Regulamin wolontariatu w Schronisku dla bezdomnych zwierząt

Postanowienia ogólne
§1
1. Regulamin określa zasady wykonywania i organizacji wolontariatu w Schronisku dla
bezdomnych zwierząt.
2. W szczególnych przypadkach, uzasadnionych względami bezpieczeństwa ludzi i zwierząt lub
zaleceniami weterynaryjnymi pracownicy schroniska mogą wstrzymać lub ograniczyć pracę
wolontariuszy.
3. Wszystkich wolontariuszy obowiązuje naczelna zasada poszanowania bezpieczeństwa ludzi i
zwierząt.

§2
Ilekroć w Regulaminie wolontariatu mowa jest o:
1) ustawie- rozumie się przez to ustawę z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2016r. poz.1817 z poźn.zm);
2) schronisku- rozumie się przez to Biuro Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Kaliszu
przy ul. Warszawskiej 95;
3) wolontariuszu- rozumie się przez to osobę, która bez wynagrodzenia, dobrowolnie
wykonuje świadczenia na rzecz schroniska w Kaliszu na zasadach określonych w
ustawie;
4) koordynatorze wolontariatu- rozumie się przez to osobę wyznaczoną do kontaktu z
wolontariuszami i organizacją wolontariatu;
5) ankiecie- rozumie się przez to ankietę wypełnianą przez kandydata na wolontariusza;
6) porozumieniu- rozumie się przez to umowę zawartą pomiędzy wolontariuszami a
schroniskiem określającą w szczególności zakres obowiązków, czas jej obowiązywania,
sposób i czas wykonywania świadczeń wolontariackich.

§3
1.

Wolontariusz za swoją pracę nie pobiera wynagrodzenia.

2.

Wartość świadczenia wolontariusza na rzecz schroniska nie stanowi darowizny w
rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego oraz przepisów podatkowych.
§4
1. Praca wolontariuszy jest uzupełnieniem pracy zawodowego personelu, którego pracownicy
pełnią rolę bezpośrednich przełożonych wolontariuszy.
2. Zadaniem wolontariuszy jest wsparcie schroniska w zakresie wykonywania przez nie
następujących zadań:
1) socjalizacji zwierząt (spacery i zabawy);
2) wspierania adopcji zwierząt (umieszczania zdjęć zwierząt wraz z opisami w Internecie w
celu znalezienia im domów), z uwzględnieniem ust.3;
3) pielęgnacji zwierząt (wykonywania zabiegów higienicznych, takich jak wyczesywanie,
szczotkowanie);
4) wspomaganie opieki weterynaryjnej wyłącznie poprzez zgłaszanie dostrzeżonych
problemów zdrowotnych zwierząt;
5) promocji działalności schroniska poprzez uczestniczenie w akcjach adopcyjnych zwierząt
poza schroniskiem.

3. Wolontariusz wspierający adopcje poprzez działania, o których mowa w ust.2 pkt.2 ma
obowiązek podawania wyłącznie danych kontaktowych do Biura Schroniska dla bezdomnych
zwierząt.
4. Podawanie w ogłoszeniach adopcyjnych psów i kotów danych kontaktowych innych, niż
wskazanych w ust.3, w tym prywatnych numerów telefonów czy adresów mailowych stanowi
poważne

naruszenie

Regulaminu

wolontariatu,

skutkujące

niezwłocznym

rozwiązaniem

porozumienia o wykonywaniu świadczeń wolontariackich.
5. Podejmowanie przez wolontariusza innych czynności nie określonych w porozumieniu odbywa
się po ich jednoznacznym uzgodnieniu z przełożonym, w szczególności niedopuszczalne jest
samowolne przenoszenie zwierząt do innych boksów lub innych miejsc ich pobytu.
6. Wolontariusz zobowiązany jest wykonywać polecenia przełożonych oraz stosować się do
bieżąco wydawanych zaleceń.
7. Wolontariusz zobowiązany jest dbać o powierzone mienie, a wszelkie zauważone uszkodzenia i
usterki techniczne niezwłocznie zgłaszać pracownikom schroniska.
8. Wolontariusz zobowiązany jest niezwłocznie informować personel schroniska o wszelkich

