
 
Vi söker volontärer 
Gillar du katter? Har du några timmar över ?  
Toppen, då skulle du passa som volontär här på katthemmet! 

Vad innebär det att arbeta som volontär? 
Att arbeta som volontär innebär att sköta om våra katter och se till att de har det bra 
under den tid som de bor hos oss. En viktig del i arbetet är att skapa trygghet och leka, 
kela och umgås med dem på deras villkor. En stor del av katterna kommer från usla 
förhållanden och kan därför vara rädda, blyga och skygga och i fysiskt dåligt skick . De 
behöver då sakta men säkert socialiseras under trygga former av oss volontärer och ibland 
även få viss medicinsk omvårdnad . 

 I det dagliga arbetet ingår även en del rutinarbete som till exempel: 

• Servera katterna mat 

• Rengöring av kattlådor och burar 

• Föra journal 

• Pyssla om och ge vård åt sjuklingar 

• Vara en god ambassadör för katthemmet och sprida information om vår verksamhet 
och öka medvetenheten om hemlösa katters situation, så att fler katter kan 
placeras i ett eget  
för-alltid-hem 

• Någon gång då och då vara med på öppet hus och hjälpa till med att visa upp 
katterna och svara på besökarnas  frågor  

• Sist men inte minst,  umgås, lek och gosa med alla underbara pälsklingar! 

Vilka minimikrav ställer vi på dig som volontär? 
• Att du arbetar minst ett pass per månad (gärna fler så klart) 

• Att du tar stort ansvar för katternas trygghet och välbefinnande 

• Att du följer de rutiner och riktlinjer som finns på katthemmet 

• Att du håller god ordning på katthemmet 

• Att du älskar katter så klart! 

Intresseanmälan 
Låter detta intressant? Anmäl dig som volontär i formuläret på baksidan av detta blad eller 
fyll i en intresseanmälan så kontaktar vi dig och berättar mer om volontärsarbetet.  
Obs! Intresseanmälan är inte bindande utan just en intresseanmälan. 



 
Du är också varmt välkommen att höra av dig till oss på telefon 073 687 77 56 eller via e-
post kontakt@nynaskatthem.se 

mailto:kontakt@nynaskatthem.se


 

Anmälan / Intresseanmälan - volontär 

• Jag vill anmäla mig som volontär 

• Jag är intresserad och vill bli kontaktad för att få veta mer om  vad det innebär att 
bli volontär. OBS! ej bindande.  

Namn: _________________________________________________________ 

Telefon: ________________________________________________________ 

E-post:  _________________________________________________________ 

Datum: __________________________ 

Övrigt: __________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Volontär som mottagit ansökan: 

 _______________________________________________________________ 



 

Beslut styrelsen 

Intressenten är kontaktad  av styrelsen: 

Datum: ____________________________ 

Kontaktad av: _________________________________________________________ 

• Intressenten börjar som volontär 

• Intressenten börjar  inte som volontär  


