ANKIETA PRZEDADOPCYJNA
w sprawie adopcji kota

z Fundacji Bo Ja Kocham Psy.

Imię kota, którego dotyczy ankieta

-.

Imię i nazwisko, adres, adres email, telefon osoby zainteresowanej adopcją
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………... .
Czy mieszka Pan/Pani w : mieszkanie/dom, piętro ….… , winda ……. ,
ilość pokoi ….... .
Czy właściciel mieszkania oraz osoby w nim mieszkające wyrażają zgodę na
trzymanie kota?? …………………………………………………………………………… .
Czy kot miałby możliwość swobodnego wychodzenia na dwór bez opieki ??
………………………………………………………………………………………………… .
Jak zabezpieczycie Państwo swoje okna i balkon, żeby kotu nie stała się krzywda?
………………………………………………………………………………………………… .
Czy wszyscy członkowie rodziny akceptują fakt adopcji kota i godzą się na nowego
domownika? ……………………………………………………………………………….. .

Czy pojawienie się w domu nowego członka rodziny, np. dziecka, zmieni coś

w Państwa stosunku do adoptowanego zwierzęcia? Czy nie będzie to powód
do wycofania się z adopcji? ……………………………………………………………… .
Czy w Pani/Pana rodzinie występują alergie na sierść zwierząt? ……………………. .
Czy w domu lub na terenie są inne zwierzęta? …………………………………………. .
Proszę wymienić jakie. Podać ich płeć i wiek oraz proszę napisać czy są
sterylizowane.…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..…….. .
Gdzie będzie przebywał kot podczas dłuższej nieobecności w domu (np. delegacja,
urlop, wyjazd świąteczny?) Kto wtedy będzie się opiekował kotem?
………………………………………………………………………………………………… .
Koty porzucone są często po przejściach, mogą odczuwać lęk, w nowym miejscu być
zestresowane nawet przez dłuższy czas, mogą nie wiedzieć, gdzie należy się
załatwiać, posiusiać się nie tam, gdzie trzeba, mogą coś zniszczyć itd.
Czy jesteście Państwo gotowi to znieść? ………………………………………………… .

Czy zgodzą się Państwo na krótką wizytę przedadopcyjną jednego z naszych
wolontariuszy w Państwa domu? ………………………………………………………… .
Czy są Państwo w stanie zakupić kotu niezbędne wyposażenie (kuweta, drapak,
profesjonalna karma, transporter itp.)? ………………………………………………….. .
Czy są Państwo przygotowani na wydatki związane z koniecznymi szczepieniami,
regularnym odrobaczaniem kota oraz z wydatkami związanymi z ewentualną chorobą
kota? ………………………………………………………………………………………… .
Czym („czym” a nie „czy”) zamierzacie Państwo żywić kota? Czy będzie to sucha
karma, puszki, jedzenie gotowane (z czego będzie się składać)?
……………………………………………………………………………………………….. .
Jaką kwotę możecie Państwo przeznaczyć miesięcznie na jedzenie dla kota?

………………………………………………………………………………………………… .
Czy miała Pani/Pan już kiedyś kota lub inne zwierzę? …………………………………. .
Jakie to było zwierzę? Jakiej rasy i wielkości?
…………………………………………..............................................................................
……………………………………………………………………………………………….... .
Co się z nim stało (zmarło, uciekło, zostało oddane)? ………………………………….. .
Jaki jest Państwa stosunek do kastracji/sterylizacji zwierząt? Koty wydawane
z fundacji są wysterylizowane/wykastrowane, a w wypadku kociąt lub w przypadku braku możliwości
wykonania zabiegu podczas pobytu kota w Fundacji, nowi właściciele podpisują zobowiązanie
do wykonania tego zabiegu w określonym terminie. Jest to później skrupulatnie sprawdzane.
…………………………………………………………………………………………………………………….. .

Czy w domu jest wystarczająco dużo miejsca dla kota? Czy kot nie będzie kłopotliwy
dla któregoś z domowników? ……………………………………………………………… .
Dlaczego akurat teraz zdecydowali się Państwo na adopcję kota?
………………………………………………………………………………………………… .
Kot może żyć kilkanaście lat. Czy przewidziane jest miejsce dla kota w życiu
Państwa rodziny na tak długo? ……………………………………………………………. .
Niektóre zwierzęta Fundacyjne mają powikłania pochorobowe, czasami jest potrzeba
dalszego leczenia kociaka, codziennego podawania leków, kropli do oczu, maści itp.
Czasami wręcz potrzebują zabiegu chirurgicznego. Czy jesteście Państwo gotowi to
znieść i ponieść ewentualne koszta opieki weterynaryjnej przyszłego
podopiecznego?
………………………………………………………………………………………………… .
Co zmusiłoby Państwa do oddania kota? ………………………………………………... .
Czy jesteście Państwo gotowi podpisać umowę adopcyjną, w której ważnym
punktem będzie deklaracja, że kot NIGDY nie trafi na ulicę ani do schroniska,

a w razie, gdybyście Państwo nie mogli go zatrzymać, oddacie go Państwo wyłącznie
przedstawicielowi wolontariatu?
………………………………………………………………………………………………… .

Oświadczam, że powyższe odpowiedzi są zgodne z prawdą.
.......................................................................
Data i podpis

Przypominamy, że NIE sprzedajemy zwierząt, tylko szukamy im dobrych (czyli sprawdzonych) domów
na całe ich życie.
Jest to zobowiązanie wobec żywej, czującej istoty, na co najmniej 10-15 lat. Jest to również
zobowiązanie wobec nas, wolontariuszy Fundacji, którzy danego kota lub psa uratowali. Jest to adopcja
nowego członka rodziny, tak samo bezbronnego jak dziecko.
Wkładamy wiele pracy by zwierzęta, które ratujemy były dobrze przygotowane do adopcji. Często
wymagają leczenia, operacji, długiego podawania leków. Niejednokrotnie trafiają do nas zwierzęta bite
lub bardzo zaniedbane. Wyprowadzenie ich na tzw. „prostą”, wymaga czasu, wiele pracy, cierpliwości,
a nader wszystko miłości.
Każdego psa czy kota, który do nas trafia, darzymy uczuciem i życzymy mu jak najlepiej. Dlatego
właśnie chcemy poznać nowych opiekunów naszych podopiecznych jeszcze przed adopcją.
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.
Nasze zwierzęta są zdrowe, odrobaczone i zaszczepione. Posiadają książeczki zdrowia, gdzie ww.
zabiegi
są
potwierdzone
przez
lekarza
weterynarii.
Dorosłe
zwierzęta
wydajemy
wysterylizowane/wykastrowane – w przypadku braku możliwości wykonania tego zabiegu w czasie
pobytu zwierzęcia w Fundacji, nowi właściciele podpisują stosowne zobowiązanie.

Wszystkie argumenty na podparcie ludzkiej wyższości nie są w stanie zaprzeczyć jednej
niezaprzeczalnej prawdzie: w cierpieniu zwierzęta są nam równe.

nr konta bankowego Fundacji: 91 1020 3352 0000 1102 0199 1942
I Oddział PKO BP S.A. W Łodzi

Dziękujemy za pomoc.

