REGULAMIN WOLONTARIATU
STOWARZYSZENIA ADOPCJE BULDOŻKÓW
USTANOWIONY DNIA 15.01.2012r.
Podstawą pracy wolontariuszy 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) oraz Statut Stowarzyszenia Adopcji Buldożków.
1. Wolontariat jest inicjatywą Stowarzyszenia Adopcje Buldożków skierowaną do osób pełnoletnich,
zamieszkałych na terenie całej Polski, chcących aktywnie i nieodpłatnie pomagać zwierzętom w
potrzebie, a w szczególności do sprawowania tymczasowej opieki nad psem będącym
własnością Stowarzyszenia.
2. Zgłoszenie się do Wolontariatu jest możliwe poprzez wypełnienie „Ankiety na kandydata na
wolontariusza”, dostępnej na stronie http://adopcjebuldozkow.pl.
3. Po powiadomieniu kandydata o pozytywnym rozpatrzeniu jego kandydatury, kandydat
zobowiązany jest do wysłania pocztą tradycyjną na adres Stowarzyszenia dwóch własnoręcznie
podpisanych egzemplarzy Porozumienia o współpracy wolontarystycznej (druk do pobrania
znajduje się na stronie internetowej Stowarzyszenia), a jednocześnie przesłanie skanu na adres
pomoc@adopcjebuldozkow.pl. Przed podpisaniem Porozumienia o współpracy wolontarystycznej
kandydat jest zobowiązany do zapoznania się z niniejszym REGULAMINEM.
4. Kandydat uzyskuje status Wolontariusza z chwilą otrzymania podpisanego przez Zarząd
Stowarzyszenia Porozumienia o współpracy wolontarystycznej.
5. Wolontariusz jest zobowiązany w szczególności do:
a) działania zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia i w ramach zawartego ze Stowarzyszeniem
Porozumienia o wykonywaniu świadczeń wolontarystycznych. Konsekwencje działań i
interwencji podjętych przez Wolontariusza bez wiedzy i zgody władz Stowarzyszenia ponosi
tylko i wyłącznie Wolontariusz.
b) odebrania - po uzgodnieniu ze Stowarzyszeniem wskazanego przez nie zwierzęcia - w
uzgodnionym wspólnie terminie z miejsca jego dotychczasowego pobytu i przewiezienia
zwierzęcia własnym transportem do miejsca jego czasowego pobytu, którym będzie miejsce
stałego zamieszkania Wolontariusza, bądź odebrania psa przywiezionego przez osobę
wyznaczoną przez Stowarzyszenie.
c) wykonania niezwłocznie konsultacji u wskazanego przez Stowarzyszenie lekarza weterynarii i
przekazania Zarządowi Stowarzyszenia uzyskanych informacji odnośnie stanu zdrowia psa
oraz zalecenia dotyczącego przeprowadzenia niezbędnych zabiegów/operacji. Wykonanie
konsultacji weterynaryjnej nie będzie konieczne tylko, wtedy gdy Wolontariusz zostanie o tym
poinformowany drogą elektroniczną lub poprzez sms przez Zarząd Stowarzyszenia, w dniu
podjęcia opieki przez Wolontariusza nad konkretnym psem.
d) zastosowania się do decyzji Stowarzyszenia w sprawie działań dotyczących opieki
weterynaryjnej i leczenia psa znajdującego się pod czasową opieką Wolontariusza.
e) zastosowania się do zaleceń odnośnie wyżywienia, podawania leków, czy innych działań
wobec konkretnego zwierzęcia wskazanych przez Stowarzyszenie.
f) zapewnienia psu czasowo przebywającemu u Wolontariusza
szczególną opiekę po
przebytym przez zwierzę zabiegu/operacji i stosowanie się do zaleceń lekarza weterynarii w
tym zakresie.
g) dbania o wyżywienie, bezpieczeństwo, zdrowie i dobre samopoczucie psa oraz podejmowanie
odpowiednich działań mających na celu socjalizację psa w domu, poza nim, w środowisku
ludzi, dzieci i innych zwierząt w sposób niezagrażający zdrowiu i życiu psa/suki oraz
własnemu.
h) przetrzymywania psa w domu/mieszkaniu i zapewnienie psu odpowiedniego legowiska.
Zabronione jest przetrzymywanie psa na łańcuchu, przy budzie, kojcu, czy poza miejscem
stałego zamieszkania Wolontariusza.
i) bieżącego informowania Stowarzyszenia o wszelkich problemach zdrowotnych,
wychowawczych i innych z psem znajdującym się pod czasową opieką Wolontariusza; w tym
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do
informowania
(na
wątku
danego
psa)
na
forum
Stowarzyszenia
http://forum.adopcjebuldozkow.pl,
j) zamieszczaniu zdjęć/filmów z psem.
k) w przypadku zgonu naturalnego, w wyniku choroby lub wypadku, bądź zabiegu/operacji
niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Stowarzyszenia telefonicznie (Nr tel.: 606 244
911) i drogą elektroniczną (pomoc@adopcjebuldozkow.pl) oraz zastosowaniu się do
dalszych decyzji Stowarzyszenia w tym zakresie.
l) zakupu karmy i innych niezbędnych artykułów/leków (zakup na fakturę VAT wystawioną na
Stowarzyszenie) po uzgodnieniu telefonicznie (Nr tel.: 790 872 072) i drogą elektroniczną
(zamowienia@adopcjebuldozkow.pl) ze Stowarzyszeniem.
6.

Stowarzyszenie zobowiązuje się:
a) ustalić z Wolontariuszem rodzaj transportu dla psa, miejsce i termin jego odbioru i przekazać
Wolontariuszowi wszystkie istotne, posiadane przez Stowarzyszenie informacje o danym psie
oraz dokumenty (np. książeczka zdrowia), aby możliwa była przez Wolontariusza realizacja
warunków porozumienia.
b) do dostarczenia Wolontariuszowi karmy oraz zaleconych przez weterynarza leków.
c) do zwrotu kosztów poniesionych przez Wolontariusza, które nastąpi zgodnie z
przedstawionymi dokumentami, uzasadnionymi pod względem merytorycznym, a ustalonymi
każdorazowo w porozumieniu ze Stowarzyszeniem.

7. Wolontariusz nie może pobierać darowizn od innych podmiotów i osób fizycznych na psa
znajdującą się pod jego czasową opieką.
8. Wolontariusz za zgodą Stowarzyszenia może:
a) pomagać w ogłaszaniu zwierząt do adopcji,
b) pomagać w organizowaniu aukcji,
c) pomagać w akacjach reklamowych Stowarzyszenia,
d) przeprowadzać wizyty przed i po adopcyjne,
e) pomóc w transporcie,
f) wspomóc działania Stowarzyszenia finansowo.
9. Z uwagi na charakter i ideę wolontariatu Wolontariusz jest obowiązany wykonywać uzgodnione
czynności osobiście i za swoje czynności nie otrzyma wynagrodzenia.
10. Regulamin wolontariatu wchodzi w życie z dniem jego uchwalenia przez Zarząd Stowarzyszenia
Adopcje Buldożków.
11. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu wymagają formy pisemnej.
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