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ANKIETA ADOPCYJNA

Dotyczy psa imieniem

……………………………………………………………………………………

Imię, nazwisko, data urodzenia, tel kontaktowy, adres zamieszkania osoby zainteresowanej adopcją.


………………………………………………………………………………


ANKIETA


1. Proszę wyjaśnić skąd decyzja o adopcji psa?

.............................................................................................................................

……………………………………………………………………………………………………………


2. Czy wszyscy domownicy zgadzają się na psa?

..................................................................................................................................

3. Czy miała Pani/Pan wcześniej psa? Jeżeli tak to co się z nim stało?

.............................................................................................................................

………………………………………………………………………………………………………………..



4. Czy mieszka Pani/Pan w domu czy mieszkaniu?


...........................................................


5. Na jak długo pies będzie zostawał sam w domu w ciągu dnia?

.......................................................................

6. Kto będzie zajmował się psem pod Pani/Pana nieobecność, w przypadku wyjazdów lub zdarzeń losowych?

.............................................................................................................................

7. Czy w Pani/Pana domu są dzieci?

.............................................................................................................................

8. Co zrobi Pani/Pan jeżeli po adopcji pies będzie sprawiał kłopoty np: niszczył, szczekał, okazywał agresję ?

.............................................................................................................................



9.Jaki jest Pani/Pana stanowisko w sprawie kastracji ( sterylizacji) psa?


............................................................................................................................

10. Jak postąpi Pani? Pan w przypadku zachorowania psa?

.............................................................................................................................

………………………………………………………………………………………………………………

11. Jaka jest Pani/Pana sytuacja materialna? Czy przewiduje ona koszta związane z posiadaniem psa. Nieoczekiwane wydatki w przypadku jego choroby?

.............................................................................................................................


………………………………………………………………………………………………………………..

12. Czy pies będzie mógł wchodzić na kanapę lub do łożka? Jeżeli nie to proszę to uzasadnić.

.............................................................................................................................


13. Czy u Pani? Pana w domu są inne zwierzęta?

...........................................................................................

14. Czy mieszkanie (dom) jest wynajmowane? Jeśli tak, to czy najemca zgadza się na przyjęcie psa.


……………………………………………………………………………………………………………..


15. Decydując się na psa z naszej fundacji należy po niego przyjechać i odebrać go z miejsca, w którym przebywa, czy jesteście Państwo na to zdecydowani?


………………………………………………………………………………………………………………..




UWAGA! Prosimy nie zapominać, dla Państwa to jest ten jeden pies, ale my mamy ich pod opieką blisko 50. W związku z tym nie mamy czasu służyć za poradnik odpowiadając na każde pytanie nurtujące przyszłego właściciela, jeśli nie jest ono pytaniem kluczowym dla tego konkretnego psa. W kwestii porad żywieniowych, pielęgnacji, zasad postępowania na spacerze lub w podróży, doboru akcesoriów i wyposażenia - poproście o pomoc fachowca. Oczekujemy samodzielności w sprawach dotyczących codziennej opieki nad psem i kształtowania jego relacji z otoczeniem. Naszym obowiązkiem jest zadbać o bezpieczeństwo naszych psów do czasu znalezienia nowego domu, nie należy od nas oczekiwać, że przygotujemy Państwa do roli właściciela. Jeśli nie macie takiego doświadczenia – trzeba poprosić o pomoc fachowca. Liczymy na wyrozumiałość i takt. Dziękujemy.

