REGULAMIN
WOLONTARIATU STOWARZYSZENIA

„Biuro Obrony Zwierząt APA”
Podstawą
współpracy
Stowarzyszenia
z
wolontariuszami
(Wolontariusze)
jest
ustawa
z dnia 24 kwietnia 2003r. „o działalności pożytku publicznego i wolontariacie” Dz.U 2003. Nr 96 poz. 873;
z 2004r. Nr 64 poz. 593, Nr 116 poz. 1203, Nr 210 poz. 2135).
Stowarzyszenie dąży
pracy Wolontariuszy.

do

realizacji

swoich

celów

Statutowych,

korzystając

z

nieodpłatnej

Bycie Wolontariuszem „APA”, to nie tylko praca, lecz styl życia
i przeniesienie humanitarnych wartości do codziennego życia i otoczenia.
Niniejszy regulamin określa zasady współpracy Stowarzyszenia z Wolontariuszami.
I.

Struktura organizacji
1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.
2. Stowarzyszenie reprezentowane jest przez Zarząd Stowarzyszenia.
3. Do kompetencji Zarządu należy min. weryfikacja i przyjmowanie w poczet Wolontariuszy
Stowarzyszenia nowych osób – Wolontariuszy.
4. Decyzje Zarządu dotyczące Wolontariuszy są ostateczne.
5. Przyjęcie w poczet Wolontariuszy Stowarzyszenia nie jest w żaden sposób równe
z przyjęciem jako „członek Stowarzyszenia”.
6. Wolontariusz nie ma mocy decyzyjnej.

II.

Zasady przyjęcia w poczet wolontariuszy
1. O przyjęciu w poczet Wolontariuszy „Biura Obrony Zwierząt APA” decyduje
Zarząd Stowarzyszenia.
2. Wolontariuszem Stowarzyszenia może zostać każdy w tym małoletni oraz niepełnosprawny.
3. Wolontariusz małoletni musi posiadać pisemną zgodę opiekuna prawnego na świadczenie
nieodpłatnej pracy na rzecz Stowarzyszenia.
4. Praca małoletnich Wolontariuszy dostosowana jest do możliwości małoletnich
z uwzględnieniem ich wieku i predyspozycji, oraz zasad bezpieczeństwa w kontakcie
ze zwierzętami.
5. Wolontariusz niepełnosprawny może wykonywać każdą pracę, którą wykonują pozostali
wolontariusze z uwzględnieniem rodzaju niepełnosprawności tak, by nie narazić go
na niebezpieczeństwo i nie powierzać mu zadań niewykonalnych ze względu na rodzaj
niepełnosprawności, dbając tym samym o zasady bezpieczeństwa min. w kontakcie
ze zwierzętami.
6. O usunięciu z listy Wolontariuszy Stowarzyszenia decyduje Zarząd.
7. Decyzje Zarządu Stowarzyszenia są ostateczne.

Strona 1 z 10

III.

Umowa
1. Każdy Wolontariusz zobligowany jest do podpisania „Porozumienia o wykonywanie
świadczeń wolontarystycznych”.
2. Stowarzyszenie posiada trzy wzory powyższych porozumień:
- dla Wolontariuszy zwykłych
- dla Inspektorów Ochrony Zwierząt
- dla Wolontariuszy małoletnich.
3. Porozumienie w imieniu małoletnich podpisuje opiekun prawny.
4. Czas trwania porozumienia wynosi 12 miesięcy.
5. Porozumienie sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej
ze stron.
6. Spory wynikłe ze stosowania porozumienia rozstrzyga Sąd powszechny w postępowaniu
cywilnym.

IV.

Wolontariusz świadczy swoją pracę i usługi bezpłatnie

V.

Opiekę nad wolontariatem sprawuje „Koordynator wolontariatu”

VI.

