FUNDACJA MAM POMYSŁ
REGULAMIN WOLONTARIATU FUNDACJI MAM
POMYSŁ
§1
1. Wolontariat w Fundacji Mam Pomysł, zwanej dalej Fundacją, działa na podstawie
indywidualnych, pisemnych porozumień zawieranych z poszczególnymi Wolontariuszami wg
wzorca stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, zgodnie z zapisami ustawy z dnia
24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2003 Nr 96
poz.873).
2. Wolontariusze są zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania Regulaminu Wolontariatu,
poleceń Zarządu Fundacji.
§2
1. Wolontariuszem Fundacji Mam Pomysł może zostać każdy, kto:
a) ukończył 18 lat, bądź ukończył 16 lat i przyniesie pisemną zgodę rodzica lub opiekuna prawnego
na sprawowanie funkcji Wolontariusza;
b) kocha zwierzęta i będzie nieodpłatnie pracować na ich rzecz;
c) złoży niżej wymienione dokumenty:
- prośba o przyjęcie na wolontariat wraz z danymi osobowymi (imię i nazwisko oraz data
urodzenia) i numerem telefonu wysłana na maila ( kontakt@mampomysl.org )
- gdy prośba zostanie pozytywnie rozpatrzona, doniesie wypełniony formularz zgłoszeniowy ze
zdjęciem, oraz porozumieniem wolontariackim (wzór do pobrania ze strony internetowej Fundacji)
d) przejdzie szkolenie kierowane przez Zarząd Fundacji;
e) zobowiąże się pisemnie do przestrzegania regulaminu wolontariatu Fundacji Mam Pomysł;
f) zapozna się z warunkami bezpiecznego wykonania świadczeń wolontariackich ;
§3
1. Wolontariuszem nie może zostać osoba, wobec której są podejrzenia, że działała, działa lub może
działać na szkodę beneficjentów Fundacji, bądź samej Fundacji Mam Pomysł.
§4
1. Zakres prac świadczonych przez wolontariusza określa precyzyjnie zawarte z nim porozumienie.
2. Zmiana zakresu świadczonych prac wymaga pisemnej zmiany porozumienia.
§5
Wolontariusz zobowiązuje się do:
1. Wykonywania pracy w dniach i godzinach wyznaczonych w drodze wcześniejszych ustaleń;
2. Przesyłania informacji dot.: dat, godzin rozpoczęcia i zakończenia pracy wolontariackiej;
3. Noszenia identyfikatora z imieniem i nazwiskiem, zdjęciem i wskazaną funkcją Wolontariusza w
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czasie wykonywania obowiązków Wolontariusza;
4. Przestrzegania zasad bezpieczeństwa;
5. Wykonywania wyznaczonych prac zgodnie z instrukcjami Zarządu Fundacji;
6. Przestrzegania niniejszego Regulaminu;
§6
1. Zakres prac, które mogą być wykonywane przez wolontariusza obejmuje:
– prowadzenie akcji informacyjnych skierowanych w związku z projektami Fundacji;
– dystrybucja broszur informacyjnych, edukujących, w trakcie realizacji wybranych projektów
przez Fundację Mam Pomysł;
– organizacja i zarządzanie zbiórkami darów, pieniędzy na realizację celów statutowych
organizacji;
– współpraca z instytucjami rządowymi, innymi organizacjami, służbami w zakresie realizacji
celów statutowych Fundacji;
– udział w akcjach promocyjnych Fundacji;
– promocja organizacji;
– opieka tymczasowa nad zwierzętami, będącymi podopiecznymi Fundacji;
– kontakt i przekazywanie darów beneficjentom Fundacji;
– wspieranie Fundacji Mam Pomysł w realizacji celów statutowych;.

§7
Wolontariuszom zabrania się:
1. Zmiany zakresu prac bez uzgodnienia z Zarządem Fundacji;
2. Ze względu na ochronę danych osobowych, udostępniania osobom postronnym wszelkich
informacji o danych osobowych i adresowych związanych z działalnością Fundacji Mam Pomysł.
3. Wykonywania prac (zakres określony w indywidualnym porozumieniu) bez konsultacji z
Zarządem Fundacji.
§8
1. Wolontariusz może zostać skreślony z rejestru wolontariuszy w przypadku:
a) nieprzestrzegania Regulaminu Wolontariatu;
b) działania na szkodę beneficjentów lub/i Fundacji Mam Pomysł;
c) niestosowania się do poleceń Zarządu Fundacji;
d) złożenia rezygnacji pisemnej;
e) dopuszczenia się w trakcie świadczenia pracy Wolontariusza zachowania rażąco sprzecznego z
zasadami bezpieczeństwa lub naruszającego porządek prawny;
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§9
1. Każdy Wolontariusz ma prawo do:
a) zadawania pytań w każdej sytuacji, gdy czegoś nie wie lub nie rozumie;
b) podejmowania własnych inicjatyw po konsultacji z Zarządem Fundacji;
c) ubiegania się o wydanie zaświadczenia o wolontariacie;
d) ubezpieczenia NNW.
§10
Każdy wolontariusz wykonuje zlecone przez koordynatora wolontariatu czynności na terenie
Rzeczpospolitej Polskiej.
§11
Tylko osoby, które mają podpisane porozumienie wolontariackie są uprawnione do sprawowania
funkcji Wolontariusza Fundacji i wypełniania czynności wskazanych w §6.
§12
1. Wolontariat koordynuje Zarząd Fundacji Mam Pomysł i to on podejmuje kluczowe decyzje w
sprawach organizacyjnych Wolontariatu.
2. Decyzje Zarządu nie podlegają kwestionowaniu.
3. Zastrzeżenia, wnioski, skargi dotyczące funkcjonowania Wolontariatu należy przesyłać drogą
mailową: kontakt@mampomysl.org lub pocztą, na adres siedziby Fundacji Mam Pomysł.
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