ZASADY DZIAŁANIA WOLONTARIATU
na rzecz Schroniska dla Zwierząt w Skałowie

1.Wolontariat w Schronisku dla Zwierząt w Skałowie działa na podstawie:
- ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z
2003r. Nr 96, poz. 873, z późniejszymi zmianami), tekst jednolity Dz. U z 2014, poz. 1118 ze
Zmianami,
- Regulaminu Schroniska dla Zwierząt w Skałowie,
- niniejszego dokumentu,
- indywidualnych pisemnych porozumień zawieranych z poszczególnymi wolontariuszami wg
wzorca stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu,
- innych przepisów obowiązującego prawa;
2. Korzystającym, w myśl ustawy o wolontariacie jest Związek Międzygminny „Schronisko dla
Zwierząt”, będący właścicielem obiektu.
3. Zasady działania wolontariatu regulują zagadnienia związane z wykonywaniem świadczeń przez
wolontariuszy na rzecz Schroniska dla Zwierząt w Skałowie i obejmują:
- zasady naboru i rezygnacji ze świadczenia wolontariatu,
- prawa i obowiązki wolontariuszy,
- prawa i obowiązki korzystającego ze świadczeń wolontariatu.
4. Obszarem działania jest Schronisko dla Zwierząt w Skałowie, wolontariusze mogą wykonywać
świadczenia także poza Schroniskiem, na zlecenie Dyrektora Schroniska, poprzez udział w
imprezach zewnętrznych na rzecz Schroniska.
3. Wolontariusz, w myśl niniejszych zasad, to osoba fizyczna, pełnoletnia, która na zasadzie
dobrowolności i bez wynagrodzenia angażuje się w pracę na rzecz Schroniska dla Zwierząt w
Skałowie.
4. Wolontariuszem może być osoba, która:
- ukończyła 18- ty rok życia,
- przeszła z pozytywnym wynikiem test i rozmowę kwalifikacyjną,
- podpisała porozumienie ze Schroniskiem, lubi zwierzęta, prezentuje pozytywny stosunek do
zwierząt i pragnie nieodpłatnie pracować na ich rzecz,
- przedstawiła zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy w wolontariacie schroniska
dla zwierząt,
- wypełniła ankietę ( zawiera m.in. zobowiązanie do systematycznego uczestnictwa w wolontariacie)
i została wpisana do rejestru Wolontariuszy Schroniska dla Zwierząt w Skałowie;
- przeszła szkolenie w zakresie obowiązujących przepisów zgodnie z charakterem wykonywanej
pracy.
5. Kandydat na wolontariusza świadomie decyduje się na uczestnictwo w wolontariacie Schroniska
dla Zwierząt w Skałowie, biorąc pod uwagę swoje możliwości czasowe a także swoje
predyspozycje psychiczne, fizyczne i zdrowotne.
6. Po wpisaniu na listę wolontariuszy, wolontariusz przyjęty zostaje na 3-miesięczny okres próbny.
7. Wolontariusz zobowiązany jest do przestrzegania regulaminu Schroniska i wolontariatu, a
przebywając na terenie Schroniska ponosi pełną odpowiedzialność za swoje działania i ewentualne

szkody, które mogą powstać z jego winy oraz rezygnuje z wszelkich roszczeń wobec pracowników
schroniska i właściciela obiektu.
8. Kandydaci na wolontariuszy posiadający własne zwierzęta domowe, zostają poinformowani o
konieczności dopilnowania terminów szczepień profilaktycznych zmniejszających ryzyko
przeniesienia na nie chorób zakaźnych.
9. Wolontariusz przebywający na terenie Schroniska ma obowiązek:
- każdorazowego podpisywania się na liście obecności,
- przestrzegania zapisów porozumienia zawartego ze Schroniskiem dla Zwierząt w Skałowie pod
rygorem jego natychmiastowego rozwiązania,
- odnoszenia się do zwierząt z należytym szacunkiem,
- dbać o warunki bytowania zwierząt w Schronisku,
- korzystania z pomocy pracownika Schroniska przy wprowadzaniu i wyprowadzaniu z boksu
psów,
- pracować w dniach i godzinach wyznaczonych w drodze wcześniejszych ustaleń z upoważnionym
pracownikiem Schroniska, potwierdzając to podpisem w zeszycie obecności (Rejestr
wolontariatu),
- nosić identyfikator w czasie wykonywania obowiązków na terenie schroniska i poza nim,
- przestrzegać przepisów BHP i zasad bezpieczeństwa,
- wykonywać czynności związane z funkcjonowaniem Schroniska,
- dbać o czystość i porządek na terenie Schroniska,
- w miarę możliwości, na zasadzie dobrowolności uczestniczy w imprezach organizowanych przez
Schronisko.
10. Zlecone wolontariuszowi czynności mogą polegać w szczególności na:
- wyprowadzaniu na spacery wyznaczonych psów, socjalizacji i zabawie,
- wykonywaniu zabiegów pielęgnacyjnych psów i kotów,
- opiece nad kotami i innymi zwierzętami, w tym drobnymi gryzoniami,
- wykonywaniu drobnych prac porządkowych, w tym sprzątaniu pomieszczeń dla zwierząt, myciu
naczyń, porządkowaniu sprzętu,
- udziale w interwencjach związanych ze złym traktowaniem zwierząt, organizowanych na zlecenie i
pod nadzorem Schroniska dla Zwierząt w Skałowie,
- kontroli na zlecenie Schroniska warunków bytowych zwierząt wydanych do adopcji,
- pomocy w organizowanych na rzecz Schroniska akcjach, festynach i imprezach edukacyjnych,
- pomocy w prowadzeniu akcji adopcyjnych, stron internetowych,
- innych czynnościach na zlecenie dyrekcji Schroniska wykonywanych w ramach wolontariatu.
11. Wolontariusz może wykazywać własną inicjatywę, np. w zakresie promocji Schroniska,
propagowania adopcji i innych, jednak jego działania muszą być zawsze wcześniej konsultowane z
dyrekcją Schroniska.
12. Zakres świadczonych przez wolontariusza prac określa precyzyjnie zawarte z nim porozumienie,
którego zmiana wymaga formy pisemnej.
13. W Schronisku funkcjonuje podział na wolontariuszy bardziej doświadczonych i tych, którzy
dopiero uczą się pracy z psami:
- Starszy Wolontariusz – osoba doświadczona w pracy schroniskowej i kontaktach z psami, znająca
większość psów w schronisku, sprawująca nadzór nad pozostałymi wolontariuszami i

