ZAVOD MAČJA HIŠA
Zavetišče Mačja hiša
Groharjeva ulica 8
3000 Celje
(v nadaljevanju organizacija)
in
IME IN PRIIMEK
Naslov
Poštna številka in kraj
Telefon: ..., e-pošta: ...
Datum rojstva: ..., davčna številka: ..., št. osebnega računa: ... .
(v nadaljevanju prostovoljec)

Evidenčna številka prostovoljca:
skleneta

DOGOVOR O PROSTOVOLJSKEM DELU
Opis prostovoljskega dela: začasno skrbništvo zapuščenih mačk v lasti organizacije in druge oblike
prostovoljskega dela, v skladu z veljavno zakonodajo in po navodilih zavetišča, ki so navedena v tem
dogovoru in v prilogi temu dogovoru. V navodilih je določen način ravnanja in oskrbe prevzetih živali
ter odgovornosti in so za prostovoljca obvezujoča.
Kraj opravljanja prostovoljskega dela: na naslovu prostovoljca.
Časovno obdobje opravljanja prostovoljskega dela: nedoločen čas, do preklica s strani organizacije.
Datum sklenitve dogovora velja kot datum vzpostavitve evidenčnega lista.
Obveznosti prostovoljca:
•
•
•
•
•
•

•
•

Opravlja prostovoljsko delo na podlagi tega dogovora.
Prostovoljsko delo opravlja skrbno, v skladu s strokovnimi standardi in etičnimi pravili ter
prejetimi navodili s strani organizacije (navedenimi v prilogi tega dogovora).
Spoštuje pravila delovanja organizacije.
Poroča o opravljenem prostovoljskem delu mentorju.
Upošteva zaupnost podatkov organizacije in vsakega, tudi bivšega uporabnika. Prostovoljec
lahko uporablja le tiste (osebne) podatke, ki jih potrebuje za svoje delo.
Prostovoljec se odpoveduje uveljavljanju kakršnih koli odškodninskih zahtevkov do
organizacije in je pred začetkom opravljanja prostovoljskega dela poučen o vseh nevarnostih
pri delu z mačkami in o vseh rizikih, ki se jim s takim delom izpostavlja, kakor tudi o škodi, ki
jo ob opravljanju tega dela lahko utrpi.
Prostovoljec prevzema polno odgovornost za vso morebitno škodo, ki bi lahko nastala njemu
in drugim, ki pridejo v posredni in neposredni stik z mačkami.
V primeru prekinitve prostovoljskega dela, prostovoljec svojo odločitev sporoči organizaciji
15 dni pred predvidenim prenehanjem sodelovanja.

Obveznosti organizacije:
•
•
•
•
•
•
•
•

Prostovoljcu določi mentorja, … ki je dosegljiv na telefonu: … .
Mentor koordinira delo in posreduje vse potrebne informacije o delu. Občasno, tudi
nenapovedano, preverja ali prostovoljec izpolnjuje zahtevane pogoje.
Zagotavlja spoštovanje varstva osebnih podatkov in pravice do zasebnosti prostovoljca.
Po svojih zmožnostih zagotavlja materialne pogoje in sredstva za izvajanje prostovoljskega
dela.
Prostovoljca seznanja z morebitnimi nevarnostmi prostovoljskega dela.
Na željo prostovoljca izda pisno potrdilo opravljenem prostovoljskem delu.
Zagotavlja možnosti aktivnega sodelovanja pri odločanju v zadevah, ki vplivajo na
prostovoljsko delo.
Upošteva pravico prostovoljca do odklonitve dela, ki se mu zdi moralno nesprejemljivo ali je v
nasprotju z veljavno zakonodajo.

Kraj, datum_____________________

Kraj, datum____________________

Podpis prostovoljca

Organizacija

____________________________

Ime in priimek, funkcija:

Helena Jovanović Hacin, direktorica

IZJAVA PROSTOVOLJCA
IZJAVLJAM, da ne obstajajo zdravstvene ali druge okoliščine, ki bi mi onemogočale ali bistveno
oteževale izpolnjevanje obveznosti ali bi lahko ogrozile moje zdravje ali življenje in zdravje oseb, s
katerimi med opravljanjem prostovoljskega dela prihajam v stik.

Datum:

Prostovoljec