Obowiązki Wolontariusza
1. Wolontariusz Stowarzyszenia w każdej sytuacji zachowuje się godnie i kulturalnie.
2. Wolontariusz Stowarzyszenia szanuje innych, nawet jeśli nie zgadza się z ich poglądami.
3. Wolontariusz Stowarzyszenia dba o relacje z innymi wolontariuszami.
4. Wolontariusz Stowarzyszenie jest zawsze pomocny i uczynny względem innych.
Obowiązkiem Wolontariusza jest:
5. Propagowanie stanowiska Stowarzyszenia i właściwych postaw wobec zwierząt w swoim
środowisku.
6. Wyszukiwanie domów adopcyjnych.
7. Promowanie tzw. Domów Tymczasowych dla podopiecznych Stowarzyszenia.
8. Pomoc w transporcie zwierząt.
9. Pomoc w pielęgnacji zwierząt.
10. Pomoc w socjalizacji zwierząt.
11. Prace porządkowe w obiektach przebywania zwierząt.
12. Inne prace związane z miejscem bytowym zwierząt.
13. Przyjmowanie pod swój dach na tzw. Dom Tymczasowy zwierząt – podopiecznych
Stowarzyszenia.
14. Przyjmowanie pod swój dach kotów wolnożyjących po zabiegach kastracji/sterylizacji.
- kotek 7 dni.
- kocurów 2 dni.
15. Przyjmowanie pod swój dach i opieka nad miotami kociąt i szczeniąt w tym wychowywanie
ich do czasu adopcji.
16. Wolontariusz, który znajdzie zwierzę, po upewnieniu się, że jest ono bezdomne,
w tym po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego w okolicy znalezienia zwierzęcia,
zobligowany jest do zapewnienia mu schronienia pod swoim dachem do czasu znalezienia
mu docelowego Domu Tymczasowego.
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17. Wolontariusz
zobligowany
„Mądre pomaganie”.

jest

do

przestrzegania

zasady

Stowarzyszenia

18. Wolontariusz zobligowany jest do pomocy zwierzętom wolnobytującym i dzikim w swojej
okolicy w tym:
18.1 dokarmiania kotów dzikich i wolnożyjących
18.2 dbałości o czystość w miejscach dokarmiania zwierząt, by nie zaśmiecać otoczenia,
co rodzi agresję osób postronnych względem kotów,
18.3 w okresie letnim wystawiania wody dla spragnionych zwierząt – psów, kotów,
ptaków,
18.4 w okresie chłodów i złej pogody zapewnienia schronienia potrzebującym zwierzętom
w tym kotom, poprzez otwarcie okienek piwnicznych, ustawienie steroboxsów
i ocieplonych budek,
18.5 w okresie jesiennym i zimowym dokarmianie ptaków odpowiednim dla nich ziarnem,
19. Uświadamiania otoczenia o skali bezdomności zwierząt w tym przekonanie otoczenia
do ogólnopolskiej akcji „Nie kupuj – adoptuj”.
20. Uświadamianie otoczenia jak cierpią zwierzęta w hodowlach psów i kotów.
21. Uświadamianie otoczenia o warunkach w jakich muszą żyć i umierać psy i koty w hodowlach
– taśmowych produkcjach zwierząt.
22. Uświadamianie otoczenia o cierpieniu zwierząt cyrkowych.
23. Uświadamianie otoczenia o realnych metodach tresury zwierząt cyrkowych.
24. Promowanie w otoczeniu bojkotu przedstawień cyrkowych, poprzez nie chodzenie
do cyrków ze zwierzętami.
25. Uświadamianie otoczenia o cierpieniu zwierząt na farmach drobiu.
26. Uświadamianie otoczenia o oznaczeniach jaj kurzych w celu świadomego - nie wspierania
produktów okupionych cierpieniem zwierząt, czyli zakupie jaj wyłącznie od kur z wolnego
wybiegu.
27. Uświadamianie otoczenia o cierpieniu ryb w okresie bożonarodzeniowym.
28. Uświadamianie otoczenia o konieczności humanitarnego traktowania ryb.
29. Uświadamianie otoczenia o konieczności sprawdzania na wyrobach kosmetycznych oznaczeń
„nie testowane na zwierzętach” i o moralnym obowiązku człowieka do zakupu wyłącznie
tych produktów, których wytworzenie nie zostało okupione niekończącym się bólem,
cierpieniem i w konsekwencji śmiercią niewinnych zwierząt.
30. Uświadamianie otoczenia o niewyobrażalnym cierpieniu zwierząt na fermach futer.
31. Inne czynności związane z profilem działalności Stowarzyszenia.
32. Wolontariusz zobligowany jest do wykonywania poleceń przełożonego.
a) przełożonym Wolontariusza jest:
- Koordynator Wolontariatu,
- Zarząd Stowarzyszenia.
b) wszelkie uwagi Wolontariusz zgłasza bezpośrednio do Koordynatora Wolontariatu.
Strona 3 z 10

