REGULAMIN WOLONTARIATU z dnia 21.09.2021

Wolontariat może się odbywać po ukończeniu 16. roku życia za zgodą rodzica bądź opiekuna, a
od 18. roku życia samowolnie.
1. Wolontariat odbywa się od poniedziałku do niedzieli. Godziny spacerów są okresowo
zmienne - w okresie jesienno-zimowym są skrócone.
2. Nabór na wolontariat odbywa się przez cały rok. Zgłoszenie należy przesłać na adres
elektronicznej skrzynki pocztowej umieszczony na stronie internetowej schroniska. Z
każdym chętnym może zostać przeprowadzona rozmowa wstępna, która ma na celu
ustalenie obszarów wolontariatu, którymi jest zainteresowany oraz jego doświadczenia ze
zwierzętami.
3. Stopnie wolontariatu:
a. Młodszy Wolontariusz - osoba, która znajduje się w procesie szkolenia. Nie może
podejmować samodzielnie działań. Wchodzenie do boksów oraz spacery z psami
odbywają się pod nadzorem Starszego Wolontariusza.
b. Wolontariusz - osoba, która z powodzeniem ukończyła szkolenie. Może
podejmować samodzielnie działania na terenie schroniska (wchodzenie do
boksów, spacery z psami). Stopień Wolontariusza nadaje Starszy Wolontariusz,
który prowadzi szkolenie. Cechy, które charakteryzują Wolontariusza:
i. Odpowiedzialność
ii.
Dbałość o bezpieczeństwo
iii. Samodzielność
iv. Systematyczność
c. Starszy Wolontariusz - osoba, która swoimi działaniami w ramach wolontariatu
wykazała się zaangażowaniem. Starszy Wolontariusz przeprowadza szkolenia
Młodszych Wolontariuszy oraz uzyskuje możliwość pracy z psami
wymagającymi wysokich kompetencji w zakresie behawioru zwierząt. Stopień
Starszego Wolontariusza przydzielają Koordynatorzy wolontariatu. Cechy, które
charakteryzują Starszego Wolontariusza:
i. Odpowiedzialność
ii.
Dbałość o bezpieczeństwo
iii. Samodzielność
iv. Systematyczność
v. Zaangażowanie
vi. Umiejętność pracy w zespole
d. Wspomagający Wolontariusz - osoba, która jest przeszkolona do wyprowadzania i
opieki nad wybranymi psami. Listę psów ustalają i zatwierdzają Koordynatorzy
wolontariatu.

4. Szkolenie Młodszego Wolontariusza rozpoczyna się po podpisaniu umowy przez
Młodszego Wolontariusza oraz po przydzieleniu mu Starszego Wolontariusza. Terminy,
w których odbywa się szkolenie ustalane są pomiędzy Starszym, a Młodszym
Wolontariuszem. Młodszy Wolontariusz deklaruje swoją dostępność oraz
systematyczność w okresie szkolenia. Niedopuszczalna jest sytuacja kiedy szkolenie
odbywa się rzadziej, niż dwa razy w miesiącu (wyjątkiem są sytuacje
losowe/zachorowania/wyjazdy zgłoszone zgłoszone Starszemu Wolontariuszowi oraz
Koordynatorom).
5. Wolontariusz ma obowiązek wpisać swoje przybycie oraz opuszczenie schroniska w
zeszycie wolontariatu.
6. Wolontariusz ma obowiązek zapisać w zeszycie wolontariatu imiona wszystkich psów,
które wyprowadził na spacer.
7. Wolontariusz ma obowiązek wpisać na tablicy w domku wolontariuszy datę oraz godzinę
rozpoczęcia spaceru z danym psem.
8. Wolontariusz nie wyprowadza na spacer psów, które odbywają kwarantannę, są na
obserwacji oraz szczeniąt. Wyjątkiem są sytuacje, gdy wolontariusz otrzymuje
pozwolenie od Pracownika biura, Pracownika gabinetu zabiegowego lub Weterynarza.
9. Psy na terenie schroniska prowadzone są na krótkiej smyczy.
10. Na terenie schroniska, jak i poza nim, nie dopuszczamy do bliskiego kontaktu psów z
różnych boksów. Wyjątkiem są spacery socjalizacyjne prowadzone za zgodą
Koordynatorów.
11. Obowiązuje bezwzględny zakaz spuszczania psa ze smyczy podczas spaceru.
12. Wolontariusz ma obowiązek zwracać uwagę na wszystkie informacje zawarte na kartach
boksów oraz w oznaczeniach na tablicy w domku wolontariusza i bezwzględnie się do
nich stosować.
13. Wolontariusz ma obowiązek odprowadzić psa do tego samego boksu, z którego został
zabrany lub do boksu wskazanego przez Pracownika lub Koordynatora.
14. Wolontariusz ma obowiązek dostosować długość spaceru do stanu zdrowia oraz stanu
emocjonalnego psa.
15. Wolontariusz pobiera smycze, szelki oraz inne narzędzia pracy z psami z domku
wolontariusza i po zakończeniu spaceru odkłada w to samo miejsce.
16. Spacery socjalizacyjne psów z różnych boksów odbywają się za zgodą Koordynatorów.
17. Wszystkie psy z jednego boksu muszą być wyprowadzane i wracać do boksu w tym
samym czasie. Dopuszczalne są wyjątki wskazane przez Pracownika lub Koordynatora.
18. Wolontariusz po odprowadzeniu psa ma obowiązek sprawdzić:
a. Czy wszystkie furtki są zamknięte.
b. Czy w boksie znajduje się czysta, świeża woda.
c. Czy w boksie nie znajdują się przedmioty zagrażające zdrowiu i życiu zwierząt.
d. Czy w budach znajduje się odpowiednia ilość słomy, kocy lub innych materiałów
termoizolujących (w okresie zimowym).

