REGULAMIN DLA WOLONTARIUSZY
SCHRONISKA DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT W RADOMIU

1.
Regulamin radomskiego schroniska działa na podstawie pisemnych porozumień zawieranych
z poszczególnymi wolontariuszami, zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.
o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz 837)

2.
Zakres świadczonych przez wolontariusza prac określa precyzyjnie zawarte z nim
porozumienie - zmiana tego zakresu wymaga pisemnej zmiany porozumienia.

3.
Wolontariuszem może być:
• osoba, która ukończyła 18 rok życia
• osoba powyżej 14 roku życia, która przedstawia pozwolenie od rodziców
• podpisze porozumienie podając wszystkie wymagane dane osobowe
• nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do świadczenia pracy w Schronisku
• każda pełnoletnia osoba, która pragnie nieodpłatnie pracować na rzecz bezdomnych
zwierząt
• osoba, która zostanie przeszkolona w zakresie obowiązujących przepisów zgodnie
z charakterem wykonywanej pracy.

4.
Wolontariusz przebywający na terenie schroniska ma obowiązek:
• każdorazowego wpisywania czasu rozpoczęcia i zakończenia świadczenia pracy na
liście obecności prowadzonej przez kierownika placówki
• przestrzegania zapisów porozumienia zawartego w umowie o wolontariat
• przestrzegania zasad współżycia społecznego
• zakładania obuwia oraz odzieży ochronnej podczas prac w schronisku
• przestrzegać przepisów BHP i zasad bezpieczeństwa
• wykonywać prace porządkowe oraz inne czynności związane z funkcjonowaniem
Schroniska
• utrzymywać czystość w swoim miejscu pracy.
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5.
Wolontariuszowi nie wolno bez zgody/porozumienia z kierownikiem Schroniska lub
pracownikiem Schroniska:
• samowolnie dokarmiać zwierząt
• wykonywać samowolnie żadnych czynności związanych z pielęgnacją zwierząt
• wyprowadzać zwierząt z boksów
• przemieszczać zwierząt między boksami
• samowolnie wykonywać wszelkich innych czynności nie wymienionych w
Regulaminie.
6.
Kierownik Schroniska może zrezygnować z pomocy Wolontariusza, który:
• dopuszcza się zachowania niezgodnego z zasadami bezpieczeństwa lub naruszającego
porządek
• działa na szkodę zwierząt przebywających w schronisku
• nie przestrzega zasad BHP oraz punktów zawartych w porozumieniu.
7.
Zlecone wolontariuszowi czynności mogą polegać w szczególności na:
• czesaniu wyznaczonych psów i kotów
• wyprowadzaniu zwierząt na spacery
• różnych drobnych pracach porządkowych
• pomocy podczas akcji prowadzonych na rzecz bezdomnych zwierząt
• wykonywaniu zdjęć psów i kotów przebywających w Schronisku
• sprzątaniu pomieszczeń dla zwierząt
• myciu naczyń dla zwierząt.
8.
Wolontariusz ma prawo do:
• zadawania pytań w każdej sytuacji, gdy czegoś nie wie lub nie rozumie
• podejmowania własnych inicjatyw po konsultacji z pracownikiem
Schroniska/kierownikiem Schroniska
• ubiegania się o wydanie zaświadczenia o wolontariacie
• ubezpieczenia NNW.

2

