Regulamin Fundacji „Głosem Zwierząt”
Podstawą działalności wolontariuszy jest ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. „O Działalności Pożytku
Publicznego i Wolontariacie” (Dz. U. 2010 nr 234 poz. 1536 j.t).

Niniejszy Regulamin określa zasady współpracy władz Fundacji z wolontariuszami i inspektorami
zaangażowanymi bezpośrednio w realizację jej celów statutowych.
Wolontariusz:
1. Wolontariuszem może zostać wyłącznie osoba pełnoletnia, korzystająca z pełni praw
obywatelskich, rekomendowana przez osoby współpracujące z Fundacją „Głosem Zwierząt”.
2. Wolontariusz pracę swoją świadczy bezinteresownie, w miarę najlepszej swojej wiedzy i
umiejętności oraz dokłada starań, aby jego działania przynosiły najlepsze możliwe efekty.
3. Wolontariusz działa zgodnie z obowiązującym prawem i korzysta w swojej pracy z pomocy
organów państwowych i samorządowych w zakresie ich uprawnień i obowiązków.
4. Aby uzyskać status Wolontariusza należy:
•

uczestniczyć przynajmniej w 5 wizytach przed lub po adopcyjnych.

•

uczestniczyć w przynajmniej 5 eventach organizowanych na rzecz Fundacji.

•

zaznajomić się z treścią statutu fundacji w zakresie jej celów i zadań, przepisami Ustawy
o Ochronie Zwierząt, innymi przepisami dotyczącymi działalności na rzecz zwierząt, oraz
procedurami interwencyjnymi, adopcyjnymi i pozostałymi, ustanowionymi przez Fundację,
oraz zaliczyć test sprawdzający znajomość wyżej wymienionych zagadnień.

•

wykazać się zaangażowaniem w działalność Fundacji i własną inicjatywą.

Prezes Fundacji może przyznać status wolontariusza osobie, która nie spełniła wszystkich
wyżej wymienionych kryteriów.

Prawa i obowiązki wolontariusza

1. Zakres prac, czas oraz formy działania określają wspólnie Prezes Fundacji i wolontariusz.
2. Wolontariusz, przed przystąpieniem do pracy, powinien zostać przygotowany merytorycznie.
3. Wolontariusz uczestniczy w spotkaniach członków Fundacji – przynajmniej raz na 3 miesiące.
4. Wolontariusz ma prawo do uczestnictwa w interwencjach oraz wizytach przed i po
adopcyjnych, pod warunkiem, że towarzyszy mu inspektor. W przypadkach szczególnie
uzasadnionych Wolontariusz może podjąć interwencję samodzielnie, pod warunkiem
uprzedniego uzyskania zgody Prezesa Fundacji (w formie pisemnej).
5. Wolontariusz ma prawo, jak członek Fundacji uczestniczyć w zbiórkach publicznych oraz
eventach organizowanych przez i na rzecz Fundacji.
6. Wolontariusz ma prawo do uczestnictwa w codziennym życiu Fundacji oraz propagowania jej
celów statutowych.
7.

Wolontariusz nie podejmuje ostatecznej decyzji w kwestii umieszczenia psa w domu stałym
czy też tymczasowym, nie może samodzielnie wyciągać zwierząt ze schroniska (chyba, że we
własnym imieniu i na własną odpowiedzialność), nie odwiedza schronisk i przytulisk jako
reprezentant Fundacji, bez pisemnej zgody nie ma prawa wypowiadać się w mediach jako
przedstawiciel Fundacji.

Inspektor
1. Trzyletni staż, uczestnictwo przynajmniej w 20 interwencjach, 30 wizytach przed i po
adopcyjnych upoważnia wolontariusza do ubiegania się o status inspektora.
2. Status i uprawnienia inspektora uzyskać można po zaliczonym teście sprawdzającym oraz
pozytywnej opinii Rady Fundacji.
3. Status inspektora przyznaje Prezes Fundacji.
Prawa i obowiązki inspektora:
1. Inspektor może samodzielnie przeprowadzać wizyty przed jak i po adopcyjne a także, po
uzyskaniu pełnomocnictwa Prezesa Zarządu podpisywać umowy adopcyjne w imieniu
Fundacji.
2. Inspektor ma prawo do występowania w mediach oraz podejmowania wszelkich działań
mających na celu dobro Fundacji i zwierząt przebywających pod jej opieką.
3. Inspektor może samodzielnie podejmować interwencje, pod warunkiem, że towarzyszy mu
drugi inspektor bądź wolontariusz.

4. W przypadku gdy podjęcie interwencji wiąże się z odebraniem psa lub obciążeniem
finansowym Fundacji konieczne jest uzyskanie zgody Prezesa Fundacji. Zgoda nie jest
wymagana tylko i wyłącznie w sytuacji zagrożenia życia zwierzęcia.
5. Inspektor jest zobowiązany do przedłożenia protokołów z podjętych przez niego interwencji,
nie później niż do ostatniego dnia miesiąca, w którym interwencja miała miejsce.

6. W sytuacji odebrania psa w trybie interwencji, inspektor dokłada wszelkich starań aby
doprowadzić zwierzę do zdrowia i znaleźć mu nowy dom.

Postanowienia końcowe/ wspólne:
1. Całością działań realizowanych przez wolontariuszy i inspektorów kieruje Prezes Fundacji.
2. Wolontariusz / Inspektor obcuje ze zwierzętami na własne ryzyko. Fundacja nie odpowiada za
szkody powstałe podczas realizacji działań.
3. Inspektor i wolontariusz odejmując działania w imieniu i na rzecz Fundacji zobowiązany jest
do wylegitymowania się ważnym dokumentem potwierdzającym jego członkostwo w Fundacji
(legitymacja Fundacji „Głosem Zwierząt”). Dokument ten wydaje Prezes Fundacji.
4. Wszelkie kontakty nawiązane w związku z pełnioną w Fundacji funkcją, zwłaszcza kontakty
przekazane bezpośrednio przez Prezesa i Radę Fundacji pozostają własnością Fundacji.
Wolontariusz/Inspektor zobowiązuje się, w kontaktach o których mowa powyżej, do
reprezentowania interesu Fundacji a nie swojego własnego.
5. Wolontariusz/ Inspektor jest uprawniony do zwrotu poniesionych kosztów, pod warunkiem, że
były one uprzednio konsultowane z Prezesem Fundacji. Zwrot kosztów następuje na
podstawie faktury VAT lub rachunku, przekazanego Prezesowi Fundacji do 7 dnia miesiąca
następującego po miesiącu ich wystawienia.
6. Konsekwencje finansowe i niefinansowe działań nie uzgodnionych z Prezesem Zarządu
Fundacji obciążają wyłącznie wolontariusza/inspektora, który je podjął na własną
odpowiedzialność i na własne ryzyko.
7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2015 i obowiązuje do odwołania lub do momentu
ustanowienia nowego.
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