DESPRE ADOPŢIE ÎN 12 PAȘI
Vă rugăm marcați cu x căsuța corespunzătoare acolo unde întrebările au opțiunea
da/nu și descrieți cu detalii acolo unde întrebările nu conțin această opțiune.

1. Aţi mai avut un animal de casă pe care să-l îngrijiți dumneavoastră?
Da
Nu
Dacă da, ce s-a întamplat cu el?

2. Unde va locui animalul pe care doriți să îl adoptați?
Vă rugăm precizați dacă este vorba despre o casă cu curte sau apartament, dacă
veți locui și dumneavoastră acolo, dacă este în afara localitășii Timișoara sau orice alte
detalii despre locul unde doriți să păstrați animalul.

3. Cum sunteți dispus(ă) să pregătiți spațiul pentru venirea animalului?
De exemplu să cumpărați o căsuță de lemn dacă va locui afară sau să achiziționați
covoraș și jucării dacă va locui în interior.

4. Animalul poate să fugă din locaţia în care va locui?
Da
Nu
Dacă da, sunteţi dispus(ă) să luaţi toate măsurile ca să nu mai aibe această
posibilitate?
Da
Nu

5. Mai aveţi şi alte animale?
Da
Nu
Dacă da, descrieti-le pe larg ca şi specie şi temperament. Precizați dacă aceste
animale vor locui împreună cu animalul pe care doriți să îl adoptați.

6. Descrieţi pe larg caracteristicile animalului pe care vi-l doriţi:
-

similitudini cu o anumită rasă
talie
sex
temperament
compatibilitate cu alte animale, cu copii (dacă este cazul)
blană: scurtă/lungă, culoare preferată

Vă doriţi exclusiv un animal de rasă?
Da
Nu
7. Sunteţi dispus(ă) să duceți animalul la veterinar de câte ori este nevoie? (pentru
servicii medicale regulate, precum vaccinarea sau deparazitarea, si pentru cazuri
excepționale, cum ar fi răni dobândite sau eventuale boli cronice dezvoltate în timp)
Da
Nu
8. În cazul în care doriți un pui, sunteţi dispus(ă) să sterilizaţi animalul când ajunge la
vârsta de 6 luni?
Da
Nu

9. Cât timp sunteţi dispus să petreceţi cu animalul? (câteva minute pe zi, câteva ore pe
zi, câteva zile pe săptămână, dacă sunteți dispus(ă) să-l plimbați și să îl socializați cu
alte animale)

10. Călătoriţi mult?
Da
Nu
Dacă da, v-aţi gândit cine va avea grijă de animal când sunteţi plecat?

11. Sunteţi dispus(ă) să primiţi vizite ocazionale, anunţate, de la membrii asociaţiei
noastre pentru a revedea animalul și a ne asigura că s-a adaptat traiului cu
dumneavoastră?
Da
Nu

12. Este toată familia de acord cu decizia de a adopta un animal?
Da
Nu
Vă mulțumim pentru informații și pentru răbdarea de a răspunde întrebărilor noastre.
Ne vom da silința să găsim un animăluț cât mai aproape de dorințele dvs!

