Yêu cầu dành cho tình nguyện viên tại Paws for Compassion
Cảm ơn bạn vì đã có hứng thú với việc trở thành một trong những tình nguyện viên
(TNV) của Paws for Compassion. Các TNV hỗ trợ chúng tôi mọi mặt trong công việc từ
trung tâm đến nhận chăm sóc chó mèo tại nhà. Cùng với nhau, chúng ta tạo nên một
thế giới với nhiều lòng trắc ẩn hơn dành cho động vật.
Độ tuổi yêu cầu
Tình nguyện viên phải ít nhất 21 tuổi. Nếu nhỏ hơn 21, bạn có thể giúp chúng tôi bằng
nhiều cách khác, làm ơn hãy liên hệ và hỏi chúng tôi về điều đó!
Yêu cầu tuyển dụng



Tình nguyện viên phải đọc và hiểu rõ chi tiết quy định, quy trình và làm theo quy
định của trung tâm.
Tình nguyện viên phải hiểu và tự giác làm tròn trách nhiệm công việc của mình.

Cam kết về thời gian





PAWS yêu cầu TNV làm việc ít nhất trong 3 tháng. Sự cam kết này chắc chắn
rằng chương trình này sẽ được thực hiện một cách đều đặn và động vật được
chăm sóc một cách tốt nhất.
Chúng tôi yêu cầu TNV làm việc ít nhất 3 giờ mỗi tuần vào lịch cố định.
Các ca làm việc thường từ 5 đến 6 giờ trong ngày, 5 ngày trong tuần và được
làm linh động giữa nhà chó và nhà mèo.

Trách nhiệm và nhiệm vụ của vị trí TNV không giới hạn công việc và bao gồm
những công việc sau:








Chuần bị thức ăn,cho ăn,dọn dẹp và duy trì môi trường khu vực xung quanh
thoáng mát
Gửi cập nhật vào buổi sáng
Kiểm tra động vật để tìm dấu hiệu của bệnh tật hay bệnh bất thường nếu có
Dùng thuốc và chữa bệnh cho động vật bị bệnh
Vật lý trị liệu cho động vật khuyết tật
Gặp gỡ những người nhận nuôi và gia đình tiềm năng
Báo cáo và luôn giữ liên lạc với người quản lý liên tục trong trường hợp khẩn
cấp




Đưa thú cưng bị ốm đến bệnh viện thú y
Chủ động tiếp cận cộng đồng chó mèo

30 giờ 1 tuần của bạn sẽ như thế nào:
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Cho ăn / Dọn dẹp / Chăm sóc chó / Di
chuyển tới nhà mèo .
* Hãy chắc chắn đi sớm 10 phút trước
ca cho ăn tiếp theo*

Nhà Mèo

1.5/2h

9:00 - 11:00 AM
Cho ăn / Dọn dẹp / Tổ chức / Chăm sóc
mèo / Làm thức ăn / Tắm / Trị liệu

Mạng xã hội

45min

11:00 - 12:00 PM
Cập nhật Instagram, đăng bài trên
Facebook, Viết những câu chuyện nhận
nuôi / Chụp ảnh

Có thể làm ở nhà chó
hoặc mèo

1h

12:00 - 1:00











Dự án hằng tuần

45min

1:00 - 2:00











Cuộc họp

20 min

Chúng tôi sẽ có một chút thông tin ngắn
về tuần của bạn

Trưa

Ở nhà mèo sau bữa
sáng cho ăn

Sự an toàn cho tình nguyện viên:
Xin lưu ý rằng chúng tôi khuyên tất cả các tình nguyện viên nên tiêm chủng
phòng ngừa bệnh dại.Phần lớn các động vật bạn tương tác được tiêm vắc xin
phòng dại,tuy nhiên,chúng tôi đề nghị các tình nguyện viên nên tiêm phòng trước
để phòng ngừa.Nếu bạn bị cắn hoặc trầy xước,vắc xin sau khi tiêm sẽ tốn kém
hơn nhiều nếu trước khi bạn chưa tiêm.Có thể lấy tiêm vắc xin trước với giá cả
phải chăng và lưu ý phải có trách nhiệm với việc tiêm vắc xin trước khi tiếp xúc.



