Liga na ochranu zvířat ČR organizace Olomouc
J. Glazarové 5, 779 00 Olomouc
Útulek pro opuštěná zvířata Olomouc-Neředín, tř. Míru
(dále jen „útulek“)
Poučení dobrovolníka
Dobrovolník:





Jméno a příjmení:
- Narozen:
- bytem:
- telefon /e-mail

/dále jen „dobrovolník“/ jež pracuje bez nároku na plat či mzdu v útulku (dále jen „práce“), tímto potvrzuje, že byl poučen paní
Dědochovou-vedoucí útulku-o následujících skutečnostech a pokynech
1.
2.
3.

4.

5.

6.

7.

8.

Dobrovolník koná dohodnutou práci svědomitě a řádně podle svých sil, znalostí a schopností.
Dobrovolník se při práci řídí především pokyny vedoucí úseku či jí pověřené osoby.
Dobrovolník postupuje při práci v souladu s platnými právními předpisy. Dobrovolník tedy při práci dodržuje právní
předpisy vztahující se k vykonávanému pracovnímu úkolu, zejména právní předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci, hygieny a protipožární předpisy. Dobrovolník např. používá při práci ochranné pracovní pomůcky a
dodržuje zásady hygieny. Dobrovolník tedy svým níže uvedeným podpisem potvrzuje, že byl o obsahu právních
předpisů, jež jsou zmíněny v tomto odstavci, před podpisem tohoto dokumentu poučen.
Dobrovolník je povinen řádně hospodařit s předměty, jež mu byli svěřeny, a střežit a ochraňovat majetek útulku před
poškozením, ztrátou, zničením a zneužitím. S pracovními pomůckami, jež převzal od útulku v souvislosti s prováděním
práce, zachází dobrovolník pečlivě, když tyto pomůcky po skončení práce předává zpět osobě, od které je převzal či
případně je předává zaměstnanci útulku.
Dobrovolník hlásí vedoucí útulku závady v pracovních podmínkách, které brání při výkonu práce a které ohrožují řádné
hospodaření s majetkem útulku. Dobrovolník tak mimo jiné činí veškerá opatření k tomu, aby nedocházelo ke škodě na
majetku útulku a zjištěné ohrožení majetku a závady na tomto majetku hlásí vedoucí útulku.
Dobrovolník je povinen dbát podle svých možností o svou vlastní bezpečnost, o své zdraví a bezpečnost i o zdraví osob,
kterých se týká jeho jednání při práci, je povinen si při práci dle jeho potřeby vyžádat pomoc od pracovníků útulku či
dalších dobrovolníků a má právo a zároveň je povinen odmítnout práci, o níž má za to, že ohrožuje jeho zdraví nebo
která přesahuje jeho síly, znalosti či schopnosti.
Dobrovolník neprodleně oznamuje vedoucí útulku či jinému zaměstnanci útulku jakékoliv závady a nedostatky, které by
mohli ohrozit či ohrožují bezpečnost nebo zdraví při práci. Dobrovolník dále ihned oznamuje vedoucí či jinému
zaměstnanci útulku jakékoliv zranění, jež si přivodil v souvislosti s výkonem práce.
Dobrovolník se podílí na vytváření zdravého a bezpečného pracovního prostředí, nepožívá alkoholické nápoje při
výkonu práce v útulku, nenastupuje pod jejich vlivem do práce.
V Olomouci dne:
Dobrovolník:

za LOZ ČR Olomouc:

