ANKIETA ADOPCYJNA
Dotyczy
Imię psa:
Dane opiekuna
Imię i nazwisko:
Nr telefonu:
Adres zamieszkania:
Data urodzenia:
Przypominamy, że nie sprzedajemy psów, tylko szukamy im dobrych (czyli sprawdzonych) domów
na całe ich życie. Adopcja to zobowiązanie wobec żywej, czującej istoty, na co najmniej 10-15 lat.
Jest to również zobowiązanie wobec nas. Przygarniając bezdomne, skrzywdzone zwierzę, składamy
mu jednocześnie obietnicę, że zadbamy o jego przyszłość i że nic złego już je nie spotka. Chcemy
dotrzymać słowa i liczymy na to, że Państwo nam w tym pomożecie.
WAŻNE!
Wypełnienie ankiety nie jest jednoznaczne z tym iż zwierzę którego dotyczy ankieta zostanie
Państwu przekazane. Na decyzję o wydaniu zwierzaka do adopcji składa się wiele czynników m.in.
ankieta. Szukamy dla zwierząt idealnych domów biorąc pod uwagę ich usposobienie, charakter,
wielkość. W przypadku wyrażenia zgody na adopcję niniejsza ankieta będzie integralną częścią
umowy, zobligowani będą Państwo podpisać się pod ankietą tak jak pod warunkami umowy.
Prosimy tym samym o przemyślane i zgodne z prawdą odpowiedzi na pytania.
1. Wymień wszystkich domowników mieszkających z Tobą. Jaki jest ich stosunek do adopcji
psiaka?
2. Który domownik będzie głównym opiekunem psa?

3. Czy w twojej rodzinie są dzieci ? Jeśli tak to w jakim są wieku?

4. Jesteś zdecydowany/na na adopcję konkretnego psiaka. Prosimy o krótkie uzasadnienie
wyboru.

5. Czy w Twoim domu są osoby z alergią (na sierść lub ślinę psa)?
6. Czy posiadasz obecnie lub posiadałeś/aś w przeszłości zwierzęta? Opisz krótko ich historię

(jak trafiły do Twojego domu, jak się dogadują z pozostałymi członkami rodziny, czy mają
problemy zdrowotne, behawioralne, ile mają lat):

7. Jaki jest Twój stosunek do kastracji i sterylizacji zwierząt?
8. Jakie są Twoje warunki mieszkaniowe (czy mieszkasz w domu jednorodzinnym, kamienicy,
bloku, na którym piętrze, czy jest winda)?
9. Czy teren ogrodu jest dobrze zabezpieczony (stabilne ogrodzenie, podmurówka itd.) i nie
istnieje ryzyko ucieczki psa?
10. Jak będzie wyglądać standardowy dzień adoptowanego psa w Twoim domu?
11. Psy szukające domu są często po przejściach, mogą odczuwać lęk w nowym miejscu, być
zestresowane nawet przez dłuższy czas. Czy jesteś na to przygotowany/na?
12. Jaki jest Twój stosunek do nawiązania współpracy z behawiorystą/szkoleniowcem (Czy
jesteś gotów ponosić koszty ewentualnego szkolenia/konsultacji u behawiorysty)?
13. Co się będzie działo z psem w czasie Twoich wyjazdów, wakacji lub innego rodzaju
dłuższej nieobecności (np. pobytu w szpitalu) itd.?
14. Jakie okoliczności w przyszłości mogłyby spowodować, że chciałbyś/abyś znaleźć inny dom
dla adoptowanego psiaka?
15. Co się stanie z psem w razie konieczności przeprowadzki (do mniejszego mieszkania,
innego miasta, innego kraju)?
16. Psy chorują - tak jak ludzie - i leczenie czasem jest kosztowne. Opieka nad szczeniakiem
wiąże się także z koniecznością szczepień szczenięcych i później corocznych dla dorosłych
psów, regularnych odrobaczeń, profilaktyki przeciwko kleszczom, itp. Czy jesteś
przygotowany/na na takie wydatki?
17. Czym zamierzasz żywić psa ? Jaki rodzaj pokarmu, ew. nazwy konkretnych marek.
18. Czy zgadzasz się na wizytę poadopcyjną w Twoim domu?

19. Czy jesteś gotowy/a podpisać umowę adopcyjną, w której ważnym punktem będzie
deklaracja, że pies nigdy nie trafi na ulicę ani do schroniska i przejmiesz odpowiedzialność za
psa do końca jego życia?
Odesłanie wypełnionej ankiety na adres adopcje@schroniskoswidnica.pl jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na
przetwarzanie Pani /Pana danych osobowych na potrzeby procedury adopcyjnej przez Fundację Mam Pomysł, zgodnie
z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r. (Dz.U. 1997 nr 133 poz.883).

