Gotowość do adopcji, a wybór zwierzęcia.
Wydaje Ci się, że jesteś już gotowy na przyjęcie pod swój dach psa lub kota?
Podsumowałeś wszystkie „za” i „przeciw” i zwyciężyło „za”?
Adopcja żywej istoty wiąże się z odpowiedzialnością i troską o nią nawet przez kilkanaście
lat.
Odpowiedz sobie szczerze na poniższe pytania, na pewno pomogą Ci w podjęciu
odpowiedniej decyzji.
1. Czy mój styl życia, codzienne obowiązki pozwolą mi na odpowiednie zaopiekowanie
się psem/kotem?
2. Na jakiego psa pozwalają moje warunki mieszkaniowe?
3. Czy moja posesja jest odpowiednio zabezpieczona przed ucieczką psa?
4. Czy stać mnie na opiekę nad psem/kotem?
5. Jeśli zwierzak zachoruje, jeśli dożywotnio będzie musiał brać leki lub czeka go
poważna operacja czy będę w stanie zapewnić mu odpowiednią opiekę?
6. Czy poradzę sobie z psem/ kotem, który ma problemy behawioralne?
7. Czy cała rodzina wyraża zgodę na adopcję?
8. Czy w domu jest osoba, która boi się np. psów?
9. Czy mam kogoś do pomocy w opiece nad zwierzęciem?
10. Czy mam świadomość, że biorę na siebie odpowiedzialność za nowego zwierzaka
nawet przez kilkanaście lat?
Jeśli Twoja decyzja jest głęboko przemyślana i w 100 % pewna skorzystaj z naszych porad
„ Szczęśliwy pies to szczęśliwy właściciel”
Przy wyborze psa nie kieruj się wyłącznie jego wyglądem.
Najważniejsze jest jego usposobienie oraz jego potrzeby.
Co z tego, ze zaadoptujesz psiaka, który wpadł Ci od razu w oko, jak za chwilę będziesz go
odwoził z powrotem do schroniska.
Przeprowadzamy z chętnymi do adopcji osobami bardzo szczegółowe rozmowy na temat ich
oczekiwań co do zwierzęcia.
Bo najgorsze dla nas opiekunów zwierząt jest przyjmowanie psa czy kota, którego wydaliśmy
do adopcji. Jest to spowodowane przede wszystkim tym, że oczekiwania adoptujących są
całkiem inne niż charakter i potrzeby danego zwierzaka. A dla samego zwierzęcia są to
traumatyczne wydarzenia gdy jest przerzucany z jednego miejsca do drugiego.
Jeśli po pracy lubisz leżeć na kanapie to nie bierz psa, który potrzebuje dużo ruchu, dużo
wybiegania się i pracy z nim. Bo w przeciwnym razie po powrocie z pracy znajdziesz w domu
„zgliszcza”. Tak pies powie Ci, że jest sfrustrowany i nieszczęśliwy.

Dlatego też zachęcamy do szczerej rozmowy z opiekunem zwierząt. Zrobimy wszystko aby
obie strony ( adoptujący i brany do adopcji ) były zadowolone i szczęśliwe.
Jeśli marzysz o szczeniaku, wypełnij ankietę przed adopcyjną i prześlij na email :
schronisko@schronisko.leszno.pl bądź dostarcz ją bezpośrednio do schroniska gdzie będziesz
mógł porozmawiać o wybranym psiaku z opiekunami zwierząt.

