Regulamin nagród dla wolontariuszy* Stowarzyszenia Zwierzęta Ludziom (SZL)
Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku.
1.

SZL aktywnym wolontariuszom może przyznać następujące nagrody:
1.1. Bezpłatne szkolenia dla psów i kotów (jeden lub dwa razy w miesiącu w zależności od poziomu
zaawansowania psa lub kota),
1.2. Bezpłatne sesje ewaluacyjne dla psów i kotów,
1.3. Zniżkę na kursy prowadzone przez SZL.

2.

Uprawnionymi do otrzymania nagród SZL są wolontariusze, z którymi po odbyciu trzymiesięcznego
okresu próbnego została podpisana umowa wolontariatu na dany rok kalendarzowy.

3.

Podstawowym kryterium przyznania nagrody SZL, jest aktywny udział wolontariusza w pracach
zespołów tematycznych potwierdzony przez lidera danego zespołu lub udział z własnym psem/kotem w
zajęciach prowadzonych przez SZL oraz rzetelne i terminowe uzupełnianie elektronicznego „dzienniczka
wolontariusza”.

4.

Trzy godziny efektywnej pracy merytorycznej w ramach danego zespołu tematycznego (nie obejmuje
udziału w spotkaniach organizacyjnych SZL oraz w spotkaniach organizacyjnych zespołów
tematycznych), albo jedna godzina pracy z własnym psem/kotem w zajęciach prowadzonych przez SZL
mogą stanowić podstawę do przyznania nagrody w postaci bezpłatnego skorzystania z jednej godziny
szkolenia psa/kota albo do bezpłatnego skorzystania z jednej sesji ewaluacyjnej dla psa albo kota.

5.

Udział w seminariach czy konferencjach organizowanych przez SZL nie uprawnia do korzystania z
systemu nagród chyba, że ten udział wynika z zadań przydzielonych w pracy „Zespołu Eventy”, do
której to pracy zgłosił się dany wolontariusz.

6.

Wypracowane przez wolontariusza godziny mogą stanowić także podstawę do uzyskania zniżki za
kursy prowadzone przez SZL. Przyznana zniżka nie może być wyższa niż 50% ceny danego kursu i zależy
od zaangażowania i efektywności pracy wolontariusza.

7.

Nagrody, o których mowa powyżej, przyznawane są przez opiekuna wolontariusza po uzyskaniu
akceptacji prezesa SZL.

8.

W uzasadnionych sytuacjach, kiedy ilościowe oszacowanie czasu pracy jest niemożliwe, albo
niewspółmierne do efektów pracy, opiekun wolontariusza, w porozumieniu z prezesem SZL dokonują
oceny jakościowej i na tej podstawie podejmują decyzję o przyznaniu nagród wymienionych w pkt 1.

9.

Przyznane nagrody mogą być wykorzystane wyłącznie w roku kalendarzowym, na który została zawarta
umowa wolontariatu.

10. Dzienniczek wolontariusza:
Imię i nazwisko wolontariusza;…………………………………………………………….……imię psa/kota..………………………………………….
Adres e-mail………………………………………………………………………………..Telefon……………………………………………………………………
lp

data

Nazwa zespołu
tematycznego /
lider zespołu

Zespół tematyczny:
liczba
przepracowanych
godzin

Udział z psem w
zajęciach:
liczba godzin

Instruktor
prowadzący
zajęcia

Potwierdzenie lidera
danego zespołu
tematycznego, albo
Instruktora

Liczba godzin razem:
*Regulamin nie dotyczy wolontariuszy, którzy są członkami SZL
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