Quy trình nhận tình nguyện viên:







Hoàn thành đơn xin làm tình nguyên viên online ( 5 phút)
Nhắn tin PAWS trên facebook để đảm bảo đơn xin việc làm của bạn đã được
chấp nhận và sắp xếp thời gian để có cuộc gặp trực tiếp
Tham gia làm tình nguyện để được luyện tập tại Trung tâm PAWS với các nhân
viên và tình nguyện viên của chúng tôi(1 giờ)
Gặp gỡ những chó và mèo của chúng tôi và biết thêm về Paws for Compassion
Tình nguyện viên sẽ phải có một ngày thực tập với một tình nguyện viên có kin
nghiệm
Lịch làm việc trong tuần sẽ được thiết lập theo 3 tháng

Những câu hỏi thường gặp
PAWS là gì? Một nơi giải cứu,thiên đường cho cún con/mèo con,một ngôi
trường?
Paws for Compassion là một tổ chức với mục tiêu ngăn chặn hành vi ngược đãi động vật, cải
thiện phúc lợi động vật và mang lại sự thay đổi cần thiết lâu dài cho động vật từ nạn nhân bị
ngược đãi trở thành một thành viên có giá trị trong cộng đồng. PAWS thực hiện điều này bằng
việc phục hồi chức năng và tìm chủ nuôi tốt cho động vật đã từng bị bỏ rơi, lang thang, ốm yếu,
và tàn tật. Chúng tôi chỉ nhận những động vật cần giúp đỡ, chúng tôi không phải trại chó/ mèo.
PAWS cũng mong muốn đạt được mục tiêu bằng việc giáo dục cộng đồng và nâng cao nhận
thức về trách nhiệm của chủ vật nuôi với sự chú tâm vào việc phát triển một cuộc đấu tranh của
giới trẻ về việc loại trừ việc buôn bán thịt chó. PAWS có tổ chức ngày hội triệt sản cho cộng
đồng, đấu tranh cho việc không có bệnh dại trong cộng đồng, và nhiều hoạt động hơn nữa. Nói
tóm lại, PAWS là một tổ chức phi lợi nhuận.

Ai là người sáng lập và họ tuyệt vời như thế nào ?
Domenique Terry-Kuhn (quý cô mèo) and Lexie Gray (mama của những chú chó) cùng
đồng sáng lập tổ chức này. Hai cô gái tuyệt vời này nhận thấy sự cần thiết vào năm
2015 ở Đà Nẵng và đã hành động để cải thiện đời sống của động vật tại đây. Họ đã
phục hồi, nhận nuôi, và tìm những người chủ tốt cho hơn 70 động vật trong một thời
gian ngắn lập nên PAWS. Họ đã giảng dạy hơn mấy trăm trẻ nhỏ trong chương trình
giáo dục cộng đồng, nơi mà họ dạy những người trẻ Việt Nam về động vật, và làm thế
nào để chăm sóc, yêu thương, bảo vệ thú nuôi. Họ làm việc cả ngày và thành lập trung
tâm này dựa vào tiền lương của mình. Họ có nhận tiền lương từ việc làm tại PAWS, tuy
nhiên đối với họ, không phải vì tiền, mà vì họ đã giàu khi giúp cuộc sống của động vật
được thay đổi và được cứu.
Công việc chính của tình nguyện viên tại PAWS là gì?
Ôm ấp, tất nhiên. Cụ thể hơn, tình nguyện viên cần phải cho ăn và chăm sóc tất cả
động vật tại trung tâm. Điều này bao gồm dắt chó đi dạo, tắm rửa, vật lý trị liệu, trở
thành bạn tốt của những người bạn bốn chân này. Bên cạnh đó, tình nguyện viên phải

