
Društvo slijepih i slabovidnih Ličko senjske županije 
 

 

PRAVILNIK O VOLONTERIMA 

 

 

U Gospiću 14. travnja 2006. god. 
 
 

Članak1 
Društvo Slijepih i slabovidnih Ličko – Senjske Županije Gospić u daljnjem tekstu 
Društvo svoj rad temelji na volonterizmu i profesionalnim zaposlenicima. Ovim 
pravilnikom ureñuje se rad volontera, prava i obveze. 
 

Članak2 
Volonter je osoba koja svojim dragovoljnim radom doprinosi unapreñenju rada 
Društva, pridonosi poboljšanju kvalitete življenja slijepih i slabovidnih osoba. 
 

Članak 3 
Volonter može postati svaki član, odnosno svaki član Društva je volonter i osobe 
koje žele pomagati slijepim osobama bez obzira na dob, spol,boju kože, 
nacionalnost i vjersku pripadnost. 
 

Članak4 
Dužnosti volontera su da pomažu slijepim i slabovidnim članovima Društva u 
savladavanju njihovih svakodnevnih potreba, da zastupaju članstvo kod lokalne i 
regionalne samouprave, da promiču prava članova Društva da zagovaraju  kod 
stanovništva problematiku slijepog i slabovidnog čovjeka, da govore o sljepoći i 
slabovidnosti na jedan pozitivan način,da se brinu da ugled Društva ne bi bio 
narušen u očima javnosti, da obavljaju tehničke poslove koje im povjeri Tajnik 
koji je odgovorna osoba za zaposlenike i volontere. 
 

Članak 5 
Volonter može postati svaki član Društva što je naša praksa koji je radno 
sposoban i koji može doprinositi kvaliteti rada Društva. Volonterom može postati 
i svaki grañanin i to: 

1. Da ga predloži neki od članova Društva. 
2. Da se sam javi da želi biti volonter, a tu svoju želju pismeno će izraziti. 

Odluku o njegovom prijemu za volontera donijet će Predsjedništvo na 
preporuku Predsjednika Društva, Predsjednika Predsjedništva i tajnika. 

 
 

Članak 6 
Društvo će voditi popis volontera. U popisu će biti naznačena adresa stanovanja 
broj telefona. 
 

Članak 7 



Društvo će omogućiti svakom zainteresiranom grañaninu da postane volonter. 
Društvo će poticati rad volontera tako što će im prema mogućnostima plaćati 
putne troškove koji proizlaze iz rada za potrebe Društva, dnevnice ako putuju na 
veću udaljenost od 100 kilometara i ako ga je na put uputilo Društvo. 
Društvo će u skladu s mogućnostima davati naknadu za volonterski rad u skladu 
s Zakonom. 
 

Članak 8 
Društvo će za volonterski rad volonterima dodjeljivati priznanja,predlagati 
volontere za Priznanja i nagrade koje dodjeljuju Gradovi, Općine i Županija. 
Društvo će predlagati volontere za dodjelu odlikovanja. 
Odluku o ovim Priznanjima i prijedlozima donosi Predsjedništvo Društva. 
 

Članak 9 
Nakraju svake godine Predsjedništvo će razmatrati rad volontera i donositi 
odluke o njihovom radu. 
Volonteri koji prema Ocijeni Predsjedništva ne udovoljavaju radu i interesu 
Društva Predsjedništvo će ih razriješiti volonterske službe. 

 
Članak 10 

Ovaj pravilnik usvojen je na sjednici Predsjedništva dana 14. travnja 2006 godine 
u Gospiću i primjenjivat će se od dana donošenja. 

 
 


