BURMI§TRZ NYSY
ul. Kolejowa 15
48-300 Nyga

ZARZĄDZENlE

Burmistrza Nysy
z dnia 28 września 20'|8 roku

w sprawie
Sch ron is ka

d

Nr {886

wprowadzenaa Regulaminu Wolontariatu Międzygminnego

la Bezdom

ny

ch Zwierząt w Kon radowej.

Na podstawie ań.30 ust. 1 iań,31 ustawy zdnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z2018r. poz. 994,zezm.)zarządzam, co następuje:

§1

Wprowadzam Regulamin Wolontariatu Międzygminnego Schroniska dla
Bezdomnych Zwierząt w Konradowej, stanowiący załącznik do zarządzenia.

§2
Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Rozwoju Wsi i OchronY
środowiska.

§3
Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie lnformac.li Publicznej oraz

Schronisku dla Bezdomnych Zwierzątw Konradowej,

§4
Zarządzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania.
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REGU LAM| N WOLONTARIATU M!ĘDZYG M N N EGO SCH RON ISKA DLA
BEZDOMNYCH ZWIERZĄT W KONRADOWEJ
I

1. Wolontariuszem może być każdy, kto:
a) lubi zwierzęta,
b) pragnie nieodpłatnie pracowac na ich rzecz,
c) ukończył 18 lat lub 16 i przedłożypisemną zgodę

opiekunow,
jest
d)
zdrowy i nie cierpi na alergię na sierśczwierząt,
e| złożyformularz aplikacyjny w9 wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do regulaminu
i podpisze porozumienie wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do regulaminu,
zostanie przeszkolony w zakresie obowiązujących przepisów BHP,
g) będzie się stosował do zasad wolontariatu,
h) odbędzie 2 miesięczny okres próbny, sprawdzający motywacje i predyspozycję
wolontariusza do pracy w Schronisku,
2. Wolontariusz przebywając na terenie Schroniska ma obowiązek:
a) pracowac w dniach i godzinach wyznaczonych w drodze wcześniejszych ustaleń
Schroniska, potwierdzając to podpisem na liścieobecnościniezwłocznie po
przybyciu,
b) przestrzegac przepisów BHP izasad wolontariatu,
c) wykonywać czynnościzlecone przez pracownika Schroniska,
d) wykonywac prace porządkowe oraz inne czynn ościzwiązane z funkcjonowaniem
Schroniska oraz u|rzymywać czystośćna terenie obiektu,
3. Zlecone wolontariuszowi czynności mogą poIegać w szczególności na:
a) wyprowadzaniu na spacery psow na wybieg schroniska lub teren wyznaczony
poza Schroniskiem
b) pielęgnaĄi zwierząt, szczególnie: czesaniu i kąpaniu psów,
c) sprzątaniu boksów i pomieszczeń dla zwierząt,
d) wykonywaniu drobnych prac porządkowych na terenie obiektu Schroniska.
4. Wolontariuszowi nie wolno bez zgody pracownika Schroniska :
a) samowolnie wyprowadzac zwierząt z boksów oraz podejmować czynności
pielęgnacyjne
b) przebywać w pomieszczeniach takich jak magazyny, biuro i innych
pomieszczeniach technicznych Schroniska.
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5.
a)
b)
c)
d)
6.
a)

WoIontariusz może wykazać się własną inicjatywą w zakresie:
szukania domow dla zwierząt ze Schroniska,

promowania idei adopcji,
pozyskiwania darow na rzecz zwierząt w Schronisku,
propagowania edukacji humanitarnej, np. w szkołach.
Schronisko może zrezygnować z pomocy wolontariusza, który:
samowolnie wykonuje czynnosci inne niz uzgodnione,
b) samowolnie przebywa w miejscach zabronionych,
c) nie spełnia warunków określonych w punkcie '1,
d) dopuszcza się zachowania niezgodnego z zasadami bezpieczeństwa,

e) narusza zasady
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g)

pracy wolontariatu, powoduje dezorganizację pracy Schroniska
lub zakłoca jej porządek,
działa na szkodę zwierząt przebywających w Schronisku,
nie wykonuje nałozonych zadań ustalonych zgodnie z zakresem jego

obowiązków,

7.

Pozostałe zasady wolontariatu
a)jednocześnie w schronisku może przebywać 3 wolontariuszy,
b) kazde pogryzienie naleźy jak najszybciej zgłosić pracownikowi Schroniska.
c)Wolontariusz nie ma prawa pobierac danych osobowych i teleadresowych od
osob odwiedzających Schronisko oraz robic im zdjęc bez ich zgody.
:

d) Wolontariusz ma prawo w uzasadnionych przypadkach do kontroli przed i po
adopcyjnej po uzyskaniu stosownego pełnomocnictwa,
e) robienie i udostępnianie zdjęć zwierząt w Schronisku moze byc realizowane
tylko za zgodą kierującego Schroniskiem.

