
UMOWA WOLONTARIATU

ZAŁĄCZNIK NR 1

REGULAMIN WOLONTARIATU

Postanowienia ogólne:

1. Wolontariat w FUNDACJI SKRZYDLATY PIES – dalej zwanej Fundacją – działa na

podstawie indywidualnych, pisemnych umów o świadczenie usług wolontariackich

zawieranych z poszczególnymi wolontariuszami wg wzorca stanowiącego załącznik nr 1 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).

2. Teren działalności wolontariatu jest tożsamy z terenem działalności Fundacji i obejmuje

teren Rzeczpospolitej Polskiej.

3. Niniejszy regulamin podlega Statutowi Fundacji i regulaminom nadrzędnym

wydawanym przez Zarząd Fundacji.

4. Wolontariusz pracuje na rzecz Fundacji ochotniczo bez wynagrodzenia pieniężnego, chyba

że odrębna umowa zawarta z Fundacją stanowi inaczej.

5. Decyzję o przyjęciu Wolontariusza podejmuje Zarząd Fundacji.

6. Działaniami wolontariuszy kieruje członek Zarządu Fundacji do tego powołany, zwany:

koordynatorem ds. wolontariatu.

7. Zarząd Fundacji zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu, każda zmiana

regulaminu wymaga pisemnej akceptacji przez Wolontariusza.

Wolontariusze:

8. Wolontariuszem może zostać:

1) każdy obywatel Polski, w tym nieletni (punkt 19) i niepełnosprawny( punkt 20 i 21).

2) osoba, która z pozytywnym wynikiem przeszła rozmowę kwalifikacyjną, na którą składa

się wypełniona przez kandydata ankieta oraz rozmowa z koordynatorem ds. wolontariatu.

3) osoba, która nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do działań na rzecz Fundacji.

9. Wolontariusz może podpisać umowę o świadczenie usług wolontariackich z Fundacją na

czas określony lub czas nieokreślony.

10. Każdy wolontariusz posługuje się identyfikatorem wolontariusza, który ma obowiązek okazać

podczas działań na rzecz Fundacji.

Wzór identyfikatora dostępny jest na stronie internetowej:

www.skrzdylatypies.pl

11. Wolontariusz zobowiązany jest do pełnienia funkcji i podejmowania działań wyłącznie na

podstawie zawartej umowy o świadczeniu usług wolontariackich. Inne działania dozwolone

są po odrębnych ustaleniach z Zarządem Fundacji.



12. Koordynator ds. wolontariatu zobowiązany jest do przeprowadzenia szkolenia

Wolontariusza z zakresu:

- znajomości historii Fundacji

- znajomości statutu Fundacji

- znajomości głównych celów wolontariatu

- znajomości metod działań Fundacji

- znajomości metod w postępowaniu ze zwierzętami, zwłaszcza psami.

- znajomości przepisów prawa dotyczących działalności Fundacji.

Metody i sposoby przeprowadzania zbiórek pieniędzy:

13. Wolontariusz może przeprowadzać zbiórki pieniędzy wyłącznie w trakcie trwania

akcji/imprez, w których Fundacja bierze udział i ma na to zezwolenie. W trakcie zbierania

pieniędzy wolontariusz zobowiązany jest umieścić identyfikator wolontariusza w widocznym

miejscu oraz posługiwać się zaplombowaną puszką kwestarską otrzymaną z Fundacji.

Wzór puszki dostępny jest na stronie internetowej:

www.skrzdylatypies.pl

14. Wolontariusz może umieścić skarbonę stacjonarną, za którą będzie odpowiedzialny w

miejscu swojej pracy/w innych firmach/w lecznicach/sklepach zoologicznych wyłącznie po

uzyskaniu pisemnej zgody od Zarządu Fundacji oraz dyrektora/kierownika/właściciela

placówki.

15. Wolontariuszowi nie wolno przeprowadzać zbiórek pieniędzy „pukając do drzwi”

16. Po każdej zbiórce pieniędzy bądź napełnieniu puszki, wolontariusz zobowiązany jest do

rozliczenia się z Fundacją poprzez zdanie NIEOTWARTEJ ZAPLOMBOWANEJ skarbony/

puszki kwestarskiej trzyosobowej komisji do tego celu powołanej. W składzie komisji

znajduje się również wolontariusz. Skarbonka/puszka kwestarska zostaje otwarta przez

komisję, zawartość przeliczona, następnie uzyskana kwota zostaje wpisana w protokół

otwarcia skarbonki/puszki kwestarskiej. Protokół podpisują wszyscy członkowie komisji.

Wolontariusz dostaje pokwitowanie o zdaniu skarbonki/puszki kwestarskiej.