upoważniona do samodzielnego wyprowadzania psów z boksów i na spacery, pracy z psem na
wybiegu oraz upoważniona do prowadzenia adopcji we współpracy z pracownikami Schroniska,
- Młodszy Wolontariusz, może wyprowadzać i zabierać na spacer tylko wskazane psy,
- Wolontariusz w czasie 3 miesięcznego okresu próbnego oraz wszyscy wolontariusze początkujący
w pracy z psami, którzy mogą jedynie asystować pracownikom Schroniska i Starszym
Wolontariuszom, poruszają się po terenie Schroniska wyłącznie pod ich opieką. Nie mogą
samodzielnie zbliżać się do zwierząt, otwierać boksów ani wyprowadzać psów.
O kwalifikacjach wolontariuszy decyduje dyrekcja Schroniska po konsultacji ze Starszym
Wolontariuszem. Za zgodą dyrekcji możliwe jest skrócenie okresu próbnego.
Wolontariusze posiadają odpowiednie identyfikatory upoważniające do wykonywania
poszczególnych czynności.
14. Wolontariuszowi nie wolno bez zgody dyrekcji Schroniska lub osoby przez nią wyznaczonej:
- wykonywać samodzielnie żadnych czynności związanych z pielęgnacją, karmieniem i szkoleniem
Zwierząt,
- samowolnie wchodzić do boksów i wyprowadzać z nich zwierząt,
- przebywać w pomieszczeniach innych niż wskazane: w szpitalu dla psów i kotów ani w gabinecie
zabiegowym, izolatce, chłodniach, magazynach, a na kwarantannę wchodzić tylko z pracownikiem
Schroniska,
- zajmować się zwierzętami innymi niż wskazane,
- wyprowadzać zwierząt poza teren Schroniska bez pisemnego uprawnienia,
- prowadzić internetowych akcji adopcyjnych, w tym na portalach społecznościowych bez pisemnej
zgody dyrekcji,
- samowolnie wykonywać wszelkich innych czynności, których nie obejmuje regulamin.
12.Wolontariusz może zostać skreślony z Rejestru Wolontariuszy Schroniska dla Zwierząt w Skałowie
w przypadku:
- złożenia pisemnej rezygnacji dyrekcji Schroniska, rażącego naruszenia postanowień Regulaminu,
nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa lub porządku prawnego nie podjęcia żadnych czynności
na rzecz Schroniska w okresie 2 miesięcy (jeśli wcześniej nie było to zgłoszone dyrekcji
Schroniska),
- narusza zasady pracy, powoduje dezorganizację pracy lub zakłóca jej porządek,
- działa na szkodę korzystającego lub zwierząt przebywających w Schronisku,
- nie wykonuje zleconych czynności wynikających z niniejszego regulaminu,
- nie ma potrzeby lub możliwości zlecenia pracy wolontariuszowi.
13. Bezpośredni nadzór nad wolontariuszami sprawuje dyrekcja – wszystkie uwagi, sugestie i
wątpliwości dotyczące obowiązujących przepisów i zasad funkcjonowania wolontariatu,
wolontariusze winni zgłaszać bezpośrednio dyrekcji Schroniska.
15. Skargi, wnioski i uwagi dotyczące współpracy wolontariusze mogą składać osobiście lub
telefonicznie do dyrektora Schroniska dla Zwierząt w Skałowie, w godzinach urzędowania biura.
16. Do wolontariatu zapraszane będą dzieci i młodzież poniżej 18 roku życia na odrębnych zasadach
w ramach programów edukacyjnych.

