Ankieta przedadopcyj na
rv Srodzie Wielkopolskiej (z siedzibą uI. Zakładowa 6,
63-000 środa WĘ.) szuka zwierzętom dobrych i odpowiedzialnyclr domów na całe ich życie. JęSt to
Schronisko dla Bęzdomn ych Zwierząt

zobowiązanie wobec zyrvej , czującej istoty. Opieka nad nimi niekiedy wymaga czasu, wiele pracy, cierpliwoŚci,
a nadęr

wszystko rniłości.

Dlatego właśniechcemy poznać nowych opiekunów ratowanych zwierząt jeszcze przed adoPcjąprrygarniając bezdomne, skrzywdzone zwierzę, składamy mu jednocześnie obietnicę,

że zadbamY o

jego

przyszłośći żę nic złego _jrrz je nie spotka. Chcemy dotrzymać słowa i liczymy na to, że Państwo nam W tYm
pomożecie.

Bardzo prosimy o wyczęrpuiąc,e

q@

Państwa poznaó. Odpowiedzi tĘlu: ..tak /nie". ..nie wiem". _.zawsze"

iĘ, nięwiele

nam mówia

i nie

ułatwiaja

podjęcia decyz_ii o adopcji.

WYBIERAMPSA./KOTA O

IMIENIIJ:

...,..,.,.......

L

Czy fakt adopcji zwierzęcia akceptują

2.

Dlaczego alc"lrat teraz zdecydor.vali się Panstwo na adopcję zwlęrzęcia?

3.

Czy u,Pańsfwa dctnu są osoby za\ergią (na sierśćlub ślinęzwierzęcta)'l

4,

Czy mieszliacie Państwo

5.

Czy

6.

Cry w

z\NleTzę

i

godzą się na nowego domownika wszyscy członkowie

rv domu czy rv

mieszkaniu (dom jedrrorodzinny, kamienica, blok)?

będzie rnieszkało z Panstr,vem czy na zewnątrz?

Pansf\Ą,it lo<jzrrrie są

dzieci fieśli tak to w jakim sąwielcu)?

ro&Ę'l

7

.

Czy obecnie w pansfwa domu mieszk ają jakieśzwi etzęta,jęŚIi tak

to

jakie?

8, czy w pańsfwa rodzinię był wcześniejzvłienęta i jakie były ich

losy?

(prosimy kótko opisac ich historię oraz powiedzieć dlaczego już ich z Państwem nie ma).

9.

IIę ęzasu

zwi rze będzie spę dzńaw ao*u

samę?

10. C.zy zwierzę będzie rniało mozliwośc wychodzenia na zewnątlzbez opieki?

11. Co się będzie działo ze zwierzeciem w czasie Pństwa wyjazdów, wakacji, itp.?

12.

Czlrl przern idziane jest miejsce dla

zwierzęciaw Ąciu Państwa rodziny na olges kilkunastu iat?

13_ Zwierzęapofzucone są często

zestresowane nawet

po

przejściach, mogą odczuwaó Ięk"

w

nowym miejscu byc

przez dłuższy czas, mogą nię wiedziec, że powinny żałatwiaćsię na

to zrieść?
dworze. mogą cośzńszcryć itd. Czy jesteściePństwo gotowi

jak ludzie - i leczenie czasem jest kosztowne, Posiadanie nvierzęcta wtąże się
ię- Cry jesteście
koniecznością szczeptell, od.roba czeil, profilakryki Prueclw YJęszczowej,

L4. Zwierzęta chorują taLżę z

tak

Panstwo gotowi ponosic te wydatki?

L5. Czy planują

PŃsało wyriatki zńązane z za7alpeaakcesoriów

Pńsnpo kupić/co Pńsrwo juz

d}a

zwierzęcia {co zarąierzają

mają w doqu)?

16. Jaki jest Pańsrwa stosunek do kastracji/sterylizacji mvierząt?

będzie deklaracja,
17. Czy jesteście Pństwo gotowi podpisac rrmowę adopcyjną, w której waźnlm punktem
go
że zwlerzęNIGDY nie trafi na ulicę ani do schroniska, aw razie, gdybyŚcie Państwo nie mogli
zatrzymać,1o

16r

pierwszej kolejności skontakrujecie się z Nami?

18. Czy zgodąsię Pństwo na wiz,ytę w Państwa domupo adopcji?

..'.....'..'...

19. W jakinr rrieście Pansnvo rnieszL<ają?

_

na protltu Facebook
jest nam obojętny, dlatego
zwierzątnie
ychprzezlas
jak rozwijają się nasi byli
20. Los wyadoptowan
okresowo pokazujemy
chaty",
do
bierz
_ pies w potgebie,
,§udłaty i łaciary

podopieczriwnowychdornach.CzyjesteśeiePańsnvoskłonnicojakiśczasdńelićsięznamitlmi
o mierzęcia?
zdjęciaadoptowaneg
wiadomościami i przesyłac

Dane konlaktowe:

Imię

E-Mail:

kontaktowy:
",,,, "Telefon

Będziemywdzięcznizapolubienienaszegoprofilunafb.:h*ps:iiwww.facebook'com.PiesKudlaryl

