REGULAMIN WOLONTARIATU W SCHRONISKU DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT SOPOTKOWO

§1
Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt „Sopotkowo” z siedzibą w Sopocie przy ul. Malczewskiego 38 (zwane
dalej Schroniskiem) jest prowadzone przez Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie (dalej używany skrót ZDiZ) i jest
własnością Gminy Miasta Sopot.
§2
Wolontariusz ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonuje pracę na rzecz Schroniska na zasadach określonych
w niniejszym regulaminie oraz Ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie.
§3
1.
2.
3.

Pracę Wolontariuszy koordynuje Koordynator ds. wolontariatu (zwany dalej Koordynatorem)
wyznaczony przez Kierownika Schroniska, a zatwierdzany przez Dyrektora ZDiZ.
Koordynator odpowiada za działalność wolontariatu przed Kierownikiem.
Wszystkie uwagi i sugestie dotyczące funkcjonowania wolontariatu Wolontariusze zgłaszają
bezpośrednio do Koordynatora.
§4

Nabór na wolontariuszy prowadzony jest kilka razy w roku. Przy każdym naborze obowiązuje limit przyjęć,
którego wielkość zależy od bieżących potrzeb. Informacja o naborze dostępna jest z odpowiednim
wyprzedzeniem na stronie internetowej Schroniska https://schronisko.sopot.pl/ oraz na profilu Schroniska
Fanpage https://www.facebook.com/SchroniskoSopotkowo/.
§5
1.

2.

Wolontariuszem może zostać osoba, która:
a. ukończyła 18 rok życia,
b. pragnie nieodpłatnie pracować na rzecz zwierząt,
c. złoży wypełnioną Deklarację Wolontariusza, dostępną w siedzibie Schroniska,
d. weźmie udział w szkoleniu i ukończy je z pozytywnym wynikiem,
e. nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do świadczenia pracy w Schronisku,
f. zawrze ze Schroniskiem Porozumienie o wykonywaniu świadczeń wolontarystycznych (zwane dalej
Porozumieniem).
W uzasadnionych przypadkach, Kierownik może odmówić zawarcia Porozumienia.
§6

1.

Prace zlecone Wolontariuszowi mogą obejmować następujące czynności:
a. socjalizacja wyznaczonych zwierząt (zabawa, wyprowadzanie na spacery),
b. pielęgnacja wyznaczonych zwierząt (wyczesywanie, szczotkowanie),
c. pomoc przy przygotowaniu i organizacji oraz uczestnictwo w imprezach na rzecz Schroniska,
d. wspieranie adopcji zwierząt (umieszczanie ogłoszeń na temat wyznaczonych zwierząt w
Internecie),
e. prace porządkowe (sprzątanie wyznaczonych pomieszczeń dla zwierząt, mycie naczyń dla
zwierząt),
f. inne prace pomocnicze związane z opieką nad zwierzętami – w zależności od potrzeb.
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2.

Kierownik Schroniska prowadzi dla każdego Wolontariusza kartę pracy, która jest potwierdzeniem
obecności Wolontariusza w Schronisku oraz wykonywanej przez niego pracy.
§7

1.

2.

Przed rozpoczęciem pracy Wolontariusz przechodzi szkolenie teoretyczne z zasad wolontariatu i zasad
BHP, obowiązujących na terenie Schroniska oraz szkolenie praktyczne z zasad bezpieczeństwa
i prawidłowego poruszania się na terenie Schroniska, prowadzone przez Koordynatora lub osobę przez
niego wyznaczoną. Po tym okresie Koordynator, w porozumieniu z Kierownikiem, na podstawie
systematyczności i zaangażowania danego wolontariusza, podejmuje decyzję o możliwości zapoznania
z psami oznaczonymi kolorem żółtym lub czerwonym. Zapoznanie może być przeprowadzane wyłącznie
w asyście osoby doświadczonej, wskazanej przez Kierownika.
Psy są oznaczone kolorami:
a) zielony: pies bez przeciwskazań dla nowych Wolontariuszy, można wyprowadzać samemu
(oczywiście należy być czujnym),
b) żółto-zielony: pies bez przeciwskazań dla nowych Wolontariuszy można wyprowadzać samemu.
Psy żółtozielone mogą wymagać dodatkowej uwagi (np. lękliwe, silne),
c) żółty: pies może sprawiać różne problemy na wyjściu, spacerze lub przy powrocie do boksu,
pierwsze wyjście z osobą znającą psa, wyprowadzanie samemu wymaga podpisania zgody u
Kierownika schroniska,
d) żółto-czerwony: pies trudny ze względu na zachowanie i/lub chorobę, psy te wyprowadzają tylko
uprawnieni Wolontariusze, wyprowadzanie samemu wymaga podpisania zgody u Kierownika
Schroniska,
e) czerwony: nie bierzemy ich na spacer ani do nich nie wchodzimy! Pies trudny ze względu na
zachowanie i/lub chorobę, psy te wyprowadzają tylko uprawnieni Wolontariusze, wyprowadzanie
samemu wymaga podpisania zgody u kierownika Schroniska.
§8

Wolontariusz może przebywać na terenie Schroniska w godzinach pracy biura Schroniska lub innych
godzinach wyznaczonych przez Kierownika.
§9
1.