33. Wolontariusz Stowarzyszenia zobligowany jest do:
33.1 Godnego reprezentowania Stowarzyszenia „Biuro Obrony Zwierząt APA”.
33.2 Przestrzegania Regulaminu wolontariatu Stowarzyszenia „Biuro Obrony Zwierząt
APA”.
33.3 Przestrzegania
standardów
opieki
nad
zwierzętami
wyznawanych
przez Stowarzyszenie.
33.4 Promowania postaw właściwego traktowania zwierząt, według standardów
Stowarzyszenia - oraz obowiązujących przepisów prawa w tym Ustawy
o ochr. zwierząt.
33.5 Zgłaszania „Koordynatorowi wolontariatu” wszystkich przypadkach naruszania
Ustawy o ochr. zwierząt.
33.6 Czynnej opieki nad zwierzętami - podopiecznymi Stowarzyszenia.
33.7 Pracy administracyjnej, porządkowej i opiekuńczej w placówkach Stowarzyszenia.
33.8 Wspierania wszelkich działań promujących właściwe postawy wobec zwierząt w tym:
- udział w szkoleniach i prelekcjach w placówkach edukacyjnych,
- udział w innych, organizowanych przez Stowarzyszenie akcjach promujących
właściwy stosunek do zwierząt.
33.9 Wspierania wszelkich działań służących do promocji Stowarzyszenia w tym:
- udział w festynach, piknikach, koncertach i innych akcjach promujących
Stowarzyszenie,
- promocji Stowarzyszenia za pośrednictwem mediów społecznościowych.
33.10 Czynnego udział w zbieraniu funduszy dla podopiecznych Stowarzyszenia w tym:
- czynnego udział w akcjach zbierania funduszy do puszek kwestarskich przy okazji
wszelkich festynów, pikników, koncertów i pozostałych imprez z udziałem
Stowarzyszenia,
- czynnego udział w akcjach marketowych prowadzonych przez Stowarzyszenie,
- czynnego promowania akcji zbierania funduszy w mediach społecznościowych.
VII.

