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Ankieta adopcyjna

Niniejsza ankieta ma jedynie charakter informacyjny i zawarte w niej dane, nie zostaną nigdzie użyte, ani przekazane osobom niezwiązanym z procesem adopcji psa. 
Prosimy też pamiętać, że ankieta ma na celu pomóc w doborze właściwego czworonoga. Prosimy o udzielanie szczerych i dokładnych odpowiedzi, co skróci i uefektywni procedurę adopcyjną.



DANE KONTAKTOWE

Imię i nazwisko: 
Miejsce zamieszkania, miejscowość, ulica, nr domu/mieszkania:
Kod pocztowy, miejscowość:
Województwo: 
Numer telefonu: 
Adres e-mail: 
Wiek: 
Czym się Pan/Pani aktualnie zajmuje: (praca/studia/nauka w szkole/emerytura/renta) 

PYTANIA DLA OSÓB MIESZKAJĄCYCH W BLOKU/MIESZKANIU

1. Czy mieszkanie jest wynajmowane? Czy właściciel mieszkania został poinformowany o chęci adopcji psa? Jeśli tak, jaka jest jego opinia na ten temat?

2. Czy Państwa sąsiedzi również posiadają zwierzęta?

3. Czy Państwa sąsiedzi są na tyle wyrozumiali, by na czas aklimatyzacji psa w nowym domu  zaakceptować sytuację, że pies np. wyje lub szczeka? 


PYTANIA DLA OSÓB MIESZKAJĄCYCH W DOMU 

4. Jakiej wysokości jest ogrodzenie? Czy posiada podmurówkę? Czy teren wokół domu jest szczelnie ogrodzony? 

5. Gdzie pies będzie przebywać w ciągu dnia, a gdzie w ciągu nocy (w domu, w zadaszonym kojcu, w niezadaszonym kojcu, biegać luzem po posesji, być na łańcuchu)? 

6. Czy sąsiedzi mają drób, koty lub inną zwierzynę, którą pies mógłby uznać za swoją zdobycz? 

7. Czy zdają sobie Państwo sprawę z tego, że psy uwielbiają kopać, przez co mogą zniszczyć ogródek? 


PYTANIA OGÓLNE 

8. Dlaczego chcą Państwo adoptować psa, a nie kupić z hodowli? 

9. Jak liczna jest Państwa Rodzina, ilu jest domowników? 

10. Czy pozostali domownicy wiedzą o chęci adopcji psa? Czy zgadzają się na posiadanie psa? Czy decyzja o adopcji została podjęta wspólnie?

11. Czy w domu są dzieci, jeśli tak to w jakim są wieku? Czy miały styczność z psami? Jak się zachowują w stosunku do nich?

12. Czy któryś z domowników ma uczulenie na sierść? 

13. Jak zamierzają Państwo pogodzić swoje plany wakacyjne z faktem posiadania 
psa? Czy pies będzie wyjeżdżać z Państwem czy zostawać pod czyjąś opieką? 

14. Czy w nagłej, nieprzewidzianej sytuacji mają Państwo kogoś, kto zająłby się psem podczas Państwa dłuższej nieobecności? 

15. W jaki sposób spędzają Państwo wolny czas? Jaka jest Państwa i pozostałych domowników aktywność?

16. W jaki sposób i jak często zamierzają Państwo zapewnić psu ruch? 

17. Czy w domu lub na terenie posesji są inne zwierzęta (psy, koty, ptaki, króliki, chomiki, inne)?

18. Czy posiadali Państwo już kiedyś psa? Ile ich było i co się z nimi stało? Jakie to były rasy? Czy są Państwo w stanie określić charaktery tych psów?

19. Czy mają Państwo zaufanego weterynarza?

20. Pies musi raz w roku być zaszczepiony przeciwko wściekliźnie. Wymagamy by był również zaszczepiony przeciwko chorobom wirusowym i 2-4 razy w ciągu roku odrobaczany. Czy wiedzą Państwo jakie są to koszty?

21. Czy w przypadku nagłej choroby psa są Państwo w stanie szybko zareagować i ponieść związane z nią koszty?

22. W jaki sposób i czym zamierzają Państwo karmić psa? Czy wiedzą Państwo ile będzie to miesięcznie kosztować?

23. Czy wiedzą Państwo, że nasze psy przed adopcją są poddawane kastracji/sterylizacji, a w przypadku szczeniaków zabieg jest warunkiem adopcji i musi zostać udokumentowany?


