Formularz przedadopcyjny
Dane osobowe
Imię i nazwisko:
Adres:
Telefon kontaktowy:
Adres e-mail:
Wiek:
Aktualne zajęcie (zakreśl właściwe): uczeń / student /
pracuję na pełen etat / pracuję dorywczo / zajmuję się
domem / jestem na emeryturze lub rencie / inne:
…………………………………………………………………………………….

Pytania
1. Ile osób mieszka z Tobą w domu/mieszkaniu w którym będzie przebywał pies?
2. Czy w domu są dzieci? W jakim są wieku?
3. Czy regularnie odwiedzają Cię dzieci/wnuki/dzieci znajomych?
4. W jaki sposób zazwyczaj spędzasz czas wolny?
5. W jaki sposób zazwyczaj spędzają czas wolny inni domownicy?
6. Czy w ciągu dnia ktoś jest obecny stale lub przez większość czasu w domu?
7. Czy ktoś w domu ma alergię na zwierzęta? Jeśli tak wpisz kto (dziecko, Ty, etc.)
8. Czy obecnie masz w domu jakieś zwierzęta? Jakie? Określ, jaki jest ich stosunek do innych

zwierząt.
9. Czy miałeś już wcześniej psy? Jeśli tak, opisz krótko ich losy. Czy były adoptowane lub

przygarnięte?
10. Czy wszyscy domownicy akceptują pomysł adoptowania psa? Jeśli nie, napisz jakie są

wątpliwości.
11. Skąd wziął się pomysł adopcji psa?
12. Gdzie mieszkasz (blok, kawalerka, dom, etc.)?
13. W PRZYPADKU MIESZKANIA
a) Jaki jest metraż mieszkania?
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b) Na którym piętrze się znajduje?
c) Czy jest winda?
d) Czy pies będzie mieć możliwość poruszania się po całym mieszkaniu?
e) Gdzie będzie zostawał pies, gdy zostanie sam w mieszkaniu?
f)

Gdzie będzie znajdowało się jego legowisko, miski?

14. W PRZYPADKU DOMU
a) Jaki jest metraż domu?
b) Czy pies będzie mógł poruszać się po całym domu czy też tylko w wyznaczonym

obszarze?
c) Gdzie będzie jego legowisko, miski?
d) Jeśli pies będzie mieszkał na dworze, opisz w jakich warunkach będzie przebywał.
e) Jeśli pies będzie mieszkał na dworze, to czy będzie mógł bywać w domu? Jeśli tak opisz

okoliczności w jakich będzie to możliwe.
f)

Jak duży masz ogród i czy pies będzie mógł się po nim swobodnie poruszać? Czy będzie
miał do niego ograniczony czy stały dostęp?

g) Jakiej wysokości jest ogrodzenie posesji i czy jest podmurówka?
h) Gdzie będzie zostawał pies, gdy nikogo nie będzie w domu?
15. Opisz okolicę swojego zamieszkania. Czy blisko są parki, łąki, lasy, miejsca gdzie można

spacerować z psem?
16. Czy wiesz gdzie znajduje się najbliższy gabinet weterynaryjny? Jaka jest to odległość?
17. Jak często pies będzie mógł chodzić na spacery, o jakich porach i na ile czasu?
18. Co będzie się działo z psem podczas Twoich wakacji i wyjazdów?
19. Jak często i jak długo pies będzie zostawał sam (ile godzin naraz)?
20. Ile godzin dziennie planujesz poświęcić psu?
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21. Na jaką skalę Twój domowy budżet pozwala na utrzymanie psa? Konieczne są szczepienia,

odrobaczanie, ewentualne leczenie, akcesoria, karma – czy jesteś tego świadomy?
22. Jaka byłaby Twoja reakcja na zniszczenia jakie adoptowany pies mógłby wyrządzić w

pierwszych dniach adaptacji? (np. rozkopywanie ogródka, wycie, załatwianie się w domu,
niszczenie czegoś)
23. Jak odniesiesz się do posiadania przez niektóre psy ze schronisk złych nawyków, których

zmiana jest jak najbardziej możliwa, ale zwykle wymaga czasu, pracy i cierpliwości?
24. Co uważasz na temat zaborczości u psa, jeśli chodzi o jego jedzenie lub różne przedmioty?
25. Co zrobiłbyś gdyby adoptowany pies nie mógł sam zostawać w domu (wyłby, niszczył rzeczy i

źle by to znosił)?
26. Czy masz możliwość wykorzystania urlopu przez pierwsze dni pobytu psa u Ciebie?
27. Czy kiedykolwiek korzystałeś ze szkolenia, porad eksperta, fachowej literatury, filmów

szkoleniowych?
28. Czy w razie ewentualnych problemów jesteś gotowy być w stałym kontakcie z nami?
29. Czy jesteś w stanie osobiście przyjechać po psa do schroniska?
30. Nasze psy są poddawane zabiegowi sterylizacji/kastracji. Czy ma to wpływ na Twoją decyzję?

Jeśli tak, to jaki?
31. Co są sądzisz o sterylizacji zwierząt?
32. W jaki sposób dowiedziałeś się o możliwości adopcji psa?
33. W jakim typie rasy chciałbyś adoptować psa? Dlaczego uważasz, że ten typ jest dla Ciebie

odpowiedni? Jeśli nie masz konkretnych preferencji napisz to.
34. Psa w jakim wieku chciałbyś adoptować? Dlaczego? Czy wiesz z czym wiąże się posiadanie

szczeniaka / psa dorosłego / psa starszego? Co Ci najbardziej odpowiada w tym wieku oraz
co uważasz za najbardziej problematyczne? Jeśli wiek jest Ci obojętny napisz to.
35. Psa w jakim stanie zdrowotnym chciałbyś adoptować (całkowicie zdrowy, przyjmujący leki,

niepełnosprawny, etc.)? Dlaczego? Jeśli stan jest Ci obojętny napisz to.
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36. W PRZYPADKU SZCZENIAKÓW
a) Czy jesteś w stanie często wyprowadzać psa na dwór (po drzemce, po posiłkach)?

Pamiętaj, że czasem noc nie stanowi wyjątku.
b) Czy wiesz, że szczeniak może wyrządzić różne szkody w domu?
c) Czy jesteś gotowy przyrządzać szczeniakowi częste posiłki?
d) Czy jesteś gotowy na konsekwentną, codzienną pracę wychowawczą?
37. W PRZYPADKU PSÓW STARYCH BĄDŹ CHORYCH
a) Czy masz doświadczenie związane z opieką nad takim psem? Jeśli tak to jakie (typ opieki

i leczenie jakiego wymagało zwierzę)
b) Chory bądź stary pies często potrzebuje więcej Twojego czasu. Ile czasu jesteś w stanie

poświęcić zwierzęciu?
c) Czy ktoś z domowników poza Tobą jest w stanie zaangażować się w proces ewentualnego

leczenia psa w razie pogorszenia stanu zdrowia? (transport psa do weterynarza,
podawanie leków, etc.)
d) Leczenie psa chorego jest zwykle bardziej kosztowne (leki, badania kontrolne, zabiegi).

Czy jesteś w stanie pokryć te koszty?
e) Czy masz możliwość dostosowania Twojego mieszkania, domu, ogrodu do potrzeb psa

chorego lub starszego?
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