19. Wolontariusz ma obowiązek dbania o czystość na terenie schroniska oraz poza nim.
a. Odchody powinny być zbierane do woreczków, które pobrać można z domku
wolontariusza.
b. Sierść psa pozostała po wyczesywaniu musi być wyrzucana do śmietnika.
20. Wolontariusz ma obowiązek dbania o czystość w domku wolontariusza.
21. Wolontariusz powinien podejmować działania mające na celu poprawę komfortu życia
zwierząt:
a. Usuwanie z boksów zniszczonych zabawek.
b. Zgłaszanie wszelkich usterek boksów oraz ich wyposażenia.
c. Usuwanie z boksów nieczystości w postaci zbierania odchodów do woreczków
jednorazowych.
22. Wolontariusz ma obowiązek noszenia identyfikatora w widocznym miejscu przez cały
czas wykonywania wolontariatu.
23. Wolontariusz ma obowiązek zgłaszania niepokojących zachowań psów, dolegliwości
fizycznych i złego samopoczucia psa do Pracownika biura, Pracownika gabinetu
zabiegowego, Weterynarza lub Koordynatorów.
24. Wolontariusz ma obowiązek bezzwłocznego zgłoszenia ucieczki psa (na terenie
schroniska oraz poza nim).
25. Psy wyprowadzane są po jednym osobniku przez jednego wolontariusza.
26. Wolontariusz nie wchodzi do pomieszczeń izolatki oraz innych pomieszczeń, na których
widnieje adnotacja zakazująca wstępu wolontariuszom. Wyjątkiem są sytuacje, gdy
wolontariusz dostaje takie pozwolenie od Pracownika biura, Pracownika gabinetu
zabiegowego lub Weterynarza.
27. Nie dokarmiamy psów na terenie schroniska oraz poza nim. Wyjątkiem są smaczki
służące do pracy z psem. W przypadku zwierząt, które pozostają na specjalistycznym
żywieniu ze względu na problemy zdrowotne, podawanie jakichkolwiek smaczków musi
zostać skonsultowane.
28. W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości Wolontariusz może zgłosić się do
Koordynatorów wolontariatu.
29. W przypadku niestosowania się do Regulaminu, wolontariuszowi może zostać
wypowiedziana umowa o współpracy.
30. W przypadku nieobecności na wolontariacie dłuższej niż 2 miesiące, wolontariuszowi
zostanie wypowiedziana umowa o współpracy. Wyjątkiem są zgłoszone Koordynatorom
sytuacje losowe/problemy zdrowotne/wyjazdy.
31. Wolontariusz jest zobligowany do przestrzegania zasad i zaleceń zawartych w
dokumencie "Zasady bezpieczeństwa oraz zalecenia i wytyczne w pracy z psami".
32. Koordynatorzy mają obowiązek opublikować dokument "Zasady bezpieczeństwa oraz
zalecenia i wytyczne w pracy z psami" w miejscu dostępnym dla każdego Wolontariusza
oraz Pracownika - np. na grupie wolontariatu na portalu Facebook lub udostępnić wersję
papierową dla osób nieposiadających konta Facebook.

33. Koordynatorzy mają obowiązek poinformować wolontariuszy o każdej zmianie w
dokumencie "Zasady bezpieczeństwa oraz zalecenia i wytyczne w pracy z psami".