dostrzeżonych symptomach, wskazujących na możliwość choroby zwierzęcia, które pozostaje pod
jego opieką.
8. Porozumienie nie daje wolontariuszowi prawa do reprezentowania schroniska.
9. Na żądanie wolontariusza schronisko ma obowiązek wydać zaświadczenie o wykonywanych
przez niego świadczeniach.
12. Podpisanie porozumienia jest równoznaczne z przyjęciem zobowiązania do podpisania
regulaminu i akceptacji jego zapisów.
Nabór, zawieszenie oraz zakończenie pracy na zasadach wolontariatu
§5
1. Nabór wolontariuszy prowadzony jest na podstawie oceny zapotrzebowania schroniska na usługi
wolontariackie.
2.

Wolontariuszem może być osoba spełniająca następujące wymagania:

1) ukończyła 18 lat;
2) dysponuje pełną zdolnością do czynności prawnych;
3) nie orzeczono wobec niej zakazu posiadania lub pracy ze zwierzętami;
4) nie posiada przeciwskazań do pracy ze zwierzętami;
5) złoży w Biurze Schroniska wypełnioną i podpisaną ankietę;
6) podpisze porozumienie o wykonywaniu świadczeń wolontariackich.
3. Osoba, która ukończyła 15 lat po przedłożeniu zezwolenia rodziców/ opiekunów prawnych na
wykonywanie świadczeń wolontarystycznych może zostać wolontariuszem zajmującym się jedynie
umieszczaniem ogłoszeń o zwierzętach przebywających w schronisku oraz pracami porządkowymi
na terenie schroniska.
4. Kwalifikacja kandydata na wolontariusza jest prowadzona na podstawie:
1) wypełnionej i podpisanej ankiety;
2) rozmowy wstępnej weryfikującej wiedzę i predyspozycje kandydata, gdy ten po raz pierwszy
przystępuje do świadczenia usług wolontariackich w schronisku.
5. Na podstawie wstępnej oceny kwalifikacji kandydata na wolontariusza oraz zapotrzebowania
schroniska Kierownik podejmuje decyzję o zatwierdzeniu kandydatury lub jej odrzuceniu i
zawiadamia o tym kandydata.
6. W przypadku pozytywnej oceny Kierownik schroniska zawiera z wolontariuszem porozumienie
na czas określony, trwający 6 miesięcy.
7. Porozumienie wolontariackie może być zawarte w szczególnych przypadkach na czas określony,
dłuższy lub krótszy niż 6 miesięcy, jednak nie krótszy niż 30 dni.

8. Po okresie 6 miesięcy decyzję o dalszym wykonywaniu zadań przez wolontariusza podejmuje
Kierownik schroniska na podstawie oceny dotychczasowej współpracy.
9. W przypadku negatywnej oceny pracy wolontariusza może on starać się o ponowne przyjęcie do
wolontariatu nie wcześniej niż po roku od otrzymania takiej oceny.
10. W wyjątkowych sytuacjach Kierownik schroniska skraca lub wydłuża termin, o którym mowa
w ust.9.
11. Rozwiązanie porozumienia o wykonywaniu świadczeń wolontariackich następuje w przypadku:
1) naruszenia Regulaminu wolontariatu;
2) naruszenia obowiązujących przepisów BHP;
3) naruszenia zasad współżycia społecznego, powodującego dezorganizację pracy schroniska lub
zakłócanie jego porządku;
4) podejmowania takich działań, które mogą negatywnie wpłynąć na wizerunek Schroniska dla
bezdomnych zwierząt w wyniku zaniedbania lub umyślnego działania jednej ze stron;
5) pisemnej rezygnacji złożonej przez wolontariusza;
6) upływu terminu oznaczonego w porozumieniu.
12. W przypadku podejrzenia naruszenia zobowiązań podjętych przez Wolontariusza, na czas
niezbędny do wyjaśnienia okoliczności zdarzenia, nie dłuższy niż 2 miesiące, schronisku
przysługuje prawo zawieszenia porozumienia.
13. W przypadku rażącego naruszenia zobowiązań podjętych przez Wolontariusza, w szczególności
określonych w ust.1 pkt.1-4

Schronisku dla bezdomnych zwierząt przysługuje prawo rozwiązania

Porozumienia ze skutkiem natychmiastowym.

