SCHRONISKO DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT W ŚWIDNICY
operator: Fundacja Mam Pomysł

REGULAMIN WOLONTARIATU SCHRONISKA DLA
BEZDOMNYCH ZWIERZĄT W ŚWIDNICY
§1
Postanowienia ogólne
1. Wolontariat w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Świdnicy, zwanym dalej Schroniskiem,
działa na podstawie indywidualnych, pisemnych porozumień zawieranych z poszczególnymi
Wolontariuszami wg wzorca stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, zgodnie z
zapisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz.U. 2003 Nr 96 poz.873).
2. Wolontariusze są zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania Regulaminu Wolontariatu,
poleceń Zarządu Schroniska, a także bieżących zaleceń pracowników Schroniska, upoważnionych
do kontaktu z Wolontariatem.
§2
1. Wolontariuszem w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Świdnicy może zostać każdy, kto:
a) ukończył 18 lat, bądź ukończył 16 lat i przyniesie pisemną zgodę rodzica lub opiekuna prawnego
na sprawowanie funkcji Wolontariusza (załącznik nr 3 regulaminu). W przypadkach osób
młodszych (minimum 12 lat) – Wolontariat tylko pod opieką rodzica lub pełnoletniego opiekuna
(który również przystąpi do pełnego naboru), za zgodą rodzica lub opiekuna prawnego. Osoby
młodsze pełnią funkcję Młodszego Wolontariusza, bez możliwości pracy samodzielnej.
b) kocha zwierzęta i będzie nieodpłatnie pracować na ich rzecz;
c) przejdzie proces naboru, ogłoszony wcześniej na stronie internetowej schroniska, nie pomijając
żadnego z etapów wskazanych w paragrafie 4.
d) zobowiąże się pisemnie do przestrzegania regulaminu wolontariatu Schroniska Dla Bezdomnych
Zwierząt w Świdnicy, zawrze porozumienie z operatorem Schroniska – Fundacją Mam Pomysł
(załącznik nr 1 regulaminu).
e) zapozna się z warunkami bezpiecznego wykonania świadczeń wolontariackich
f) nie jest uczulony na sierść zwierząt
g) będzie miał dostatecznie dużo wolnego czasu aby przychodzić regularnie do Schroniska
(minimum 1 dzień w tygodniu, na minimum 1 godzinę).
h) do 15. dnia każdego miesiąca wypełni oświadczenie, tzw. Kartę Pracy Wolontariusza (załącznik
nr 4), z informacją o zakresie prac i ilości godzin wykonanych w miesiącu poprzednim.
i) weźmie udział w zebraniach wolontariatu. Nieobecność na 3 spotkaniach pod rząd stanowi
podstawę do wykreślenia z listy wolontariuszy.
§3
1. Wolontariuszem nie może zostać osoba, wobec której są podejrzenia, że działała, działa lub może
działać na szkodę zwierząt, Schroniska Dla Bezdomnych Zwierząt w Świdnicy oraz na szkodę
Fundacji Mam Pomysł.
§4
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Proces naboru
1. Proces naboru jest obowiązkowy dla każdego ochotnika.
2. Proces naboru jest ogłaszany najpóźniej na 7 dni przed jego rozpoczęciem na oficjalnej stronie
internetowej Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Świdnicy.
3. Proces naboru składa się z etapów:
a) szkolenie teoretyczne w zakresie: przekazanie materiałów informacyjnych, wyjaśnienie zasad
bezpieczeństwa, kwestii obowiązków wolontariusza;
b) szkolenie praktyczne w zakresie: próby kontaktów z psami, bezpieczne wejścia i wyjścia z
boksów, zapoznanie ze strukturą i budynkami schroniska;
c) egzamin pisemny;
d) zawarcie porozumienia (załącznik nr 1).
§5
Zakres obowiązków
1. Zakres prac świadczonych przez wolontariusza określa precyzyjnie zawarte z nim porozumienie.
Wzór porozumienia stanowi załącznik nr 1 regulaminu.
