ANKIETA ADOPCYJNA DLA CHĘTNYCH NA PSA/SUKĘ DOMÓW STAŁYCH

data wypełnienia ankiety: ……………………………….…..

Adoptując psa opiekunowie ponoszą wszelkie koszty jego utrzymania, leczenia itp. Prosimy o
wyczerpujące odpowiedzi na każde pytanie, co pozwoli nam lepiej Państwa poznać i
zaproponować najwłaściwszego psa w stosunku do Państwa potrzeb i wymagań. Wybraną
odpowiedź prosimy zaznaczyć krzyżykiem X:
nie

Czy zainteresowanie dotyczy konkretnego psa? Jakiego? (Możemy pomóc w wyborze psa)

tak

Imię psa:

1. Gdzie Państwo mieszkacie:
w domu jednorodzinnym
w mieszkaniu (które piętro?)
inne (jakie?):

2. Czy pies będzie mieszkał z Państwem w domu czy na zewnątrz?
z nami w domu/mieszkaniu
wewnątrz w innym pomieszczeniu (jakim?)
na zewnątrz w kojcu (czy z budą?)
na zewnątrz na ogrodzonym terenie (czy z budą?)
inne (jakie?):

3. Jeśli mają Państwo ogród, czy zamierzają Państwo wyprowadzać psa poza teren?
tak
nie
nie mam ogrodu
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4. Czy dom/mieszkanie/teren, na którym będzie przebywał pies jest Państwa własnością, czy jest
wynajmowany?
Jest moją własnością
Jest własnością mojej rodziny
Jest wynajmowany
Inne (jakie?)

5. Jak często, na jak długo pies będzie chodził na spacery? Prosimy o realne i zgodne z możliwościami
deklaracje.
2 spacery dziennie
3 spacery dziennie
nie będzie chodził na spacery (dlaczego?)
inne (jakie?):

6. Czy obecnie w Państwa domu mieszkają jakieś zwierzęta, jeśli tak to ile i jakie?
nie, nie mam żadnych zwierząt w rodzinie
tak (ile i jakie?):
wiek zwierząt:

płeć:

7. Czy w Państwa rodzinie były wcześniej zwierzęta i jakie były ich losy? Prosimy krótko opisać, skąd pochodziły
oraz dlaczego już ich z Państwem nie ma.
nie
tak
Co się z nimi stało?

8. W jakim wieku są dzieci?
nie mam dzieci
mam dzieci w wieku:
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9. Czy zgodzą się Państwo na wizytę przedadopcyjną jednego z naszych wolontariuszy w Państwa domu?
nie (dlaczego?):
tak

10. Z kogo składa się Państwa rodzina? Czy wszyscy akceptują adopcję psa i godzą się na nowego domownika?

tak, zgadzają się
nie, nie zgadzają się
są niezdecydowani (dlaczego?)
Uwagi:

rodzina składa się z:

Wiek domowników:

11. Co się będzie działo z psem w czasie Państwa wyjazdów, wakacji, itp.? Prosimy opisać.
opis

12. Pies może żyć kilkanaście lat. Czy przewidziane jest miejsce dla psa w życiu Państwa rodziny na tak długo?
tak
nie

13. Czy w Państwa domu są osoby z alergią na sierść lub ślinę psa albo kurz?
tak
nie
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14. Psy porzucone są często po przejściach, mogą odczuwać lęk, w nowym miejscu być zestresowane nawet przez
dłuższy czas, mogą nie wiedzieć, że załatwia się na dworze, lub ze strasu załatwiać potrzeby fizjologiczne w
mieszkaniu, mogą coś zniszczyć itd. Czy jesteście Państwo na to gotowi, a w przypadku trudnych zachować podąć
pracę nad ich zmianą pozytywnymi metodami? Psy mogą wymagać porady specjalisty (behawiorysty, lekarza
weterynarii) i ścisłych kontaktów z fundacją w pierwszych miesiącach po adopcji.
nie
tak

nie wiem

15. Psy chorują, leczenie czasem jest kosztowne. Czy jesteście Państwo na to przygotowani finansowo?
nie
tak

16. Posiadanie psa wiąże się także z koniecznością szczepień, odrobaczeń, profilaktyki przeciw kleszczowej, itp.
Czy jesteście Państwo przygotowani na to finansowo?
nie
tak

17. Czy planują Państwo wydatki związane z zakupem akcesoriów czy zabawek dla psa? Co zamierzają Państwo
kupić, a co Państwo już mają w domu?
nie
tak /opis:
posiadamy/opis:

