Zasady wolontariatu Fundacji Azylu pod Psim Aniołem
1. Wolontariuszem może zostać każdy kto:
•
•
•
•
•
•
•
•

kocha zwierzęta
pragnie nieodpłatnie pracować na ich rzecz
ukończył 18 lat lub ukończył 16 lat i przedłoży pisemną zgodę* rodziców lub opiekunów. Osoby
poniżej 16 roku życia mogą uczestniczyć w wizytach w schronisku ze swoimi rodzicami lub opiekunami.
jest ogólnie zdrowy i nie cierpi na alergię na sierść zwierząt
wyśle wypełniony formularz zgłoszeniowy* na adres e-mail: wolontariat.psianiol@gmail.com
zapozna się z niniejszymi zasadami wolontariatu*
zapozna się z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP) obowiązującymi podczas świadczenia
usług wolontariatu*
podpisze z Fundacją umowę o świadczeniu usług wolontariackich*

2. Wolontariusz wykonuje zlecone czynności w Azylu dla Bezdomnych Zwierząt w Falenicy
(ul. Kosodrzewiny 7/9) , na aukcjach, w biurze Fundacji lub innym wskazanym miejscu.
3. Wolontariusz przebywając na terenie Azylu dla Bezdomnych Zwierząt ma obowiązek:
•
•
•

•
•

•

każdorazowego wpisywania godzin rozpoczęcia i zakończenia pracy na liście obecności
potwierdzenia wykonania czynności przez osoby do tego wyznaczone
bezwzględnego noszenia identyfikatora z nazwiskiem i zdjęciem wyłącznie w czasie wykonywania
obowiązków na terenie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt jak również w czasie przeprowadzanych
akcji z udziałem wolontariuszy organizowanych przez Fundację
przestrzegania przepisów BHP i zasad bezpieczeństwa oraz poleceń kierownika schroniska i innych
osób uprawnionych
wykonywania czynności związanych z opieką nad zwierzętami oraz utrzymaniem czystości na terenie
obiektu i zapewnienie zwierzętom odpowiednich warunków bytowych zlecanych przez kierownika
schroniska, lekarza weterynarii lub innego uprawnionego pracownika
wykonywania innych czynności związanych z funkcjonowaniem schroniska.

4. Zlecane wolontariuszom czynności związane z opieką nad zwierzętami mogą polegać szczególności na:
•
•
•

wyprowadzaniu na spacery wyznaczonych psów na smyczach i w kagańcach
czesaniu wyznaczonych psów i kotów
przytrzymywaniu zwierząt podczas zabiegów weterynaryjnych (psy podczas tych zabiegów
bezwzględnie muszą mieć założony kaganiec) - karmienie szczeniąt, kociąt - pomoc w przygotowaniu
zwierząt do uczestnictwa w aukcjach organizowanych przez Fundację i wolontariuszy

5. Zlecane wolontariuszom czynności związane z utrzymaniem czystości na terenie obiektu i zapewnienia
zwierzętom odpowiednich warunków bytowych mogą polegać w szczególności na :
•
•
•

sprzątaniu boksów i pomieszczeń dla zwierząt
sprzątaniu innych pomieszczeń i korytarzy
myciu misek zwierząt
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6. Inne czynności zlecane wolontariuszom mogą polegać m.in. na:
• odbywaniu wizyt przed- i podopcyjnych u nowych właścicieli zwierzęcia oraz podpisywaniu umów
adopcyjnych w imieniu Fundacji
• organizowaniu i udziale w imprezach (festyny, zbiórki, wystawy etc.)
• kontaktowaniu się z innymi jednostkami w celu promocji fundacji lub pozyskania sponsorów (media,
prasa, firmy różnych branż)
• projektowanie oraz nadzór wykonania materiałów promocyjnych Fundacji
• działalności w Internecie (aktualizowanie strony www Fundacji, działalność na forach o tematyce
zwierzęcej oraz portalach społecznościowych etc.)
• transporcie zwierząt do nowych właścicieli, do weterynarza, na różne wydarzenia etc.
• uczestniczeniu w interwencjach
7. Wolontariusze nie mogą bez zgody kierownika Azylu dla Bezdomnych Zwierząt lub upoważnionego
pracownika wyprowadzać zwierząt z boksów i wykonywać zabiegów pielęgnacyjnych ani karmić zwierząt
(niektóre są na specjalnej diecie i można im zaszkodzić nie wiedząc tego)
8. Wolontariusz może zostać skreślony z rejestru wolontariuszy Fundacji w przypadku:
•
•
•
•
•

rezygnacji / pisemnej lub ustnej /
nie podjęcia żadnych czynności na rzecz Fundacji lub Azylu dla Bezdomnych Zwierząt przez okres
3 miesięcy
otrzymania od kierownika Azylu lub upoważnionego pracownika trzech nagan
dopuszczenia się na terenie Azylu zachowania rażąco sprzecznego z zasadami bezpieczeństwa lub
naruszającego porządek prawny
z powodu utraty zaufania Fundacji poprzez swoje działania

9. W razie wypadku przy pracy wolontariusza należy niezwłocznie udzielić pierwszej pomocy
poszkodowanemu, zgłosić wypadek przełożonemu oraz zostawić stanowisko w takim samym stanie w jakim
było, gdy nastąpił wypadek. W terminie 14 dni od wypadku musi również zostać wypełniona i przekazana do
ZUS karta wypadku*.
10. Bieżące informacje oraz ogłoszenia dotyczące funkcjonowania pracy wolontariatu znajdować się będą na
stronie internetowej www.psianiol.org.pl oraz dystrybuowane będą poprzez listę mailingową
wolontariusze_psianiol@googlegroups.com
11. Podstawą prawną regulującą zasady wolontariatu jest Ustawa o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie z dnia 23 kwietnia 2003 r. (Dział III) oraz nowelizacja o zmianie ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw z dnia 17 grudnia 2009r.
* wzory dostępne na stronie www.psianiol.org.pl
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