2. Zmiana zakresu świadczonych prac wymaga pisemnej zmiany porozumienia.
§6
Wolontariusz zobowiązuje się do:
1. Wykonywania pracy w dniach i godzinach wyznaczonych w drodze wcześniejszych ustaleń;
2. Comiesięcznego wypełniania oświadczenia o ilości przepracowanych godzin;
3. Noszenia identyfikatora z imieniem i nazwiskiem, fotografią, numerem porozumienia i wskazaną
funkcją Wolontariusza w czasie wykonywania obowiązków wolontariusza na terenie Schroniska dla
Bezdomnych Zwierząt w Świdnicy;
4. Uczestnictwa w zebraniach i wypełniania oświadczeń o wykonanej pracy na rzecz schroniska,
tzw. Karty Pracy.
5. Przestrzegania zasad bezpieczeństwa;
6. Wykonywania wyznaczonych prac zgodnie z instrukcjami Zarządu Schroniska i pracowników;
7. Pozostawiania za sobą porządku;
8. Przestrzegania niniejszego Regulaminu;
§7
1. Zakres prac, które mogą być wykonywane przez wolontariusza obejmuje:
a) spacery z psami;
b) zabawa z kotami;
c) socjalizacja psów i kotów, oswajanie ich;
d) pomoc w opiece nad zwierzętami w Schronisku;
e) pomoc w pracach porządkowych i remontowych na terenie Schroniska;
f) pielęgnacja zwierząt;
g) pomoc w ogłaszaniu zwierząt do adopcji;
h) fotografowanie zwierząt do adopcji;
i) pozyskiwanie darów i wsparcia dla zwierząt ze Schroniska.
Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt, ul. Pogodna 3, 58-100 Świdnica;
kontakt@schroniskoswidnica.pl, tel. 733 093 663

SCHRONISKO DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT W ŚWIDNICY
operator: Fundacja Mam Pomysł

2. Wolontariusz, może wykazać się własną inicjatywą w zakresie pozyskiwania funduszy na rzecz
Schroniska i pozyskiwania osób, które mogą adoptować bezdomne zwierzęta ze Schroniska.
Wszelka działalność prowadzona poza Schroniskiem na jego rzecz lub w jego imieniu może się
odbywać jedynie za wiedzą i zgodą Zarządu Schroniska.
3. W szczególnych przypadkach wolontariuszowi mogą być zlecone do wykonania inne niż w/w
czynności, związane z prawidłowym funkcjonowaniem Schroniska.
§8
System bonifikat, grup zaawansowania
1. Wolontariusze pracują w podziale na 4 grupy:
a) Różowi Wolontariusze,
b) Żółci Wolontariusze,
c) Zieloni Wolontariusze,
d) Niebiescy - Fotowolontariusze.
2. Niniejsze grupy różnią się poziomem zaawansowania, uprawnieniami, bonifikatami. Systemem
awansu zarządza Koordynator wolontariatu z wyznaczonymi pracownikami Schroniska.
3. Opis awansu, poszczególnych grup, bonifikat stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
§9
Dodatkowe informacje dot. bezpieczeństwa
Wolontariusz dostosuje się do poniższych wytycznych:
1. Nie faworyzujemy zwierząt, każde traktowane jest równo i sprawiedliwie.
2. Uprzednio przygotowane smycze do wyprowadzania psów należy zabrać z miejsca wskazanego
przez Zarząd Schroniska lub pracownika, i po zakończeniu spacerów odłożyć je w to samo miejsce.
3. Wolontariusz przed podjęciem pracy zapozna się z opisami zwierząt, umieszczonych w
miejscach ich bytowania.
4. W razie braku możliwości poradzenia sobie z którymś z psów, wskazana jest zamiana zwierząt
między Wolontariuszami. Dobieramy psa do swoich możliwości.
5. Nie pracujemy na akord, czas spaceru to minimum 20 minut.
6. Czas spaceru dopasuj do kondycji psa (zapytaj pracowników).
7. Wyjątek od powyższego stanowią dwie sytuacje:
a) temperatura na zewnątrz sięga ponad 30 stopni, wtedy maksymalny czas spaceru to 10 minut;
b) pies nie ma siły kontynuować spaceru.
8. Obowiązkiem każdego Wolontariusza jest zamykanie za sobą wszystkich bram oraz drzwi.
9. Wszelkie uwagi dotyczące stanu zdrowia psów i kotów oraz ich kondycji należy zgłaszać
niezwłocznie obsłudze schroniska.
10. Na placu kojców zewnętrznych, w pomieszczeniu pawilonu psów nigdy nie może się znajdować
więcej niż 1 pies lub psy z 1 boksu naraz. Dopiero po opuszczeniu przez nie pomieszczenia/placu
można zapinać kolejne zwierzę na spacer.