18. Psy wydawane z fundacji są wysterylizowane/wykastrowane, a w wypadku szczeniąt lub w przypadku braku
możliwości wykonania zabiegu podczas pobytu psa w Fundacji, nowi właściciele podpisują zobowiązanie do
wykonania tego zabiegu w określonym terminie. Jest to skrupulatnie sprawdzane i egzekwowane.
jestem za
jestem przeciw
nie wiem
inne/jakie:
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19. Wymagane jest podpisanie umowy adopcyjnej, a w niej deklaracja, że pies NIGDY nie zostanie porzucony,
przekazany osobom trzecim, nie trafi na ulicę, ani do schroniska. W razie niemożności zajmowania się psem
przekazać go można wyłącznie przedstawicielowi Fundacji. Pies nie może być na uwięzi, łańcuchu, itp., nie można
wobec niego stosować przemocy, szkolić metodami awersyjnymi, przy użyciu siły. ABSOLUTNY zakaz używania
kolczatek i obroży elektrycznych. Czy zobowiązują się Państwo do tego stosować?
tak
nie

20. W jaki sposób pies będzie żywiony? Czy suchą karmą, puszkami, jedzeniem gotowanym (z czego będzie się
składać)? Jaką kwotę możecie Państwo przeznaczyć miesięcznie na jedzenie dla psa?
Sucha karma /jaka:
Mokra karma /jaka:
Gotowane/jakie:
Ile planujecie miesięcznie wydać na żywienie?

do 100 zł

100-150 zł

150-200
zł

powyżej 200
zł

21. Czy pies będzie miał możliwość wychodzenia na zewnątrz bez opieki?
tak
nie

22. Czy zgodzą się Państwo na wizytę w Państwa domu po adopcji (to także punkt umowy)?
tak
nie

23. Ile czasu dziennie pies będzie spędzał w domu sam?
☐ nie będzie sam ☐ do 2h ☐ do 6h ☐ do 8h ☐ do 10 h ☐ więcej niż 10 h ☐ inne (jakie
……………………..….)
24. Czemu akurat teraz zdecydowali się Państwo na adopcję rottweilera i dlaczego wybraliście Państwo tę rasę?
opis
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25. Bardzo proszę napisać kilka słów o sobie. Wiek, zainteresowania itp. (odpowiedź obowiązkowa).
opis

26. Czy odbiorą Państwo psa osobiście z miejsca jego pobytu?
tak
nie
pokryjemy koszty transportu
dołożymy do kosztów transportu kwotę ….

27. Inne ważne informacje, uwagi:
opis

28. Pies będzie przebywał pod adresem:
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29. Dane do kontaktu:
Imię i nazwisko:
Adres zamieszkania:
Telefon:
Email:

30. Dane do kontaktu do domowników opisanych w punkcie 10 w celu potwierdzenia zgody na adopcję:
Imię i nazwisko:
Telefon:
Email:

DZIĘKUJEMY za wypełnienie ankiety.
Przypominamy, że nie sprzedajemy psów, tylko szukamy im dobrych domów na całe ich życie. Adopcja to
zobowiązanie wobec żywej, czującej istoty, nawet na 10 - 15 lat. Jest to również zobowiązanie wobec
wolontariuszy Fundacji, którzy danego psa uratowali. Wkładamy wiele pracy by psy, które ratujemy były
przygotowane do adopcji. Często wymagają leczenia, operacji, podawania leków. Niejednokrotnie trafiają do
nas psy, które doświadczyły przemocy lub bardzo zaniedbane. Wyprowadzenie ich z takiego stanu wymaga
czasu, wiele pracy, cierpliwości, a przede wszystkim miłości. Każdego psa, który do nas trafia, darzymy
uczuciem i życzymy mu jak najlepiej. Dlatego właśnie chcemy poznać nowych opiekunów naszych psów jeszcze
przed adopcją lub przekazaniem do domu tymczasowego. Przygarniając bezdomne, skrzywdzone zwierzę,
składamy mu jednocześnie obietnicę, że zadbamy o jego przyszłość i że nic złego już go nie spotka. Chcemy
dotrzymać słowa i liczymy na to, że Państwo nam w tym pomożecie.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ankiecie dla potrzeb niezbędnych do
jej rozpatrzenia, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 roku oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018 poz. 1000)

……………………………………………………..
czytelny podpis
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