FRONTMANI dla SCHRONISK – PODSTAWOWE ZASADY WOLONTARIATU
Cieszymy się, że chcesz dołączyć do ekipy FRONTMANÓW. Możesz pomóc chronić wiele psów i kotów
czekających w schroniskach na kochające domy.
W tym krótkim przewodniku omawiamy podstawowe zasady wolontariatu w schronisku dla zwierząt.
Pamięta jednak, że wybrane przez Ciebie schronisko ma regulamin, do którego zasad musisz się dostosować –
dla bezpieczeństwa swojego i zwierząt, którym chcesz pomóc.
Schroniskowe psy i koty to wspaniałe stworzenia o bardzo różnej historii i doświadczeniach. Część z nich
ma za sobą trudne przeżycia. Mogą one zachowywać się inaczej od znanych Ci domowych pupili.
Pytaj i proś o pomoc FRONTMANÓW oraz innych, bardziej od Ciebie doświadczonych, wolontariuszy.
Wszyscy mamy wspólny cel: pomóc potrzebującym zwierzętom.
ZANIM ZACZNIESZ DZIAŁAĆ
Zapoznaj się z regulaminem wybranego schroniska i podpisz umowę wolontariacką.
UBRANIE
Ubierz się wygodnie, w sposób dostosowany do pogody i warunków panujących w wybranym schronisku.
Włóż ciuchy, których nie będzie Ci szkoda zniszczyć lub wybrudzić.
Unikaj niewygodnych toreb i plecaków. Wolontariusze często korzystają z biodrowych torebek typu „nerki”,
które są łatwo dostępne i nie zajmują rąk.
SMAKOŁYKI DLA ZWIERZAKÓW
Większość z nas uwielbia karmić zwierzęta, bo chyba nikt, tak jak one nie okazuje radości z przysmaków.
Będzie super, jeśli przywieziesz ze sobą nieco smaczków.
Dla psów wybierz te małe, treningowe, nie większe niż paznokieć. Od ich zbyt dużej ilości zwierzęta
mogą chorować. Do nagradzania i motywowania psa drobne smaczki są doskonałe.
Dla kotów możesz zabrać preparaty ułatwiające „odkłaczanie”.
Pamiętaj, że smaczki mają być jedynie dodatkiem do diety dostosowanej do potrzeb zwierząt.
Zanim zaczniesz rozdawać smaczki, porozmawiaj z FRONTMANEM lub innym doświadczonym wolontariuszem.
Część zwierząt jest na specjalnej diecie i nieodpowiedni dla nich pokarm może im zaszkodzić.
ZADBAJ O SIEBIE
Dbając o zwierzęta, nie zapominaj o sobie. Pamiętaj o przekąskach i napojach dla siebie.
PO PRZYJEŹDZIE DO SCHRONISKA
Zgłoś się do wskazanego w mailu ze schroniska miejsca. Tam spotkasz się z osobą gotową do wprowadzenia
Cię w świat danej placówki.
ZANIM ZAJMIESZ SIĘ KOTAMI
Poproś doświadczonego wolontariusza o wskazówki. Pamiętaj, że koty to wrażliwi indywidualiści.
Nie narzucaj się im z czułościami, głaskaniem i drapaniem. Pozwól, żeby kot sam zdecydował, kiedy do Ciebie
podejdzie i pozwoli się dotknąć.

ZANIM WYJDZIESZ Z PSEM NA SPACER
Nie każdy pies jest gotowy na spacery. Część z nich może nawet panicznie bać się człowieka – z nimi pracują
jedynie doświadczeni ludzie. Nie zaczepiaj ich więc, bo chcąc dobrze, możesz je skrzywdzić.
Daj im czas na zaufanie człowiekowi.
Jednak większość psów uwielbia spacery i jest przeszczęśliwa widząc osobę ze smyczą!
Na początkowym etapie w wyborze psa pomoże Ci FRONTMAN, który dobrze zna mieszkańców schroniska.
Stojąc przed boksem przywitaj się z psiakami. Powitanie wypowiedziane miłym tonem, będzie świadczyć
o Twoich przyjacielskich zamiarach.
SPACEREK
Podstawowa zasada spacerów: jedna osoba wyprowadza jednego psa.
Pies, którego wyprowadzasz długo czekał na tę chwilę. Pozwól mu się nią nacieszyć.
Spacer to czas dla Ciebie i dla zwierzaka, który będzie miał większą szansę na adopcję umiejąc ładnie chodzić
na smyczy i znając podstawowe komendy.
Nie pozwalaj psom skakać na siebie. Jeśli któryś to zrobi, odwróć się do niego plecami. Tylko konsekwentnie
eliminując niepożądane zachowania oduczymy ich psa, zbliżając go tym samym do adopcji.
Zapinaj smycz przy zamkniętym boksie. Nie dopuść do tego, aby pies wyszedł z boksu bez smyczy.
Przechodząc między boksami idź środkiem drogi / pomieszczenia energicznym, ale dostosowanym do możliwości
zwierzęcia krokiem.
Podczas spaceru NIGDY nie spuszczaj psa ze smyczy. To może być dla niego bardzo niebezpieczne.
Przechodząc obok innego psa, nie pozwalaj na kontakt zwierząt ze sobą. Socjalizacją psów zajmują się bardziej
doświadczone osoby, które wiedzą, np. jak nie dopuścić do spięcia między psami.
Jeśli zdarzy się, że pies Ci ucieknie NIE PANIKUJ. Nie trać psa z oczu i dzwoń do FRONTMANA po pomoc.
Kiedy podczas spaceru zaniepokoi Cię stan zwierzęcia (np. jest osowiałe, zbyt chude) koniecznie zgłoś
to pracownikom schroniska lub FRONTMANOWI (mailowo pod wskazany adres lub bezpośrednio po spacerze
w lecznicy/biurze schroniska)
PO SPACERZE
Pobądź jeszcze chwilę z psem. Wyczesz go i wygłaszcz, sprawdzając równocześnie stan skóry i sierści.
Jeśli zobaczysz coś niepokojącego, daj znać FRONTMANOWI.
Oceń czystość boksu. Jeśli będziesz mieć wątpliwości, zgłoś je FRONTMANOWI.
Przed wyjściem upewnij się, czy pies ma w misce czystą wodę. W razie potrzeby uzupełnij ją.
Pożegnaj się z psem. –Nie znikaj mu nagle z oczu, ale też nie żegnaj się zbyt wylewnie. Niech do będzie serdeczne
„Do zobaczenia psiaku!”.
Dokładnie zamknij za sobą psi boks. Nie zostawiaj w nim śmieci, opakowań po smaczkach itp. – mogą one
być dla psa niebezpieczne.
NA KONIEC BARDZO WAŻNE
Skoro jesteś w tym miejscu, zapewne szanujesz zwierzęta i chcesz pomagać je chronić.
Najlepsze efekty osiąga się cierpliwością i wytrwałością. Zwierzęta ze schroniska potrzebują dobrych
przewodników, którzy nauczą je zasad panujących w ludzkim świecie w przyjazny, pozbawiony agresji sposób.
Chwalenie i nagradzanie za właściwe zachowanie działa najlepiej. Nagrody to nie tylko smaczki. To przede
wszystkim wyrażanie uznania („super!”, „dobry pies!”), podrapanie za uchem i pogłaskanie.
Ekipa FRONTMANÓW czeka na Ciebie! Razem możemy zrobić wiele dobrego.