11. Zapinamy psa na spacer i odpinamy po spacerze, dopiero po wejściu do jego boksu i
zamknięciu bramki.
12. Po wyjściu z boksu przechodzimy z wyprowadzanym psem w odległości min. 1 metra od
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pozostałych kojców.
13. Każdy boks wychodzi osobno, w różne strony lub z zachowaniem bezpiecznej odległości (około
10 metrów).
14. Smycz dobieramy do wielkości psa, jeśli nie wiesz jaka jest odpowiednia, zapytaj
pracowników).
15. Wychodzą wszystkie psy z boksu (ewentualne wyjątki wskaże Zarząd/pracownicy) i wszystkie
razem, w jednym czasie do niego wracając.
16. Na spacerze nie dopuszczamy wyprowadzanego psa do kontaktu z obcymi ludźmi oraz
zwierzętami.
17. Uważamy na druty kolczaste, w które pies może się zaplątać oraz rozbite szkło, którym może
się zranić.
18. Należy zgłaszać uszkodzenia miejsc, w których przebywają psy.
19. Po zakończonym spacerze na boksie wyprowadzanego psa/psów należy zawiesić kolorową
klamerkę (umieszczone we wskazanym miejscu w pawilonie). 1 spacer 1 boksu = 1 klamerka.
20. Zamykając psa po spacerze, Wolontariusz musi dopilnować zabezpieczeń jego boksu.
21. Wolontariusz ma obowiązek sprawdzić, czy w boksie jest świeża woda i dolać jej w razie braku.
22. W przypadku kotów należy zachowywać się cicho i spokojnie, starać się socjalizować, oswajać
z ludźmi koty niechętne do kontaktu, zachowując należytą ostrożność, stosując nakazane środki
ochronne – fartuchy, rękawiczki jednorazowe, ochraniacze na obuwie.
23. Zadaniem każdego Wolontariusza jest obserwacja psa/kota, z którym aktualnie spędza czas i
przekazywanie swoich spostrzeżeń dot. zachowań zwierząt obsłudze Schroniska oraz publikowanie
ich na zamkniętej grupie wolontariackiej na portalu społecznościowym Facebook.
§10
Wolontariuszom zabrania się:
1. Wyprowadzania psy na spacery w miejsce inne, niż to uzgodnione z Zarządem Schroniska.
2. Spuszczania psów ze smyczy.
3. Doprowadzania sytuacji, w których wyprowadzane psy będą pić wody z kałuż oraz zjadać
napotkane śmieci (folie, resztki jedzenia, martwe zwierzęta).
4. Podnoszenia psów na ręce, obchodzenia się z psami i kotami w sposób, który zwierzę uzna za
zagrożenie (wkładanie rąk pod brzuch, do uszu, oczy, pyska).
5. Samowolnego wykonywania prac pielęgnacyjnych.
6. Dopuszczania do negatywnych zachowań zwierząt (agresja wobec innych psów/kotów, skakanie
na ludzi, itp.)
7. Wypuszczania kotów z klatek.
8. Kontaktowania się ze szczeniętami/kociętami po uprzednim kontakcie z dorosłymi psami/kotami.
9. Dokarmiania zwierząt bez zezwolenia Zarządu/pracowników Schroniska.
10. Wstępu na izolatkę zwierząt chorych.
11. Wykonywania gwałtownych ruchów, krzyczenia w obecności psów i kotów.
12. Samodzielnego wnoszenia do boksów i pomieszczeń, w którym bytują zwierzęta zabawek,
karmy, leków, narzędzi niebezpiecznych, ubranek, ozdób, itp., czyli przedmiotów, które mogą
zostać zniszczone i stworzyć bezpośrednie zagrożenie zdrowia i/lub życia psa, czy kota.
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13. Ze względu na ochronę danych osobowych, udostępniania osobom postronnym wszelkich
informacji o danych osobowych i adresowych, szczególnie osób adoptujących psy/koty ze
Schroniska.
