Kodeks wolontariusza
1.

Bądź miły dla naszych zwierząt.
Zwierzaki przebywające w schronisku mają za sobą różne przejścia. Duża część z nich to psy lękowe, płochliwe,
delikatne, nieufne. Nasi pracownicy często miesiącami pracują nad zdobyciem zaufania u takich psiaków. Nie niszcz
tego. Nie krzycz na psa, nie szarp go, nie płosz, nie wymagaj od psa znajomości komend czy posłuszeństwa za wszelką
cenę . Pokaż psu, że człowieki są fajne.

2.

Ostrożnie z dziećmi!
W warunkach schroniskowych nie jesteśmy w stanie sprawdzić jak zachowa się nasz podopieczny w stosunku do
dzieci. Każdy z naszych psiaków ma jakąś historię, jakieś doświadczenia życiowe, dobre i złe. Niestety, my tych
historii nie znamy. Dopilnuj więc, aby dzieci towarzyszące Ci podczas spacerów (towarzyszyć wolontariuszom mogą
wyłącznie dzieci powyżej 10 roku życia!) nie biegały, nie krzyczały, nie drażniły czy płoszyły psów, nie ściskały ich
i nie przytulały. Spacer ma być przyjemnym doświadczeniem zarówno dla dzieci jak i naszych psiaków i Twoja w
tym głowa, aby właśnie tak było!

3.

Bezpieczeństwo to podstawa! Nigdy nie puszczaj smyczy!
Znaczna część naszych miluszkowiaków to psiaki, które średnio radzą sobie na smyczy, bywa, że ciągną naprawdę
mocno. Psy mieszkające w jednym kojcu znają się i akceptują. W stosunku do pozostałych mogą i często przejawiają
agresję. Jeśli więc dwa nieznające się zwierzęta spotkają się „nos w nos” na spacerze – jak nic dojdzie do tragedii!
Jedną z najważniejszych zasad w naszym schronisku jest więc to, aby nigdy, przenigdy nie dopuścić do tego, że smycz
wyślizgnie się z ręki i pies pobiegnie przed siebie. Mijając na spacerze czy na terenie schroniska inne psiaki – zachowaj
bezpieczną odległość. Panuj nad psem. Mierz siły na zamiary – nie bierz na spacer psa, jeśli nie masz pewności, że
dasz radę go utrzymać w każdej sytuacji.

4.

Pomarańczowy wolontariusz = PIERWSZEŃSTWO!!
Grupa wolontariuszy oznaczona kamizelkami w kolorze pomarańczowym to osoby zajmujące się pracą z psami
„trudnymi”. Ich podopieczni to zazwyczaj psy, które dopiero uczą się czym jest smycz, często jest to ich pierwszy czy
drugi spacer na smyczy. Większość tych zwierzaków to psy lękowe, po poważnych przejściach, czasem „dzikuski”,
nad socjalizacją których pracuje właśnie pomarańczowy wolontariusz. Możesz pomóc takiemu wolontariuszowi –
zejdź mu ze ścieżki, ustąp pierwszeństwa, nie zagaduj jego psa, nie wołaj, nie zaczepiaj. Przejdź obok w możliwie
największej odległości. Dopilnuj też, aby towarzyszące Ci osoby (w tym dzieci) zachowywały się cicho i spokojnie,
by nie płoszyć psa.

5.

Pracownik też człowiek!
Nasi pracownicy wkładają dużo pracy w to, aby psiaki były najedzone, mieszkały w czystych kojcach, były
wygłaskane i przyjazne do ludzi. Staraj się więc nie przeszkadzać pracownikom w ich obowiązkach. Nie wchodź na
kwaterę bez pozwolenia, nie kręć się bez celu między kojcami, przestrzegaj zasad bezpieczeństwa i przede wszystkim
spaceruj z psami w wyznaczonych godzinach (12.30 – 15.30, codziennie). My, pracownicy i Wy, wolontariusze
stanowimy zespół. Zespół dla naszych psiaków. A praca w zespole polega na wzajemnym wspieraniu się i pomocy.

6.

Nie karm zwierząt!
Nasze psiaki – Miluszkowiaki nie są głodne! Karmimy je karmą dobrej jakości i bardzo nam zależy, aby ich brzuszki
były zdrowe. Każda zmiana karmy powoduje uporczywe biegunki. Jeśli więc zależy Ci na zdrowiu naszych psiaków
– nie dokarmiaj ich podczas spaceru! Można podać zwierzakowi psie ciasteczko czy dwa, ale nie na zasadzie posiłku.
Za nic w świecie nie karm psów „ludzkim” jedzeniem (parówki, kiełbaski itp.)!

7.

Odpowiednia odzież.
Miluszkowiaki mieszkają w kojcach zewnętrznych, a co za tym idzie – są brudaskami. Przygotuj się więc na to, że po
spacerze z naszymi psiakami i Ty będziesz brudny. Część z naszych milusińskich jest też nieokrzesana, skaczą i
wygłupiają się na całego, należy się więc liczyć z podarciem odzieży. Bardzo ważne jest również właściwe obuwie –
buty na obcasach są zdecydowanie nieodpowiednie i wolontariusz w takim obuwiu nie otrzyma psa na spacer.
Polecamy odzież sportową.