giữ trung tâm sạch sẽ và ngăn nắp bằng việc dọn chuồng, khu vực chuồng trại và sân
vườn. Tình nguyện viên cần phải để ý và báo cáo lại sự thay đổi trong việc ăn uống, đi
lại hoặc thuốc men của chó và mèo tại trung tâm cho nhân viên của PAWS. Tình
nguyện viên cần làm việc hết mình trong giờ làm việc của mình.
Vì sao tôi phải cam kết làm việc cố định một thời gian biểu? Tôi làm việc 15 tiếng
mỗi tuần và nếu như tôi muốn nghỉ 1 ngày để đi biển thì sao?
Tất cả động vật của chúng tôi đều hoạt động theo thời gian biểu (ngay cả chúng tôi
cũng vậy). Những động vật này cần được thấy TNV vào một thời gian chính xác
để biết và tin tưởng TNV, điều này yêu cầu TNV phải cam kết thời gian và lịch trình cụ
thể. Mọi việc tại PAWS sẽ bị thay đổi chỉ qua một đêm, nếu một TNV không đến thường
xuyên, họ sẽ không cập nhật được những sự thay đổi quan trọng tất yếu trong thời gian
họ vắng mặt và điều này sẽ gây khó khăn cho cả TNV lẫn các nhân viên tại PAWS
trong khi làm việc với nhau. Người sáng lập và nhân viên của PAWS cũng sắp xếp lịch
làm việc của họ dựa trên lịch làm việc của TNV để hoàn thành công việc của họ.

Nếu tôi không đến tình nguyện vào lịch làm việc của mình thì sao ?
Nếu bạn không đến làm việc mà không báo trước, bạn đã không làm theo quy định của
trung tâm. Một lần nữa, nhân viên của chúng tôi phụ thuộc vào bạn. Chúng tôi sẽ không
đến trung tâm trong giờ làm việc của bạn. Chính vì vậy, nếu bạn không đến, chúng tôi
không đến, những vật nuôi sẽ bị bỏ đói, bị mắc kẹt, bị đau, hoặc là trây chất thải ra
xung quanh. Nếu bạn cần phải phải nghỉ hoặc thay đổi lịch làm, bạn phải báo trước 1
tuần. Trong trường hợp này, chúng tôi có thể thay đổi lịch cho bạn.
Nếu tôi bị thương trong quá trình làm việc taị PAWS, PAWS có trả chi phí khám
bệnh cho tôi không?
Không.
Tôi có thể chụp ảnh các động vật ở đây và đăng hình lên mạng xã hội được
không?
Bạn có thể chụp ảnh và đăng ảnh của những động vật đang cần được nhận nuôi với
bài viết mang ý nghĩa tích cực cho PAWS. Chúng tôi mong muốn mạng xã hội sẽ giúp
động vật của chúng tôi được nhận nuôi nhiều hơn.
Thông thường bệnh hay virus nào ảnh hưởng đến trại?
TNV nên nghiên cứu và học hỏi thêm về bệnh ghẻ, lỡ, xuất huyết đường ruột, giảm
bạch cầu, …. tôi có thể bị nhiễm bệnh hay virus không? Không. Đừng lo lắng, chúng tôi
có khu cách ly cho những động vật có bệnh và bạn sẽ không bị yêu cầu làm việc với
những chú chó/ mèo này. Sự thật là bạn có thể làm, nhưng nếu bạn không muốn,
không sao. Có những bệnh có thể bị lây nhiễm một cách dễ dàng thông qua không khí

hoặc là từ giày của bạn. Điều này sẽ khiến cho những động vật khoẻ mạnh khác bị lây
bệnh- Chính vì vậy nếu bạn thấy cảnh báo không vào khu vực cách ly- xin đừng vào
khu vực này.
Một số lợi ích của tình nguyện viên là gì?
Bên cạnh tất cả sự cống hiến cho những chú chó và mèo của chúng tôi?! Chúng tôi rất vui khi
cung cấp cho bất kì tình nguyện viên nào một bức thư giới thiệu để sử dụng cho bất kỳ dự án
hay cơ hội tình nguyện nào trong tương lai có thể phát sinh.

