożliwości wykonywania wolontariatu
prze określony czas).

