Pionkowskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami

REGULAMIN WOLONTARIATU

1. Wolontariat odnoszący się do współpracy z Przytuliskiem Pionki, zwanym dalej Przytuliskiem lub/i Pionkowskim Towarzystwem
Opieki nad Zwierzętami, zwanym dalej PTOnZ działa nа podstawie Ustawy z dnіа 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku
publicznego i wolontariacie.
2. Wolontariusz pracuje społecznie, za swoją pracę nie pobiera wynagrodzenia, jak również nie pobiera opłat od innych osób,
z którymi ma do czynienia podczas lub w związku z wykonywaniem świadczeń na rzecz Przytuliska lub/i PTOnZ. Wartość świadczeń
wolontariusza nie stanowi darowizny na rzecz Przytuliska lub/i PTOnZ w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego oraz przepisów
podatkowych.
3. Zakres świadczonych przez Wolontariusza prac określa pisemne porozumienie wolontariackie zawierane z konkretną osobą
na czas określony, trwający do dwunastu miesięcy. Zmiana zakresu jak i przedłużenie terminu obowiązywania wymaga formy
pisemnej.
4. Zadania wolontariatu:







socjalizacja zwierząt (zabawy z psami i kotami, spacery z psami),
pielęgnacja zwierząt (wykonywanie zabiegów higienicznych np. czyszczenie, szczotkowanie i strzyżenie sierści),
wykonywanie prac porządkowych,
wspomaganie opieki weterynaryjnej (zgłaszanie zauważonych problemów zdrowotnych zwierząt),
wspieranie adopcji zwierząt (wykonywanie zdjęć i opisów zwierząt, zamieszczanie ogłoszeń),
promocja działalności Przytuliska lub/i PTOnZ (plakaty, ulotki, udział w organizowanych akcjach na rzecz zwierząt).

W zakresie zadań nie ujętych jednoznacznie w porozumieniu wolontariusz może podejmować działania wyłącznie po uzyskaniu
zgody od pracownika Przytuliska lub starszego stażem wolontariusza PTOnZ.
5. Wolontariuszem może być osoba, która:

lubi zwierzęta,

ukończyła 18 rok życia,

ukończyła 14 rok życia i przedstawi pisemne oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych na wykonywanie świadczeń
przez niepełnoletniego wolontariusza,

nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do pracy ze zwierzętami,

chce nieodpłatnie pracować na rzecz bezdomnych zwierząt,

zapozna się i zobowiąże do przestrzegania obowiązujących przepisów,

przekaże wypełniony kwestionariusz kandydata na Wolontariusza,

odbędzie sześciomiesięczne szkolenie praktyczne (świadczenie prac z częstotliwością conajmniej raz na dwa tygodnie).
6. Wolontariusz ma prawo:

zadawać pytania w każdej sytuacji, gdy czegoś nie wie lub nie rozumie,

podejmować własne inicjatywy po konsultacji z pracownikiem Przytuliska lub starszym stażem wolontariuszem PTOnZ,

ubiegać się o wydanie zaświadczenia w zakresie świadczonych prac.
7. Wolontariusz ma obowiązek:

przestrzegać zapisów niniejszego regulaminu i porozumienia,

przestrzegać zasad współżycia społecznego,

stosować się do zaleceń pracownika Przytuliska lub/i starszego stażem wolontariusza PTOnZ,

stosować obuwie i odzież ochronną (we własnym zakresie),

dbać o powierzone mienie, a jego wszelkie uszkodzenia zgłaszać,

zachowywać bezpieczeństwo i higienę pracy,

w trakcie oraz po rozwiązaniu porozumienia zachować w tajemnicy dane osobowe oraz inne informacje uzyskane w związku
ze świadczoną pracą.

8. Wolontariuszowi nie wolno bez zgody pracownika Przytuliska lub starszego stażem wolontariusza PTOnZ:
•
dokarmiać zwierząt,
•
wykonywać czynności związanych z pielęgnacją zwierząt,
•
wyprowadzać zwierząt z boksów,
•
przemieszczać zwierząt pomiędzy boksami,
•
wykonywać samowolnie inne czynności nie wymienione w niniejszym regulaminie.
9. Współpraca z Wolontariuszem może zostać zakończona, jeżeli:
•
działa na szkodę zwierząt,
•
dopuszcza się zachowania niezgodnego z zasadami BHP lub naruszającego porządek,
•
nie przestrzega zapisów niniejszego regulaminu i porozumienia,
•
złoży pisemny wniosek z rezygnacją,
•
przez trzy miesiące nie usprawiedliwi swojej nieobecności.