§11
1. Wolontariusz może zostać skreślony z rejestru wolontariuszy w przypadku:
a) nieprzestrzegania regulaminu wolontariatu i regulaminu Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt
w Świdnicy
b) działania na szkodę zwierząt, Schroniska Dla Bezdomnych Zwierząt lub/i Fundacji Mam
Pomysł
c) niestosowania się do poleceń Zarządu Schroniska i/lub pracowników obiektu
d) złożenia rezygnacji pisemnej
e) dopuszczenia się na terenie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Świdnicy zachowania
rażąco sprzecznego z zasadami bezpieczeństwa lub naruszającego porządek prawny
f) nieprzychodzenia na wolontariat przez okres 3 miesięcy, bez zgłoszenia nieobecności
Koordynatorowi Wolontariatu,
g) braków dokumentacji, czyli uzupełnionych Kart Pracy przez 3 miesiące pod rząd;
h) nieobecności na zebraniach wolontariatu 3 miesiące pod rząd i więcej.
§12
1. Każdy Wolontariusz ma prawo do:
a) zadawania pytań w każdej sytuacji, gdy czegoś nie wie lub nie rozumie;
b) podejmowania własnych inicjatyw po konsultacji z Zarządem Schroniska;
c) ubiegania się o wydanie zaświadczenia o wolontariacie po uczestnictwie przez okres 3 miesięcy
w Wolontariacie Schroniska;
d) ubezpieczenia NNW.
§13
Każdy wolontariusz wykonuje zlecone przez koordynatora wolontariatu czynności w Schronisku
dla Bezdomnych Zwierząt w Świdnicy.
§14
Osoby towarzyszące Wolontariuszowi
1. Tylko osoby, które mają podpisane porozumienie wolontariackie są uprawnione do sprawowania
funkcji Wolontariusza na terenie Schroniska i wypełniania czynności wskazanych w §6. Wyjątkiem
są tzw. Osoby towarzyszące wolontariuszom, które będą pomagać wolontariuszowi w jego
czynnościach pod jego kontrolą po zgłoszeniu ich przez Wolontariuszy w biurze Schroniska.
2. Wolontariusz z 2 miesięcznym stażem może odbywać dyżur wolontariacki z osobą towarzyszącą
po podpisaniu stosownego oświadczenia (załącznik nr 5 regulaminu).
3. Przyjście na dyżur z taką osobą musi być uzgodnione z pracownikami Schroniska i/lub
Koordynatorem Wolontariatu.
4. Osoba towarzysząca to nie Młodszy Wolontariusz.
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5. Osoba towarzysząca wykonuje czynności wspierające pracę Wolontariusza, nie działa
samodzielnie.
6. Wolontariusz ponosi odpowiedzialność za działania osoby towarzyszącej, negatywne zdarzenia
odnotowane są na konto Wolontariusza.
7. Osoby towarzyszące poniżej 18. roku życia zobowiązane są dostarczyć zgodę opiekuna
prawnego na wykonywanie świadczeń przed przystąpieniem do czynności (załącznik nr 6
regulaminu).
§15
Wolontariat grupowy
1. Wolontariat grupowy (np. szkolny) odbywa się po uprzednim kontakcie z Koordynatorem
Wolontariatu.
2. Wolontariat działa po odbyciu stosownego szkolenia chętnych do uczestnictwa w nim, zawarcia
porozumienia pomiędzy jego reprezentantem a przedstawicielem schroniska/fundacji.
3. Wolontariat grupowy działa na zasadzie współpracy ciągłej lub akcyjnej. Ustalenia dokonują
reprezentanci obu stron: schroniska i grupy wolontariuszy.
§16
1. Wolontariat koordynuje Zarząd Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Świdnicy i to on
podejmuje kluczowe decyzje w sprawach organizacyjnych Wolontariatu.
2. Decyzje Zarządu nie podlegają kwestionowaniu.
3. Zastrzeżenia, wnioski, skargi dotyczące funkcjonowania Wolontariatu należy przesyłać drogą
mailową: kontakt@schroniskoswidnica.pl lub pocztą, na adres Schroniska.
Załączniki Regulaminu (są to osobne dokumenty, jednak stanowią integralną całość):
1. Porozumienie o wykonywaniu świadczeń wolontariackich.
2. System awansu i bonifikat. Podział na grupy i stopnie zaawansowania. Wyjaśnienie dot.
paragrafu 8.
3. Zgoda opiekuna prawnego na wykonywanie działań Wolontariusza Schroniska dla Zwierząt.
4. Oświadczenie o ilości przepracowanych godzin, tzw. Karta Pracy.
5. Oświadczenie – osoba towarzysząca.
6. Zgoda rodzica – osoba towarzysząca.
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