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Ďakujeme za záujem o našu organizáciu. Máme rovnaké prianie -  
urobiť svet lepším miestom pre zvieratá. Ako nezisková organizácia 
sme závislí od tímu dobrovoľníkov, od vášho času a schopností 
aktívne podporovať a vykonávať toto poslanie. 

 

Dúfame, že skúsenosti, ktoré s nami nadobudnete budú príjemné a 
obohacujúce.  

 

Medzi praktické časti dobrovoľníckeho programu KPZ  patrí práca v 
útulku so zvieratami – prechádzky, starostlivosť, socializácia, 
výcvik a čistenie. Dobrovoľníci sú potrební aj na to, aby pomohli 
prepravovať zvieratá na a zo stretnutí s veterinárom. 

 

Pre tých, ktorí sa rozhodnú nepracovať priamo so zvieratami, 
ponúkame možnosť dobrovoľníckej práce v kancelárii, pri údržbe, pri 
preprave darovaných potravín a spotrebného materiálu. 

  

Potrebujeme tiež ľudí, ktorí nám pomôžu s úpravou terénu a kosením  
trávnika, ale napríklad tiež s účasťou na rôznych jednorazových 
špeciálnych projektoch, ktoré vzniknú v priebehu roka. Taktiež 
oceníme pomoc spisovateľov, ktorí prispejú jednorazovo alebo budú 
prispievať pravidelne do časopisu Zachráň ma, právnikov, ktorí nám 
pomôžu komunikovať so štátnymi inštitúciami v prípade, ak je to 
potrebné, fotografov zvierat  a portrétistov zvierat. 

 

Či už môžete prispievať hodinu ročne alebo hodinu denne, dúfame, že 
sa k nám pripojíte. Pripojte sa k skupine dobrovoľníkov milujúcich 
zvieratá - je to zábavná a obohacujúca vec. 
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Dohoda medzi dobrovoľníkom a OZ KLUB PRIATEĽOV ZVIERAT 

  

V snahe zabezpečiť čo najvyššiu kvalitu služieb poskytovaných 
zvieratám, v snahe zaistiť bezpečnosť zamestnancov a dobrovoľníkov a 
v snahe byť si vždy istí, že efektívne vykonávame svoje poslanie, 
všetci dobrovoľníci musia dodržiavať nasledujúce všeobecné zásady a 
usmernenia počas služby v našom zariadení: 

1. Dobrovoľníci musia byť vždy zdvorilí a nápomocní. So všetkými 
ľuďmi sa musí zaobchádzať s rešpektom a zdvorilosťou.  

2. So zvieratami sa musí zaobchádzať zodpovedne, opatrne a s 
maximálnou starostlivosťou. 

3. Netolerujeme nevhodné správanie sa ku zvieratám, ataky slovné 
alebo fyzické voči ľuďom a nerešpektovanie dohodnutých pravidiel. 

4. V záujme ľahkej identifikácie dobrovoľníkov odporúčame v službe 
nosiť tričko KPZ .   

5. Nehody alebo zranenia osoby sa musia okamžite hlásiť 
zodpovednej osobe KPZ. 

6. Dobrovoľníkovi neprináleží nijaké odškodnenie ani kompenzácia 
za úraz, chorobu či nehodu, ktorá sa stane počas dobrovoľnej služby. 

7. Počas dobrovoľnej služby si umývajte ruky vždy, keď je to 
možné. Častým umývaním rúk eliminujete riziko vlastného ochorenia a 
rovnako tak ochorenia zvierat. 

8. Netolerujeme dobrovoľníkov pod vplyvom alkoholu alebo inej 
návykovej látky. 

9. Nezodpovedáme za stratené, odcudzené alebo poškodené veci 
dobrovoľníka. 

10. Pre dobrovoľnú prácu vám KPZ poskytne potrebné 
vybavenie/spotrebný materiál. Toto však aj naďalej zostáva majetkom 
KPZ. 
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11. Počas dobrovoľnej služby – práce so zvieraťom či zvieratami 
používajte mobilný telefón iba v nevyhnutnom prípade. Rozptyľovanie 
sa telefonátom je nebezpečné pre dobrovoľníka aj pre zviera. 

12. Počas dobrovoľnej služby alebo v čase, keď máte na sebe odev s 
logom KPZ očakávame od vás zdvorilé a profesionálne správanie. 

13. Dobrovoľníci sú povinní sa riadiť pokynmi a rozhodnutiami osoby 
zodpovednej za chod KPZ. Problémy a nezhody je taktiež potrebné 
hlásiť osobe zodpovednej za chod v KPZ. 

14. V prípade kontaktu so skutočnosťami, ktoré sú legislatívne 
označované za dôverné, musí dobrovoľník zachovávať dôvernosť údajov, 
o ktorých sa pri výkone svojej činnosti dozvedel.  

15. Dobrovoľník sa služby zúčastňuje striktne dobrovoľne a za 
vykonanú prácu mi neprináleží nijaká odmena ani kompenzácia. 

16. Dobrovoľník môže svoju službu prerušiť kedykoľvek, na základe 
nejakého dôvodu alebo aj bez neho. Vždy je však potrebné svoj odchod 
zo služby ohlásiť osobe zodpovednej za chod KPZ. 

17. V prípade, ak sa rozhodne dobrovoľnú činnosť vykonávať osoba 
mladšia ako 18 rokov, je potrebný písomný súhlas zákonného zástupcu. 

 

Svojím podpisom potvrdzujem, že som si obsah dohody prečítal/-la a 
že som mu porozumel/-la 

 

Dátum   ................... ................                                   

Podpis................................ 

 

 

Podpis zákonného zástupcu 
................................................ 

(v prípade, ak má dobrovoľník menej ako 18 rokov) 


