REGULAMIN WOLONTARIATU MIEJSKIEGO SCHRONISKA DLA
BEZDOMNYCH ZWIERZĄT W BIELSKU - BIAŁEJ
1. Wolontariuszem może być każdy, kto:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

lubi zwierzęta, a zwłaszcza psy i koty,
pragnie nieodpłatnie pracować na ich rzecz,
ukończył 18 lat lub 15 i przedłoży pisemną zgodę opiekunów,
jest zdrowy i nie cierpi na alergię na sierść zwierząt,
zostanie przeszkolony w zakresie obowiązujących przepisów BHP,
będzie się stosował do zasad wolontariatu,
będzie brał udział w obowiązkowych szkoleniach zapowiedzianych przez Schronisko.

2. Wolontariusz przebywając na terenie schroniska ma obowiązek:
a) pracować w dniach i godzinach wyznaczonych w drodze wcześniejszych ustaleń
Schroniska, potwierdzając to podpisem na liście obecności niezwłocznie po przybyciu,
b) przestrzegać przepisów BHP i zasad wolontariatu,
c) nosić w widocznym miejscu identyfikator wolontaryjny,
d) wykonywać czynności zlecone przez kierownika lub osobę upoważnioną,
e) wykonywać prace porządkowe oraz inne czynności związane z funkcjonowaniem Schroniska
oraz utrzymywać czystość na terenie obiektu.

3. Zlecone wolontariuszowi czynności mogą polegać w szczególności na:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

wyprowadzaniu na spacery psów na smyczy - tylko i wyłącznie pojedynczo,
czesaniu psów i kotów,
myciu misek,
sprzątaniu klatek i pomieszczeń dla zwierząt na kociarni i szczeniakarni,
wykonywaniu drobnych prac porządkowych, w tym ogrodniczych,
udział w imprezach i zbiórkach publicznych.

4. Wolontariuszowi nie wolno bez zgody lub porozumienia z kierownikiem
Schroniska lub osobą upoważnioną:
a) wyprowadzać psów z drewnianych kojców, w których przebywają psy kwarantannowe,
b) wyprowadzać psów z budynku, w którym przebywają psy w trakcie leczenia
c) samowolnie wyprowadzać zwierzęta z boksów, zabierać na spacery bez asysty pracownika
Schroniska,
d) przebywać w pomieszczeniach takich jak magazyny i innych wskazanych przez kierownika
miejscach.

5. Wolontariusz może wykazać się własną inicjatywą w zakresie:
a)
b)
c)
d)

szukania domów dla zwierząt z naszego schroniska,
promowania idei adopcji,
pozyskiwania darów na rzecz zwierząt w Schronisku,
propagowania edukacji humanitarnej, np. w szkołach,

6. Kierownik Schroniska może zrezygnować z pomocy wolontariusza, który:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

samowolnie wykonuje czynności inne niż uzgodnione,
samowolnie przebywa w miejscach zabronionych,
nie spełnia warunków określonych w punkcie 1(a-g),
dopuszcza się zachowania niezgodnego z zasadami bezpieczeństwa,
narusza zasady pracy, wolontariatu, powoduje dezorganizację pracy lub zakłóca jej porządek,
działa na szkodę zwierząt przebywających w Schronisku,
nie wykonuje nałożonych zadań ustalonych zgodnie z zakresem jego obowiązków,
utracił zaufanie kierownictwa Schroniska,
nie ma potrzeby bądź możliwości zlecenia pracy wolontariuszowi.

j) przez okres 3 miesięcy nie wykazywał żadnej aktywności