PYTANIA NAKREŚLAJĄCE SPECYFIKĘ PSA

24. Czy kiedykolwiek mieli już Państwo psa ze schroniska? Jakie posiadają Państwo doświadczenia związane z jego adopcją? 

25. Czy są Państwo gotowi na problemy wychowawcze, które może sprawiać pies po adopcji?

26. Jak postąpią Państwo w sytuacji gdy w czasie aklimatyzacji pies:
a) będzie załatwiać się w domu, mieć biegunkę? 
b) będzie wykazywać lęk w stosunku do nowych rzeczy i będzie potrzebować nawet kilku miesięcy na odnalezienie się w nowej sytuacji? 
c) będzie warczeć przy misce lub w stresujących dla niego sytuacjach? 

27. Czy posiadają Państwo kennel klatkę? Jaka jest Państwa opinia na temat korzystania z niej? Czy dopuszczają Państwo opcję jej zakupu?

28. Ile godzin pies musiałby zostawać sam w domu i jak często? 

29. Czy są Państwo gotowi w razie problemów podjąć współpracę z behawiorystą lub szkoleniowcem? Czy znają Państwo jakiegokolwiek behawiorystę?

30. Jakie przede wszystkim cechy powinien mieć Państwa przyszły pies? Co jest dla Państwa najważniejsze?

31. Z jakimi problemami nie są Państwo w stanie się zmierzyć? 


PYTANIA DOTYCZĄCE RAS PÓŁNOCNYCH

32. Czy mieli  lub mają Państwo bezpośredni kontakt z Siberian Husky lub innymi psami północy oraz ich właścicielami? Jaki charakter miały te psy?

33. Czy zdają sobie Państwo sprawę z tego, że nie są to psy stróżujące i obronne?

34. Czy są Państwo świadomi, że psy ras północnych są niezwykle silne i często mocno ciągną na smyczy? Czy są Państwo w stanie fizycznie podołać takiemu wyzwaniu, zwłaszcza w sytuacji, gdy na horyzoncie pojawia się zwierzyna, która odbiera psu racjonalne myślenie?

35. Czy wiedzą Państwo, że psy ras północnych uciekają i spuszczanie ich ze smyczy NIGDY nie może mieć miejsca, co stanowi punkt w umowie adopcyjnej? 

36. Czy liczą się Państwo z tym, że psy ras północnych wyjątkowo długo i obficie linieją? 

37. Czy wiedzą Państwo, że psy ras północnych nie mogą intensywnie biegać gdy temperatura przekracza 15 stopni?


PYTANIA DLA OSÓB CHCĄCYCH ADOPTOWAĆ SZCZENIAKA

38. Dlaczego chcą Państwo adoptować szczeniaka? 

39. Czy są Państwo gotowi na nieprzespane noce i wyprowadzanie szczeniaka na dwór co 3 godziny, w celu nauki załatwiania się na zewnątrz? 

40. Czy są Państwo gotowi na noszenie szczeniaka po schodach do około 5-6 miesiąca życia aby nie narażać na uszkodzenia jego kręgosłupa? 

41. Czy są Państwo gotowi na żmudną i długotrwałą pracę włożoną w porządne wychowanie szczeniaka? 

42. Czy zdają sobie Państwo sprawę jakie szkody materialne może wyrządzić nawet dobrze wychowany szczeniak? 

43. Czy zdają sobie Państwo sprawę z tego, że nie da się do końca przewidzieć które cechy charakteru szczeniaka będą dominować gdy dorośnie?


PYTANIA ORGANIZACYJNE

44. Czy mają Państwo możliwość osobistego przyjechania po psa? 

45. Czy są Państwo gotowi na pokrycie ewentualnych kosztów transportu w przypadku dużej odległości lub braku możliwości przyjazdu po psa?

46. W jakim terminie mogą Państwo adoptować psa? Jak długo są Państwo w stanie czekać na adopcję psa? 

47. Czy zdają sobie Państwo sprawę z konieczności utrzymywania kontaktu z nami po adopcji i przekazywania informacji i zdjęć psa? I że w przypadku jakichkolwiek problemów z psem jesteśmy w stanie Państwu pomóc, ale muszą nas Państwo jak najszybciej poinformować o sytuacji?

48. Czy zgłosili już Państwo chęć adopcji do innej organizacji/schroniska lub są już w trakcie procedur adopcyjnych?

49. Gdzie znaleźli Państwo nasze ogłoszenie?

50. Czy któryś z naszych podopiecznych wzbudził Państwa zainteresowanie?


Adoptujący wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz wizerunku i danych adoptowanego zwierzęcia, zawartych w umowie adopcyjnej przez Fundację Pomocy Zwierzętom Husky Adopcje w Warszawie, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r., Nr 101, poz. 926 ze zm.)