Zabronione jest
1. Zabrania się Wolontariuszowi wszelkich działań na szkodę Stowarzyszenia w tym działań
mogących podważyć zaufanie społeczne Stowarzyszenia.
2. Zabronione jest podważanie kompetencji przełożonych Wolontariusza.
3. Zabronione jest wszelkie samowolne działanie Wolontariusza pod szyldem Stowarzyszenia.
4. Zabronione jest wszelkie działanie Wolontariusza w imieniu Stowarzyszenia, bez zgody
i akceptacji przełożonych.
5. Zabronione jest kupowanie zwierząt: psów i kotów z hodowli.
6. Zabronione jest celowe posiadanie zwierząt: psów i kotów z hodowli.
7. Bezwzględnie zabronione jest celowe rozmnażanie zwierząt.
8. Zabronione jest oddawanie zwierząt: psów i kotów do schronisk dla zwierząt.
9. Zabronione jest wyłapywanie kotów dzikich i wolnożyjących w celach innych
niż sterylizacja/kastracja.
10. Zabronione jest utrzymywanie psów wyłącznie w kojcach.
11. Bezwzględnie zabronione jest utrzymywanie psów na łańcuchach.
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12. Zabronione jest narażanie zwierząt na stres.
13. Zabronione jest czerpanie korzyści materialnych w tym finansowych z posiadanych zwierząt.
14. Zabronione jest uczestnictwo w przedstawieniach cyrkowych z udziałem zwierząt.
15. Zabronione jest uczęszczanie do cyrków z udziałem zwierząt.
16. Zabroniona jest każda komercyjna forma wsparcia, promocji czy reklamy z udziałem
zwierząt.
17. Zabronione jest noszenie odzieży, galanterii, ozdób i dodatków wytworzonych z prawdziwej
skóry zwierzęcej.
18. Zabronione jest noszenie odzieży, galanterii, ozdób i dodatków wytworzonych
z prawdziwego futra zwierzęcego.
19. Zabronione jest wspieranie koncernów kosmetycznych testujących swoje produkty
na zwierzętach, konsekwencją czego jest każdorazowo ich śmierć w ogromnym cierpieniu.
20. Ze względów bezpieczeństwa zabroniony jest kontakt ze zwierzętami - podopiecznymi
Stowarzyszenia bez zgody przełożonych.
21. Ze względów bezpieczeństwa zabroniony jest kontakt ze zwierzętami - podopiecznymi
Stowarzyszenia bez osoby koordynującej – opiekuna zwierząt.
22. Ze względów bezpieczeństwa zabronione jest samowolne poruszanie się Wolontariusza
po ośrodkach Stowarzyszenia bez zgody i wiedzy przełożonych.
23. Zabronione jest karmienie zwierząt - podopiecznych Stowarzyszenia bez zgody i wiedzy
przełożonych.
24. Zabronione jest wyprowadzanie zwierząt – podopiecznych Stowarzyszenia bez wiedzy
i zgody przełożonych.
25. Zabroniony jest wstęp do placówek Stowarzyszenia bez wiedzy i zgody przełożonych.
26. Zabronione jest wszelkie działanie mogące zagrozić bezpieczeństwu i zdrowiu zwierząt –
podopiecznych Stowarzyszenia.
27. Zabronione jest wszelkie działanie mogące zagrozić bezpieczeństwu i zdrowiu
Wolontariusza.
28. Zabronione jest wszelkie działanie mogące zagrozić bezpieczeństwu i zdrowiu innych
wolontariuszy i osób trzecich.
29. Zabronione jest pozostawienie potrzebującego pomocy zwierzęcia, bez udzielenia mu ów
pomocy.
30. Zabronione jest „zrzucanie” odpowiedzialności na udzielenie pomocy potrzebującemu
zwierzęciu na osoby trzecie.
31. Zabronione jest wykonywanie zdjęć/filmów w placówkach Stowarzyszenia bez wiedzy,
zgody i akceptacji przełożonych.
32. Zabroniona jest wszelka publikacja zdjęć/filmów z placówek Stowarzyszenia bez wiedzy,
zgody i akceptacji przełożonych.
33. Wolontariusz bezwzględnie zobowiązany jest do zachowania w ścisłej tajemnicy
informacji, które uzyskał w związku w wykonywaniem świadczeń na rzecz
Stowarzyszenia, a które stanowią tajemnicę Stowarzyszenia.
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33.1 Dotyczy to w szczególności informacji związanych z:
- Wewnętrzną pracą Stowarzyszenia.
- Wszystkich wewnętrznych spraw związanych z funkcjonowaniem Stowarzyszenia.
- Wszelkimi pracami prowadzonymi przez Stowarzyszenie, których to samo
Stowarzyszenie nie ujawnia.
33.2 Wolontariuszowi stanowczo zabrania się:
- Publikacji za pomocą środków masowego przekazu w tym w mediach
społecznościowych jakichkolwiek informacji na temat Stowarzyszenia, których
Stowarzyszenie samo nie podaje do informacji publicznej - bez jego zgody.
- Udzielania wywiadów środkom masowego przekazu bez zgody, wiedzy i akceptacji
przełożonych.
VIII. Prawa Wolontariusza
1. Wolontariusz ma prawo do bezpłatnych szkoleń organizowanych przez Stowarzyszenie.
2. Wolontariusz ma prawo do podnoszenia swoich kwalifikacji pod opieką Koordynatora
wolontariatu.
3. Wolontariusz ma prawo do uczestnictwa we wszystkich formach integracji organizowanych
przez Stowarzyszenie.
4. Wolontariusz ma prawo do korzystania z wiedzy i zasobów edukacyjnych Stowarzyszenia.
5. Wolontariusz może w każdym czasie domagać się wydania przez Stowarzyszenie pisemnego
zaświadczenia o wykonanych przez niego świadczeniach. Zaświadczenie to, na wniosek
Wolontariusza zawierać będzie informację o zakresie wykonywanych świadczeń.

IX.