14. Porozumienie może być rozwiązane przez każdą ze stron za 3 dniowym wypowiedzeniem.

Organizacja pracy wolontariatu
§6
1. W czasie pracy wolontariusz zobowiązany jest:
1) przestrzegać powszechnie obowiązujących przepisów prawa i norm współżycia społecznego;
2) stosować się do poleceń wydawanych przez personel schroniska;
3) nosić imienny identyfikator.
2. Bezpośrednim przełożonym wolontariusza jest pracownik schroniska.
3. Świadczenie pracy przy zwierzętach przez wolontariuszy może odbywać się od poniedziałku
do niedzieli w godzinach:
1) w porze zimowej (październik- marzec) od godz. 11.00. – 16.30;
2) w porze letniej (kwiecień- wrzesień) od godz. 9.00- 11.00 oraz 15.00- 18.00
4. Wolontariusz może przebywać na terenie schroniska 10 minut przed i 10 minut w godzinach

określonych w ust. 3 tylko i wyłącznie w celu przebrania się, umycia lub przygotowania do
opieki nad zwierzętami.
5. Wolontariusz w czasie, o którym mowa w ust.4 nie może przebywać z psami na spacerze.
6. Nie stosowanie się przez wolontariusza do zasad określonych w ust.3-5, skutkuje
niezwłocznym rozwiązaniem porozumienia wolontariackiego.
7. Miejscem wykonywania wolontariatu jest siedziba schroniska.
8. Wyprowadzenie zwierząt poza teren schroniska jest realizowane wyłącznie na odpowiedzialność
wolontariusza.
9. Wolontariusz ma obowiązek sprzątać odchody psów po wyprowadzeniu ich z boksów poza teren
schroniska, z wyłączeniem wybiegów dla psów, a nieczystości wyrzucać do pojemników na
odpady.
10. Wolontariusz przychodzi do schroniska przynajmniej raz w miesiącu w czasie ustalonym i
zobowiązany jest potwierdzić swoją obecność i godziny pracy podpisem na Liście obecności,
która przechowywana jest na terenie Biura Schroniska dla bezdomnych zwierząt.
11.Wolontariuszom przysługuje prawo do przekazywania do dokumentacji schroniska notatek
zawierających opis cech charakteru czy innych informacji o zwierzęciu.
12. Jednocześnie pracę na terenie schroniska może świadczyć:
1) 6 wolontariuszy zajmujących się psami,
2) 4 wolontariuszy zajmujących się kotami.
13. Zabrania się puszczania zwierząt luzem po schronisku poza dostosowanymi do tego wybiegami.
14. Pierwszeństwo z korzystania z wybiegów dla psów mają pracownicy schroniska, sprzątający
pomieszczenia dla zwierząt.
15. Każdy pies wyprowadzany na spacer przez wolontariusza musi być wyprowadzany na smyczy.
16. Zabrania się wyprowadzania psów na spacery podczas opadów deszczu.
17. Obowiązuje całkowity zakaz wstępu przez wolontariuszy na kwarantannę psów i kotów, do
pomieszczeń szpitalnych i ambulatorium oraz miejsc oznaczonych tabliczkami „wstęp tylko dla
pracowników schroniska”.
18. Każdy wolontariusz przebywający na terenie schroniska ma obowiązek noszenia w widocznym
miejscu imiennego identyfikatora wydanego przez Biuro Schroniska dla bezdomnych zwierząt.
19. Udostępnianie przez wolontariuszy identyfikatorów osobom trzecim jest zabronione.