Zobowiązania i prawa wolontariusza:

17. Wolontariusz zobowiązany jest do regularnego kontaktu z Fundacją.

18. Od wolontariusza wymaga się czynnego udziału w działaniach Fundacji oraz aktywnej

postawy, zwłaszcza w swoim otoczeniu; tj

- reagowanie na ewidentne złe traktowanie, znęcanie się nad zwierzętami różnych gatunków

w sposób adekwatny do swoich możliwości, np. powiadomienie odpowiednich służb,

bezpośrednia interwencja jeśli sytuacja tego wymaga, zgłoszenie zaistniałego faktu

Zarządowi Fundacji

- propagowanie działań Fundacji w swoim środowisku.

- czynny udział w akcjach/imprezach organizowanych przez Fundację.



19. Wolontariusz nieletni działa na rzecz Fundacji za pisemną zgodą opiekuna prawnego. Od

wolontariusza nieletniego nie wymaga się pełnego zrozumienia Statutu Fundacji oraz pełnej

znajomości Ustawy o Ochronie Zwierząt. Wolontariuszowi nieletniemu będą stawiane takie

zadania do wykonania, by nie narazić go na jakiekolwiek niebezpieczeństwa, zwłaszcza

przy kontakcie ze zwierzętami. Wolontariusz nieletni nie może przeprowadzać zbiórek

pieniędzy bez opieki opiekuna prawnego lub innej osoby wyznaczonej do opieki.

20. Wolontariusz niepełnosprawny fizycznie ma wszystkie prawa Wolontariusza

pełnosprawnego. Zadania stawiane przed wolontariuszem niepełnosprawnym fizycznie będą

adekwatne do stopnia jego niepełnosprawności.

21. Wolontariusz upośledzony umysłowo działa na rzecz fundacji za zgodą opiekuna prawnego.

Wolontariuszy upośledzonych umysłowo traktujemy jako wolontariuszy specjalnych, tzn.

takich, którzy będą mogli uczestniczyć z Fundacją w akcjach/imprezach, będą mogli

czynnie brać udział w promocji Fundacji wyłącznie pod opieką opiekuna prawnego lub

innej wyznaczonej osoby. Zadania przed nimi stawiane będą adekwatne do ich możliwości.

Wolontariusz upośledzony umysłowo nie może przeprowadzać zbiórek pieniędzy bez

opiekuna prawnego lub innej osoby wyznaczonej do opieki.

22. Wolontariusz działając na rzecz Fundacji oraz w życiu prywatnym stara się zachowywać

przyjaźnie, kulturalnie, etycznie oraz nie dawać powodów do negatywnej oceny jego osoby.

23. Wolontariusz, który bierze czynny udział w działaniach innych organizacji (fundacji,

stowarzyszeń, komitetów, ruchów) jest zobowiązany do poinformowania Zarządu Fundacji

o rodzaju i celu działalności oraz pełnionych funkcjach.

24. Wolontariusz działa na rzecz Fundacji a nie w imieniu Fundacji.

25. Wolontariusz, który ma dostęp do loginów i haseł, elektronicznych kont pocztowych, kont

bankowych, pinów, którymi posługuje się Fundacja nie może udostępniać ich osobom

trzecim.

26. Wolontariusz może zrezygnować z działań na rzecz Fundacji bez podawania przyczyn.

27. Fundacja rozwiązuje umowę z Wolontariuszem o wykonywanie świadczeń wolontariackich

na skutek nie wywiązywania się Wolontariusza z umowy, rażących zaniedbań obowiązków,

nielojalnego zachowania się wobec Fundacji oraz działań na szkodę Fundacji.

28. Wolontariuszowi przysługuje prawo otrzymania pisemnego zaświadczenia i opinii o

działalności wolontariackiej w Fundacji w formie: zaświadczenia/dyplomu/certyfikatu.



Kodeks Wolontariusza Fundacji Skrzydlaty Pies

29. Wolontariusz zawsze reaguje, kiedy widzi cierpiące, źle traktowane zwierzę.

30. Wolontariusz nigdy nie odmawia pomocy zwierzęciu – jeśli fizycznie nie ma możliwości

pomóc zwierzęciu, to wzywa odpowiednie służby, lekarza weterynarii, instruuje inne osoby, jak

mają postępować.

31. Wolontariusz dzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi ludźmi.

32. Wolontariusz postępuje zgodnie z normami etycznymi, jest uczciwy, szczery, sumienny

i bezinteresowny.

33. Wolontariusz ciągle zdobywa nowe doświadczenia, dokształca się, wyznacza sobie nowe

cele zgodne z zainteresowaniami.

34. Wolontariusz dba o dobre imię swoje i Fundacji.

35. Wolontariusz nie łamie obowiązującego prawa.