Zasada „Mądre pomaganie”
Zasada „Mądrego pomagania” mówi: że jeśli chcesz pomagać zwierzętom, musisz to robić
mądrze !
Jeśli decydujesz się na pomoc, musisz to robić od początku do końca, bez przerzucania
odpowiedzialności na innych.
Oznacza to również, że każde uratowane zwierze, każdy podopieczny APA, ma prawo do życia
zgodnie ze swoją naturą.
Ma prawo do realizowania swoich gatunkowych potrzeb.
Ma prawo do życia bez strachu, głodu i bólu.
Ma prawo do nieuczłowieczania go – czyli postępowania, które sprawia, że zwierzęta cierpią
nie mogąc znaleźć psychicznej równowagi.
Wszystkie te czynniki składają na szacunek do zwierząt i co ważne ich naturalnych potrzeb.
Dla członków i Wolontariuszy Biura Obrony Zwierząt APA stan psychiczny podopiecznych
jest tak samo ważny, jak ich zdrowie i kondycja fizyczna.
Nie może być mowy, o efektywnym ratowaniu zwierząt i niesieniu im pomocy,
bez uwzględnienia ich sfery psychicznej i sprawienia, by były po prostu szczęśliwe.
W myśl tej zasady, podopieczni APA, nigdy nie trafiają do schronisk dla zwierząt,
którym w formie w jakiej dziś istnieją w Polsce te instytucje, APA zdecydowanie się sprzeciwia.
Zwierzęta, bezbronne istoty które niczemu nie zawiniły, nie powinny trafiać za kraty i walczyć
o przeżycie :(
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Dlatego też podopieczni APA znajdują schronienie wyłącznie w ośrodkach APA
i "Domach opieki tymczasowej", gdzie mogą w poczuciu bezpieczeństwa, otoczone miłością
i troską dochodzić do siebie po krzywdzie, jaka spotkała je z rąk ludzi.
X.

Wolontariusz zobligowany jest do zapoznania się z treścią Statutu Stowarzyszenia.

***

XI.

Inspektor Ochrony Zwierząt

( Regulamin Inspektora Ochrony Zwierząt „APA” )
Inspektor Ochrony Zwierząt „Biura Obrony Zwierząt APA” w dalszym ciągu pozostaje
Wolontariuszem, zobowiązanym do przestrzegania Regulaminu Wolontariusza we wszystkich
punktach, oraz dodatkowo zobligowany jest do bezwzględnego przestrzegania
punktu XI niniejszego regulaminu tj: Regulaminu Inspektora Ochrony Zwierząt „APA”.
1. Kandydaci na Inspektora Ochrony Zwierząt „APA”, wyłaniani są spośród wolontariuszy,
którzy:
a) posiadają odpowiednie predyspozycje,
b) współpracują ze Stowarzyszeniem od minimum sześciu miesięcy,
c) wykazują się wyjątkowym zaangażowaniem w pracy na rzecz zwierząt i Stowarzyszenia.
2. Kandydatury na Inspektorów Ochrony Zwierząt „APA” weryfikuje i zatwierdza
Zarząd Stowarzyszenia.
3. Decyzje Zarządu są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
4. Kandydaci zatwierdzeni przez Zarząd przechodzą dwudniowe szkolenie zakończone
egzaminami:
- teoretycznym,
- praktycznym.
5. Po pomyślnym zdaniu egzaminu Wolontariusz otrzymuje tytuł: Inspektora Ochrony Zwierząt
„APA”.
6. Funkcja Inspektora Ochrony Zwierząt „APA” istnieje w trzech stopniach (Statut § 10 p.2):
- Główny Inspektor Ochrony Zwierząt,
- Starszy Inspektor Ochrony Zwierząt,
- Inspektor Ochrony Zwierząt.
7. O awansie na wyższy stopień decyduje Koordynator wolontariatu oraz Główny Inspektor
Ochrony Zwierząt „APA”, przedstawiając kandydaturę Zarządowi Stowarzyszenia.
8. Bezpośrednim przełożonym Inspektorów Ochrony Zwierząt „APA” jest Główny Inspektor
Ochrony Zwierząt „APA” , i dalej - każdy wyższy stopniem.
9. Głównym przełożonym Inspektora Ochrony Zwierząt „APA” jest prezes Stowarzyszenia.
10. Wszelkie uwagi, spostrzeżenia itd. Inspektor kieruje do bezpośredniego przełożonego (pkt.8)
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11. Inspektor bezwzględnie zobligowany jest do wykonywania poleceń przełożonego.
12. W każdej sytuacji Inspektor winien jest szanować przełożonych.
13. W każdej sytuacji Inspektor winien jest szanować pozostałych Inspektorów, Wolontariuszy
i osoby trzecie.
14. Inspektor zobowiązany jest do zachowania w każdej sytuacji kultury osobistej na wysokim
poziomie.
15. Inspektor w każdej sytuacji musi pamiętać, że jest wizytówką i przedstawicielem
Stowarzyszenia i tak jego zachowanie, jak i postawa oraz wygląd muszą
być nienaganne.
16. Wygląd Inspektora Ochrony Zwierząt „APA”:
16.1 Inspektor „APA” podejmuje interwencję wyłącznie w pełnym umundurowaniu tzn:
a) w okresie wiosenno-letnim:
- granatowa koszulka polo „APA”
- długie, czarne spodnie
- granatowy polar „APA”
- ciemne obuwie
- czarny lub granatowy pasek
b) w okresie jesienno-zimowym:
- czarna kurtka „APA”
- czarne spodnie
- czarna lub granatowa czapka
- czarny lub granatowy szalik
- czarne lub granatowe rękawiczki
- czarne buty
16.2 Inspektor zobligowany jest do czystego i schludnego wyglądu.
16.3 Inspektor zobligowany jest do szanowania munduru Stowarzyszenia i dbałości
o niego.
16.4 Zabronione jest używanie kolorów jaskrawych.
16.5 Inspektor każdorazowo podczas wykonywania czynności zobligowany
do posiadania ważnej legitymacji Inspektora Ochrony Zwierząt „APA”.