2.

Wolontariusz przebywający na terenie Schroniska ma obowiązek:
a. wykonywać pracę sumiennie,
b. zachowywać się odpowiedzialnie, przestrzegać przepisów BHP i poleceń wydawanych przez
Kierownika i inne osoby przez niego upoważnione,
c. każdorazowo wpisywać swoją obecność do karty pracy Wolontariusza,
d. zakładać identyfikator na czas przebywania na terenie Schroniska,
e. zgłaszać wszelkie niepokojące sytuacje i nieprawidłowości, w szczególności związane ze stanem
zdrowia zwierząt,
f. stosować się do poleceń i uwag Koordynatora i Kierownika w zakresie wynikającym z treści
niniejszego regulaminu,
g. sprzątać odchody psów po wyprowadzeniu ich z boksów, a nieczystości wyrzucać do pojemników
na odpady,
h. angażować się w sprzątanie pomieszczeń wydzielonych dla Wolontariuszy,
i. odnosić wszystkie używane przedmioty (w tym narzędzia, smycze, szczotki) na miejsce pobrania.
Wszelka działalność prowadzona przez Wolontariusza poza Schroniskiem na rzecz Schroniska lub w jego
imieniu może się odbywać jedynie za wiedzą i zgodą Kierownika.
§ 10

Wolontariuszowi zabrania się:
1. wyprowadzania zwierząt z boksów bez zgody Kierownika lub upoważnionego pracownika,
2. spuszczania psów ze smyczy,
3. przekazywania wyprowadzanych na spacer zwierząt pod opiekę osobom trzecim bez zgody Kierownika,
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4.
5.
6.
7.
8.

karmienia zwierząt bez wiedzy i zgody Kierownika,
podawania lekarstw bez zgody i wiedzy Kierownika oraz lekarza weterynarii,
drażnienia zwierząt,
przebywania na terenie kwarantanny, pomieszczeń technicznych, gabinetu weterynaryjnego bez zgody
Kierownika,
samowolnego wykonywania czynności określonych w niniejszym regulaminie i regulaminie Schroniska.
§ 11

1.

2.
3.

4.

Rozwiązanie współpracy może nastąpić w wyniku wypowiedzenia Porozumienia:
a. z zachowaniem siedmiodniowego okresu wypowiedzenia z woli jednej ze stron lub
b. ze skutkiem natychmiastowym w przypadku rażącego zaniedbania, naruszenia postanowień
niniejszego regulaminu Wolontariatu lub regulaminu Schroniska przez Wolontariusza.
O zamiarze rozwiązania Porozumienia strony informują Koordynatora.
Wolontariusz może zostać skreślony z listy wolontariuszy w szczególności na skutek:
a. pisemnej rezygnacji,
b. niepodjęcia aktywności na rzecz Schroniska przez okres dłuższy niż jeden miesiąc z wyjątkiem
sytuacji uzgodnionych z Koordynatorem,
c. rażącego niedopełnienia swoich obowiązków,
d. działania na szkodę Schroniska lub zamieszkujących go zwierząt,
e. zgubienia powierzonego mu zwierzęcia.
Skreślenie z listy wolontariuszy jest równoznaczne z rozwiązaniem Porozumienia w jednym z trybów
opisanych w ust. 1 powyżej.
§ 12

Na wniosek Wolontariusza Kierownik, w porozumieniu z Koordynatorem, wydaje opinię o jego pracy na
rzecz Schroniska.
§ 13
1.
2.

Wolontariusz zobowiązuje się przestrzegać ustalonego porządku (w tym w szczególności przepisów
BHP), regulaminu Schroniska oraz niniejszego regulaminu.
Wolontariusz zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy informacji, które uzyskał w związku z
wykonywaniem świadczeń na rzecz Schroniska, a które stanowią tajemnicę Schroniska. Dotyczy to w
szczególności informacji związanych z wewnętrzną ̨ organizacją Schroniska oraz danymi osobowymi
osób doprowadzających i adoptujących zwierzęta.
§ 14

1.
2.
3.

Regulamin Wolontariatu wprowadza Zarządzeniem Dyrektor ZDiZ w Sopocie, po uzgodnieniu treści
regulaminu z Kierownikiem Schroniska.
Zmiany w regulaminie wymagają trybu ustalonego dla jego nadania.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem postępuje się zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa, w szczególności Kodeksu Cywilnego i Ustawy o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie.
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