Projecte Junts
Degut al moment excepcional que estem vivint i conscients de la possibilitat que hi hagi
diferents persones que tinguin dificultat per treure el seu gos a l'exterior per realitzar les
seves necessitats fisiològiques, en base al que estableix el RD 463/202 pel qual es declara
l’estat d’alarma per la gestió de la situació de crisi sanitària pel COVID-19, Projecte Lola
amb NIF G-55365449, crea el programa pilot “JUNTS”, per donar servei a una necessitat
detectada consistent en; oferir mitjançant una xarxa de voluntariat, a aquelles persones
grans, col·lectius vulnerables, personal sanitari en actiu i d’altres persones que, en l’evolució
de l’emergència sanitària que estem vivint, ho puguin necessitar, sempre i quan siguin
propietàries / posseïdores de gossos; passejar el gos d'aquelles que no puguin fer-ho per si
mateixes.
Aquest és un model d'intervenció estructurat i oficial que; buscant contribuir al benestar tant
dels gossos com sobretot dels propietaris/posseïdors dels animals, Projecte Lola, quedant
completament eximida de qualsevol tipus de responsabilitat, posa a disposició de les
administracions públiques, dels voluntaris i dels beneficiaris de la iniciativa, executant-se en
la mesura que es pugui i només fins la finalització de l’estat de l’alarma decretat el passat 14
de març.

Normativa Projecte “Junts”
●

La normativa vigent sotmet al posseïdor d’un animal, en aquest cas al voluntari, a
una sèrie de drets i deures. Aquest haurà de prendre les mesures adients per evitar
qualsevol risc i complicació durant la realització del voluntariat.

●

El propietari eximeix de responsabilitat al voluntari per la tasca desenvolupada
sempre i quan la seva conducta hagi estat diligent. (doc1)

●

Serà d’obligat compliment que durant la realització del voluntariat, aquest, porti
guants i mascareta.

●

S’haurà de respectar la distància física recomanada per les autoritats competents
entre propietari i voluntari.

●

S’intentarà evitar el màxim de contacte físic amb el gos.

●

S’establirà l´hora de tornada aproximada amb el propietari. El passeig haurà de ser
el just i necessari per poder fer les seves necessitats i al voltant de la residència
habitual del propietari /posseïdor.

●

Cada voluntari portarà la seva pròpia corretja de passeig.
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●

En cap cas és deixarà anar al gos sense corretja. El passeig serà sempre amb el
gos lligat i ben controlat per part del voluntari.

●

Durant el passeig s’evitarà l’aproximació física amb altres persones, sempre s’haurà
de recollir els excrements del gos i es durà una ampolla d'aigua amb lleixiu o un
producte de neteja homologat per netejar l’orina de l’espai públic.

●

NO es podran passejar Gossos Potencialment Perillosos (GPP) ni animals de grans
dimensions de difícil control. Cada voluntari té la seva pròpia responsabilitat
d’avaluar si el gos és controlable.

●

NO s’entrarà mai a la casa del propietari. Per evitar el contacte físic, aquest deixarà
el gos lligat en un punt acordat de trobada on el voluntari el recollirà i posteriorment
retornarà. Tant en la recollida com en el retorn el propietari i voluntari hi seran
presents.

●

Siguem amables amb la gent i aprofitem el moment per demanar com es troben i si
tenen alguna necessitat per poder avisar a les autoritats competents. És possible
que la nostra visita sigui l'única oportunitat de parlar amb algú durant el seu dia.

●

Cada voluntari entén i accepta que aquest servei és solidari i gratuït. Que sota cap
circumstància es podran acceptar diners o regals per part del propietari.

●

Cada voluntari té l'obligació de seguir i aplicar les noves instruccions que les
administracions competents vagin actualitzant.

Rebut a

a
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de 2020.
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