jest

17. Obowiązki Inspektora Ochrony Zwierząt „APA”.
17.1
godne reprezentowanie Stowarzyszenia,
17.2
dbanie o wizerunek Stowarzyszenia,
17.3
postępowanie zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem,
17.4
znajomość Ustawy o ochr. Zwierząt i ustaw pokrewnych,
17.5
znajomość art. Kodeksu karnego oraz Kodeksu wykroczeń w stopniu niezbędnym
do prowadzenia interwencji.
17.6
17.7
17.8
17.9
17.10

bezdyskusyjne przestrzeganie regulaminu Wolontariusza
wykonywanie poleceń przełożonych,
szanowanie przełożonych jak i podjętych przez nich decyzji,
wykonywanie zleconych przez przełożonych interwencji,
zachowanie pełnej kultury osobistej podczas interwencji,
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17.11

zdawanie bezpośredniemu przełożonemu pisemnych protokołów interwencji,

17.12

Inspektor, podczas prowadzenia interwencji ma obowiązek użycia wszelkich
zgodnych z obowiązującym w Polsce prawem środków, do uzyskania celu – czyli
poprawy losu zwierzęcia w związku z cierpieniem którego interweniuje,
Inspektor podczas wykonywania interwencji ma obowiązek obiektywnej oceny stanu
faktycznego,
Inspektor podczas wykonywania interwencji ma obowiązek opierać się wyłącznie
na zebranych dowodach i faktach,
Inspektor podczas wykonywania interwencji ma obowiązek pozyskać jak najwięcej
istotnych dla sprawy informacji,
Inspektor podczas wykonywania interwencji ma obowiązek wykonać pełną
i dokładną dokumentację fotograficzną,
Inspektor podczas wykonywania interwencji ma obowiązek sporządzić protokół
z wykonanych czynności i zastanego stanu faktycznego,

17.13
17.14
17.15
17.16
17.17

17.18
17.19

wykonywanie innych, zleconych przez przełożonych czynności związanych
ze statutowymi celami Stowarzyszenia,
zgłaszanie przełożonemu wszystkich, zaobserwowanych przypadków zaniedbań
i złego traktowania zwierząt,

17.20

pomoc każdemu potrzebującemu pomocy zwierzęciu,

17.21
17.22

Inspektor ponosi odpowiedzialność za każde uratowane interwencyjnie zwierzę,
Inspektor jest zobligowany do zadbania o jego byt od czasu odbioru, aż do czasu jego
adopcji lub śmierci,

