Regulamin funkcjonowania Wolontaryjnego
Klubu Przyjaciół Schroniska dla Zwierząt w Bydgoszczy
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Rozdział I
Postanowienia ogólne
Klub Przyjaciół Schroniska dla Zwierząt w Bydgoszczy (zwany dalej KLUBEM) jest inicjatywą Schroniska
dla Zwierząt w Bydgoszczy skierowaną do osób, które chcą służyć pomocą zwierzętom
przetrzymywanym w Schronisku oraz wspomagać różnego rodzaju inicjatywy charytatywne służące
poprawie bytu pensjonariuszy tego azylu.
KLUB jest wspólnotą niezależną politycznie, całkowicie bezinteresowną.
KLUB działa ściśle pod patronatem Schroniska dla Zwierząt.
Terenem działania KLUBU jest obszar Schroniska dla Zwierząt a także miejsca publiczne w przypadku
organizowania edukacji, zbiórek czy imprez charytatywnych.
Rozdział II
Cele i sposoby działania

1) Celem KLUBU jest zaangażowanie ludzi do czynnej, dobrowolnej i bezinteresownej pomocy
w pracach Schroniska dla Zwierząt a w tym organizacji imprez charytatywnych, z których dochód
przeznaczony jest na cele statutowe Schroniska.
2) Głównym adresatem służby wolontaryjnej są bezpańskie zwierzęta oczekujące na adopcję w Schronisku
dla Zwierząt w Bydgoszczy. Jest to podstawowa i systematyczna działalność KLUBU.
3) KLUB angażuje się również do obsługi jednorazowych lub cyklicznych imprez o charakterze
charytatywnym (np. Kwesty, koncerty itp.) do prac porządkowych na terenie Schroniska.
4) Angażowanie osób do pracy w KLUBIE może odbywać się poprzez:
 wzajemne kontakty przyjacielskie
 przekazywanie informacji za pośrednictwem mediów (ze szczególnym uwzględnieniem strony
internetowej Schroniska – www.schronisko.org.pl)
Rozdział III
Wolontariusze
1. Wolontariuszem w KLUBIE może zostać każda pełnoletnia osoba która pragnie służyć dobru Zwierząt
w Schronisku i pomyślnie przejdzie weryfikację wykonaną przez dyrektora lub przez upoważnione przez
dyrekcję Schroniska osoby,.
2. Wolontariusz jest zobowiązany wypełnić Formularz Aplikacyjny w którym określa oprócz danych
osobowych i adresowych, umiejętności oraz dyspozycyjność, którymi może służyć KLUBOWI.
3. Oprócz stałych zajęć w KLUBIE, każdy wolontariusz powinien wyrazić gotowość zaangażowania się w
działania jednorazowe.
Rozdział IV
Struktura działania KLUBU
1. KLUB nie posiada rozbudowanej struktury organizacyjnej
2. Na czele KLUIBU stoi zespół koordynatorów wolontariatu wyznaczony przez dyrekcję Schroniska lub
osoby przez dyrekcję upoważnione. Są to w szczególności pracownicy Schroniska
3. Koordynatorzy wolontariatu maja w szczególności nadzorować pracę wolontariuszy tak, by była
bezpieczna dla nich i dla zwierząt, którymi się opiekują.
Rozdział V
Majątek i fundusze
1. Wolontariusze nie wnoszą składek z tytułu przynależności do KLUBU
2. Wszelkie koszty związane z udziałem wolontariuszy w imprezach publicznych i w działalności na terenie
Schroniska ponosi Schronisko dla Zwierząt , chyba, że wolontariusz dobrowolnie przekaże na rzecz azylu
środki pieniężne lub ofiary rzeczowe.

