Centre d’Acollida d’Animals Domèstics del Moianès (CAADM)
Polígon Industrial Pla Romaní- 08180 Moià / Tel. 605 11 18 82

NORMES DE VOLUNTARIAT DEL CAADM
El Centre d’Acollida d’Animals Domèstics del Moianès, acull una trentena de gossos.
La tasca fonamental del voluntariat és la d’oferir una millor qualitat de vida als
animals, realitzant diferents activitats com passejar i jugar amb ells, pentinar-los,
donar un cop de mà amb diferents tasques, etc.
Tot i així, és imprescindible seguir unes normes d’actuació en el centre i maneig dels
animals per respectar el desenvolupament diari de les tasques que es porten a
terme.
La persona que hi ha com a responsable del centre, farà de coordinador dels
voluntaris, i dirigirà les activitats, doncs coneix el funcionament del centre, coneix als
animals i la forma correcta de desenvolupar les tasques del voluntariat. És obligatori
seguir les instruccions del coordinador de voluntaris i dels responsables del centre.
El centre no es fa responsable dels danys que puguin ocasionar els animals als
voluntaris.
Normes bàsiques
-

compartir la filosofia de respecte i amor envers els animals que es defensen al
centre.
respectar la dinàmica de treball i cura dels animals establerta pels cuidadors.
respectar i tenir cura dels recursos materials disponibles.
cooperar amb el coordinador de voluntaris per obtenir la informació necessària i
desenvolupar les activitats segons les instruccions adequades.
complir amb els compromisos adquirits amb el centre.
no entrar en les zones d’accés restringit sense prèvia autorització.

Normes d’actuació amb els animals
-

mantenir sempre sota control els animals
recollir les femtes durant el passeig
no accedir a les gàbies sense prèvia autorització
demanar al coordinador de voluntaris pel caràcter de l’animal abans d’entrar en
una gàbia o treure’l a passejar.
avisar de qualsevol anomalia que s’observi respecte els animals
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