17.23

przyjmowanie pod swój dach zwierząt – podopiecznych Stowarzyszenie, aż do czasu
znalezienia im docelowego Domu Tymczasowego, lub adopcji,
przyjmowanie pod swój dach zwierząt – podopiecznych Stowarzyszenia
wymagających stałej opieki np.: w trakcie choroby,
przyjmowanie pod swój dach zwierząt – podopiecznych Stowarzyszenia
wymagających socjalizacji,
przyjmowanie pod swój dach kotów dzikich i wolnożyjących celem przetrzymania
po zabiegach sterylizacji/kastracji,

17.24
17.25
17.26

17.27

transport zwierząt,

17.28

aktywne poszukiwanie domów adopcyjnych dla zwierząt – podopiecznych
Stowarzyszenia,
aktywne poszukiwanie tzw: Domów Tymczasowych,

17.29
17.30
17.31

aktywny i efektywny udział w akcjach zbierania funduszy dla zwierząt –
podopiecznych Stowarzyszenia,
aktywne i efektywne rozpowszechnianie za pomocą mediów społecznościowych
wszystkich akcji prowadzonych przez Stowarzyszenie,
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17.32
17.33
17.34

aktywne poszukiwanie sponsorów,
aktywne poszukiwanie darczyńców,
każdorazowo obowiązki punktów: 17 (17.32 i 17.33) muszą być konsultowane
z przełożonym i pozyskać zgodę Zarządu Stowarzyszenia,

17.35
17.36

udział w akcjach promocyjnych Stowarzyszenia,
udział w akcjach zbiórkowych Stowarzyszenia,

17.37
17.38
17.39

dbanie o porządek w placówkach Stowarzyszenia,
wykonywanie czynności porządkowych w placówkach Stowarzyszenia,
wykonywanie drobnych czynności remontowych, nie wymagających kwalifikacji
w placówkach Stowarzyszenia,

17.40
17.41

opieka nad zwierzętami – podopiecznymi Stowarzyszenia,
opieka nad zwierzętami – podopiecznymi Stowarzyszenia w placówkach
Stowarzyszenia,
dbanie o byt zwierząt – podopiecznych Stowarzyszenia,
wykonywanie czynności pielęgnacyjnych na zwierzętach – podopiecznych
Stowarzyszenia,
zaangażowanie w pracę Stowarzyszenia,

17.42
17.43
17.44
17.45
17.46

bezwzględne przestrzeganie zapisów Umowy „Porozumienia o wykonywanie
świadczeń wolontarystycznych”.
wszystkie inne zawarte w punkcie VI Regulaminu Wolontariusza.

18. Zabronione jest:
18.1 Wszelkie działanie niezgodne z obowiązującym w Polsce prawem.
18.2 Wszelkie samowolne działanie bez wiedzy i zgody przełożonego.
18.3 Podważanie kompetencji i decyzji przełożonego.
18.4 Niewykonywanie poleceń przełożonego, jeżeli te mieszczą się w:
- celach statutowych Stowarzyszenia,
- niniejszym regulaminie,
- jeśli nie zagrażają zdrowiu i życiu Wolontariusza oraz osób trzecich,
- jeśli nie zagrażają zdrowiu i życiu zwierząt,
- jeśli nie ma innych przeciwwskazań do wykonania polecenia.
18.5 Wszelkie działanie mogące działać na niekorzyść Stowarzyszenia.
18.6 Wszelkie działanie mogące podważyć zaufanie społeczne dla Stowarzyszenia.
18.7 Nieprzestrzeganie zapisów Umowy „Porozumienia o wykonywanie świadczeń
wolontarystycznych”.
18.8 Nieprzestrzeganie zapisów niniejszego regulaminu.
18.9 Celowe działania na szkodę Stowarzyszenia, jego członków i innych wolontariuszy.
18.10 Wszelkie zachowanie mogące stawiać Stowarzyszenie w „złym świetle”.
18.11 Wulgaryzm i wszelkie inne zachowania odległe od norm kultury osobistej.
18.12 Ingerowanie w wewnętrzną pracę Stowarzyszenia.
18.13 Ingerowanie w pracę Zarządu Stowarzyszenia.
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