REGULAMIN WOLONTARIATU
Fundacji Pomocy Zwierzętom Husky Adopcje (Fundacja)

Podstawą współpracy Fundacji z wolontariuszami (Wolontariusze) jest ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. „o
działalności pożytku publicznego i wolontariacie” (Dz. U. 2003 r. Nr 96 poz. 873; z 2004 r. Nr 64 poz. 593, Nr
116 poz. 1203, Nr 210 poz. 2135).
Fundacja dąży do realizacji celów statutowych, korzystając z oferowanej nam pomocy Wolontariuszy.
Niniejszy regulamin określa zasady współpracy Fundacji z Wolontariuszami.
1. Wolontariuszem Fundacji może zostać każdy, w tym małoletni oraz niepełnosprawny.
2. Wolontariusz małoletni musi posiadać zgodę opiekuna prawnego na piśmie na zaangażowanie
w charakterze Wolontariusza Fundacji. Zadania jakie będą przed Wolontariuszem małoletnim
stawiane przez Fundację będą adekwatne do jego możliwości, ze szczególnym uwzględnieniem
zasad bezpieczeństwa w kontakcie ze zwierzętami.
3. Wolontariusz niepełnosprawny może pełnić wszystkie zadania, jakie mogą wykonywać inni
Wolontariusze w Fundacji, z uwzględnieniem rodzaju niepełnosprawności, tak by nie narażać go na
niebezpieczeństwo oraz nie stawiać zadań niewykonalnych ze względu na niepełnosprawność.
4. Wolontariusz działa na rzecz Fundacji bezpłatnie.
5. Każdy Wolontariusz ma z góry wyznaczone przez Koordynatora ds. Wolontariatu zadania w
Fundacji.
6. Zadania stawiane przed Wolontariuszami:
o pomoc Fundacji w kontaktach ze schroniskami, przytuliskami, hotelami dla zwierząt,
o prowadzenie tzw. Domów Tymczasowych dla podopiecznych Fundacji,
o propagowanie stanowiska Fundacji w swoim środowisku,
o pomoc w pielęgnacji i socjalizacji psów będących pod opieką Fundacji,
o udział w zbiórkach publicznych Fundacji,
o rozpowszechnianie plakatów i ulotek Fundacji,
o działalność internetowa związana z profilem działalności Fundacji,
o wyszukiwanie domów adopcyjnych,
o pomocy w transporcie zwierząt,
o inne czynności związana z profilem działalności Fundacji.
7. Wolontariusz przechodzi weryfikację, a następnie podpisuje porozumienie p współpracy z Fundacją.
8. Wolontariusz korzysta w swojej pracy z pomocy organów państwowych i samorządowych w
zakresie ich uprawnień i obowiązków (np. zgłoszenia interwencji, zaniedbania, maltretowania
zwierząt).

Ogólna procedura postępowania wobec nowego Wolontariusza
1. Osoba chcąca zostać Wolontariuszem zgłasza się do członków Fundacji telefonicznie, mailowo,
przez forum lub przez profil FB.
2. Prosimy o zapoznanie się ze Statutem Fundacji oraz Regulaminem Wolontariatu Fundacji Husky
Adopcje.
3. Umawiamy się na spotkanie, poznanie się, rozmowę. Uzyskujemy informacje w jaki sposób dana
osoba chciałaby nam pomagać i w czym czuje się dobrze lub my proponujemy czym dana osoba
mogłaby się zająć.
4. Z każdą osobą ustalamy indywidualne zasady działania, żeby każdy z Wolontariuszy miał jak
największy komfort współpracowania z nami.
5. Jeżeli zostaje ustalony zakres działań – podpisujemy porozumienie. Jeśli wolontariuszem zostaje
osoba niepełnoletnia, spotykamy się z opiekunami prawnymi w celu wyjaśnienia ryzyka związanego
ze współpracą z Fundacją oraz odbieramy pisemną zgodę na tę współpracę.
6. Organizujemy przygotowanie do pracy Wolontariusza odpowiednio do powierzonych zadań ze
szczególnym uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa.

