Dočasná péče
Dočasnou péčí je myšleno poskytnutí dočasného domova zvířeti
(v našem případě kočce).
Dobrovolníkem, poskytujícím dočasný domov potřebným zvířatům může být každý, kdo před osudy
nezaopatřených zvířat nezavírá oči. Někteří dobrovolníci mají vlastní domácí mazlíčky a zároveň
pomáhají zvířecím bezdomovcům. Jiní naopak nemají podmínky pro to, aby zvíře trvale vlastnili a forma
dočasné pomoci jim vyhovuje.
Jak dlouho dočasná péče trvá?
Délka pobytu je vždy individuální. Ideálně je zvíře v dočasné péči umístěno tak dlouho, dokud se pro něj
nenajde trvalý domov, nebo tak dlouho, jak to podmínky umožňují.
Kdo hradí náklady?
Dobrovolník hradí alespoň část obvyklých nákladů (jako je strava, stelivo) z vlastních zdrojů. Veterinární
péče je hrazena z prostředků spolku.
Máte možnost některé potřebné kočičce poskytnout dočasnou péči ve svém domově?
Kontaktujte nás na Klatovskekocky@seznam.cz

PRÁVA DOBROVOLNÍKA
Dobrovolník má právo sám aktivně hledat potencionálního zájemce.
Má právo na proplacení nákladů za krmivo, stelivo na základě předložených účtů a paragonů. Spolek
proplatí doložené účty za krmivo, stelivo max. do stanoveného paušálu 300 Kč /měsíčně. V případě, že
má dobrovolník v péči kotě, řeší se proplacení nákladů v prvních měsících péče individuálně, na základě
dohody.
Mezi dobrovolníky bude rozdělováno rovněž krmivo z aktuálně probíhajících sbírek.
Má právo na konzultace ohledně péče o svěřené zvíře popřípadě osobní návštěvu člena spolku, pokud to
situace vyžaduje.
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POVINNOSTI DOBROVOLNÍKA
Všechna zvířata svěřená do dočasné péče je dobrovolník povinen nechat kastrovat, jakmile to jejich věk či
zdravotní stav dovolí.
Vše dělá dobrovolně, bez nároku na výdělek (všichni členové i nečlenové spolku fungují ve svém volném
čase a bez nároku na finanční nebo materiální odměnu).
Je v kontaktu se spolkem (telefonicky, el. pošta, osobně…) zejména poskytuje o zvířeti informace, dodává
spolku aktuální fotografie/videa, za účelem hledání trvalého domova.
O svěřené zvíře řádně pečuje až do doby, kdy je předáno novému majiteli.
Pokud to situace vyžaduje - umožní členovi spolku svěřené zvíře zkontrolovat.
Zajistí pravidelné odčervení a očkování, dle veterinářem stanovených termínů.
Umožní návštěvu potencionálnímu zájemci, samozřejmě po předchozí dohodě termínu a informuje
spolek o výsledku jednání se zájemcem.
Nikdy se nesmí zvířete zbavovat sám, bez vědomí spolku. Pokud nastane situace, že svěřené zvíře už
nemůže u sebe dál mít, neprodleně informuje spolek, aby se mohlo najít vhodné řešení.
POVINNOSTI SPOLKU
Spolek má povinnost proplatit náklady na základě doložených účtu a paragonů - v případě krmiva až do
určené paušální výše 300 Kč/měs.
Pokud jsou prostředky spolku, ze kterých se financuje krmivo a stelivo vyčerpány, je spolek povinen o
této skutečnosti dobrovolníka informovat.
Spolek aktivně zprostředkovává potencionální majitele pro svěřené zvíře.
Spolek je povinen vyslat některého z členů, aby se zúčastnil předávání zvířete novému majiteli.
PRÁVA SPOLKU
Spolek má právo odmítnout proplatit vzniklé náklady v případě, že prostředky spolku jsou vyčerpané.
Spolek má právo odebrat svěřené zvíře z depozita, pokud zjistí, že péče je neadekvátní.
Spolek má právo kontroly péče o svěřené zvíře.
Spolek má právo vymáhat veškeré náklady v plné výši vyplacené dobrovolníkovi, v případě že se úmyslně
zbaví svěřeného zvířete (vypuštění, odložení….)
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