Въпросник за кандидат-осиновител на коте
С настоящия въпросник искаме да се убедим, че всеки осиновяващ осъзнава отговорностите,
произтичащи от отглеждането на домашния любимец, способен е и желае да понесе грижата в
морален, физически и финансов план. Не всеки човек, желаещ да осинови, е подходящ. Попълвайки
настоящия въпросник, ще ни помогнете да определим дали Вие и Вашето семейство сте готови за
отглеждане на домашен любимец и дали животното, от което се интересувате, е подходящо за начина
Ви на живот. След като се уверим, че сте подходящи един за друг, ще се свържем с Вас за оформяне
на необходимите документи. Кандидатурите се разглеждат и одобряват според реда, в който са
получени. Ако не сте били сред одобрените за даденото животно, това не значи, че не сте подходящи
за осиновяване на друго. При осиновяването се дължи осиновителска ( ПО ЖЕЛАНИЕ) такса в
размер на 100 лв., която ни позволява да покрием задължителните за всяко животно изследвания,
тестове, ваксини и обезпаразитяващи и консумативи. Ако считате, че осиновяването на домашен
компаньон е ангажимент до края на дните на Вашия любимец, молим да отговорите на следващите
въпроси:

Вашите имена:
Телефон, на който можем да се свържем с вас:
Име на града, в който живеете:
Име на котето:
• Защо избрахте точно това коте?
Отговор:

• Имате ли домашен любимец в момента? Ако да, разкажете ни за него.
Отговор:

• Колко и какви домашни любимци сте имали преди? Разкажете ни за тях.
Отговор:

• В случай че сте имали домашни любимци, те проявявали ли са поведенчески проблеми?
Ако да, разкажете ни как сте се справили.
Отговор:

• Ако сте имали домашен любимец, но вече не е при вас, къде се намира в момента?
Отговор:

• Налагало ли се е да се откажете от домашен любимец по някаква причина? Ако да,
споделете повече.
Отговор:

• Ако в момента нямате домашен любимец, бихте ли обмислили осиновяване на втори
заедно с първия? Ако не, бихте ли обмислили осиновяване на второ животинче след
време?
Отговор:

• Имате ли доверен ветеринарен лекар, който се е грижил за предишни ваши животни?
Ако да, споделете името му, както и в кой град и клиника работи.
Отговор:

• Грижата за коте налага разходи за храна, ваксинация, редовно обезпаразитяване и
медицински услуги при здравословни проблеми. Споделете какво очаквате като
приблизителни суми за изброеното и дали те са по силите на семейния ви бюджет.
Отговор:

• Ако котето се разболее и се наложи да заплатите неочаквано високи разходи за
прегледи, продължителен престой в клиника, терапия, операции или специална храна, ще
се справите ли? Как бихте постъпили, ако сумата е отвъд възможностите ви?
Отговор:

• Колко често планирате да ваксинирате и обезпаразитявате котето?
Отговор:

• Какво мислите за кастрацията? Кастрирали ли сте преди домашен любимец и защо?
Отговор:

• С каква храна планирате да храните котето? Споделете и с какво сте хранили предишни
домашни любимци.
Отговор:

В къща или в апартамент живеете? Ако сте в къща, само вътре ли планирате да живее
котето?
Отговор:

• Имате ли двор или тераса, до които котето ще има свободен достъп?
Отговор:

• Имате ли комарници на прозорците и вратите към терасите? Ако да, прикачете снимки.
Отговор:
• Работите, учите или сте пенсионер? Споделете повече за работата или следването си.
Отговор:

• В случай че живеете под наем, какво мислят собствениците на имота за коте в дома ви?
Имате ли подписан договор за наем и ако да, той уточнява ли условията за отглеждането
на домашни любимци в имота?
Отговор:

• Сам ли живеете или с близки/съквартиранти? Ако споделяте дома с други хора,
разкажете ни за тях. Какво мислят те за идеята за нов домашен любимец?
Отговор:

• Обмисляте ли да смените жилището си в идните години? Ако да, споделете повече за
причините и новия си дом.
Отговор:

• Ако ви се наложи да смените жилището си, ще можете ли да задържите котето, имайки
предвид, че намирането на жилище под наем с животно е трудно?
Отговор:

• Има ли алергични към животни членове във вашето семейство?
Отговор:

• Имате ли деца? Ако да, на каква възраст и съжителствали ли са с животно преди?
Отговор:

• Какво мислите за съжителството между домашен любимец и бебе? Какво би се случило
с котето, ако забременее член на семейството ви?
Отговор:

• Пътувате ли често? Ако да, как ще осигурите грижа за котето докато ви няма?
Отговор:

• Ако пътувате и обмисляте да взимате със себе си котето, споделете повече за условията
на пътуването и престоя в края му.
Отговор

• Опишете с няколко изречения как си представяте грижите за котето?
Отговор:
• Как ще разберете, че котето се нуждае от ветеринар?
Отговор:

• Ако котето се нуждае от ветеринар, какво ще направите?
Отговор:

• Грижата за коте е отговорност, продължаваща обикновено над 15 години, през които той
ще зависи изцяло от вас. Ако през това време изпитвате каквито и да е затруднения по
отглеждането му, неговото лечение или се окаже невъзможно да продължите да се
грижите за него, съгласявате ли се да ни уведомите незабавно, за да можем заедно да
предприемем нужните стъпки в негова полза?
Отговор:

• Задължителни етапи от процеса по осиновяване са среща с котето във временния му
дом, и посещение в бъдещия дом от наш координатор. Съгласни ли сте с тези условия?
Ако да, моля, оставете свой адрес.
Отговор:

• В случай че решим да ви поверим грижата за котето, кога най-рано бихте могли да го
приемете в дома си и какви пътувания ви предстоят в първите два месеца след това?
Отговор:

• Осиновяването завършва с подписване на договор, в който подробно са описани
изисквания за безопасен и здравословен живот, съгласие за редовно предоставяне на
снимки, съгласие за посещение в дома ви веднъж годишно (с предварителна уговорка и в
удобно време) както и задължителна кастрация на животното при навършване на
определена възраст (ако все още не е кастрирано). Съгласни ли сте с тези условия?
Отговор:

• Споделете всяка друга информация, която смятате, че ще ни помогне да вземем
правилното решение.
Отговор:

