REGULAMIN WOLONTARIATU
na rzecz
Schroniska dla Zwierząt w Łowiczu
Wolontariat na rzecz Schroniska dla Zwierząt w Łowiczu działa na podstawie indywidualnych, pisemnych
porozumień zawieranych z poszczególnymi wolontariuszami wg wzorca stanowiącego załącznik do
niniejszego Regulaminu, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i wolontariacie (Dz.U.Nr 96,poz.873, ze zmianami).
Par. 1
Wolontariuszem może być osoba, ktora:
1. Ukończyła 18 rok życia lub która ukończyła 16 lat i posiada pisemną zgodę rodziców lub prawnych
opiekunów.
2. Przeszła z pozytywnym wynikiem rekrutację kwalifikacyjną.
3. Podpisze porozumienie z ZUK w Łowiczu.
4. Złoży pisemne oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do świadczenia pracy w
Schronisku dla Zwierząt w Łowiczu.
5. Przeszła z pozytywnym wynikiem podstawowe badanie lekarskie.
Par. 2
Zakres świadczonych przez wolontariusza prac określa precyzyjnie zawarte z nim porozumienie.
Par. 3
Wolontariusz przebywający na terenie Schroniska jest zobowiązany do:
1. Każdorazowego wpisywania czasu przebywania na liście obecności wolontariuszy.
2. Zakładania otrzymanego identyfikatora z danymi osobowymi na czas przebywania w Schronisku.
3. Uzgadniania z 3-dniowym wyprzedzeniem, osobiście lub telefonicznie, z koordynatorem lub
upoważnionym pracownikiem Schroniska terminów przebywania jako wiążących celem ujęcia ich w
miesięcznym harmonogramie pracy wolontariatu, z zachowaniem zasady, że na terenie schroniska
w danej pełnej godzinie przebywa nie więcej niż 3 wolontariuszy.
4. Przestrzeganie regulaminu Schroniska dla Zwierząt w Łowiczu.
5. Przestrzeganie zasad BHP obowiązujących za terenie Schroniska dla Zwierząt w Łowiczu, a w
szczególności zasady nie narażania siebie i osób trzecich na niebezpieczeństwo ze strony zwierząt.
6. Przestrzeganie zasad współżycia społecznego i ogólnie przyjętych norm zachowania się w grupie,
uprzejmości i życzliwości w kontaktach z ludźmi.
7. Obecność na spotkaniach organizacyjnych i szkoleniach.
8. Przestrzegania tajemnicy ustawowo chronionej, a w szczególności do nie udzielania i nie
udostępniania osobom trzecim informacji o sytuacji i wydarzeniach w Schronisku; z wyłączeniem
osób posiadających imienne upoważnienie wystawione przez Dyrektora ZUK w Łowiczu.
Par. 4
Bezpośredni nadzór nad wolontariatem sprawuje dyrektor ZUK lub wyznaczony pracownik. Wszystkie
uwagi, sugestie i wątpliwości dotyczące obowiązujących przepisów i zasad funkcjonowania wolontariatu,
wolontariusze winni zgłaszać bezpośrednio temu pracownikowi. Skargi, wnioski i uwagi dotyczące
współpracy wolontariusze mogą składać do dyrektora Zakładu Usług Komunalnych we wtorki lub czwartki w
godzinach od 14:00 do 16:00.
Par.5
Nabór wolontariatu jest prowadzony na bieżąco przez Schronisko, w miarę potrzeb współpracy oraz poprzez
umieszczanie odpowiedniej informacji na stronie internetowej Schroniska.
Zasady naboru formułowane są każdorazowo przed ogłoszeniem naboru.
Par.6
Wszystkie bieżące informacje dotyczące funkcjonowania wolontariatu będą znajdować się na tablicy
ogłoszeń w biurze Schroniska oraz na stronie internetowej, tj. www.lowicz.eu, pod zakładką
Schronisko/Wolontariat.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 2 stycznia 2013r.

