ADOPCE – JAK NA TO
Pokud máte zájem o některého z pejsků u nás umístěných, poprosíme Vás o krátký email, kde napíšete něco o
sobě. Berte v potaz především, co mu jste schopni nabídnout a co naopak očekáváte, že by měl on splňovat pro
Vás.
Ne každý pes se musí hodit do každé rodiny a podmínek a ne každá rodina a podmínky se musí hodit pro daného
psa.
Při výběru štěněte myslete na to, že má před sebou dost let života a netouží majitele za svůj život několikrát
měnit. Začátky mohou být někdy o rozkousaných tkaničkách, častějším venčení, krmení, naučení samostatnosti,
…. pak nastoupí puberta a Vy to nesmíte vzdát, ale pejska vychovat, i když Vám někdy to roztomilé štěňátko
může lézt i pěkně na nervy.
Při adopci dospělých psů myslete na to, že většina z nich jsou nalezenci. Psi, kterých se předchozí majitelé z
různého důvodu zbavili. U některých se podaří zjistit něco o předchozím životě, u jiných nevíme nic. Může to
být úžasný pes - přesně takový, jakého jste si celý život představovali, ale může to být také pes, který má z
předchozího života nějakou povahu, návyky, nároky. Může to být i pes, ke kterému se někdo nechoval hezky,
nežil v dobrých podmínkách a nese si to dále životem. I takový potřebuje někam patřit, ale také o to více
potřebuje pochopení, trpělivosti a také zkušenosti. Jednoduše u nás můžete najít největšího mazla a přítulu na
světě. Můžete u nás najít nejlepšího kamaráda do nepohody, který Vás neopustí, i kdyby Vás opustit celý svět.
Můžete u nás ale také najít psy, ke kterým budete potřebovat "návod k použití", možná i "zbroják", ale tito
nemají moc velkou šanci na adopci a na to, že soužití bude bezproblémové.
Při adopci staršího, anebo nemocného psa myslete na zvýšené náklady za veterinární péči, doplňky stravy,
případně speciální granule a také na to, že v tom dobrém už s ním byl někdo jiný. V tom zlém je to teď na Vás a
on bude potřebovat, abyste byli silní, až přijde jeho čas, protože Vaše péče, láska, teplo domova je už asi to
jediné, co mu můžete nabídnout a vynahradit mu, co mu bylo vzato, anebo co ani nikdy nepoznal. On už může
na oplátku nabídnout jen svoji vděčnost a staří pejskové bývají ti nejvděčnější.
Při adopci pejska se sepisuje klasická adopční smlouva. Dále se platí adopční poplatek, který se většinou skládá
z odčervení, odblešení, očkovaní a aplikace čipu+jeho registrace. U starých pejsků se adopční poplatek snažíme
držet na minimu. Vzor adopční smlouvy dostanete předem k nahlédnutí a adopční poplatek se obvykle pohybuje
v rozmezí 0 -1500,- Kč.
Většinou vyžadujeme osobní, nikoliv zprostředkované, předaní psa novému majiteli a to právě z důvodu, aby
bylo vidět, jestli se k sobě daný pes a nový majitel hodí a splňují očekávaní jeden pro druhého. Pejska je možné
si vzít na procházku, je možné vyzkoušet, jak si bude rozumět s Vašim dítětem, anebo domácím psem. V
případě, kdy si nejsme úplně jistí, ale stojí to za zkoušku, je možné si vzít pejska domů zatím na zkoušku a
případně až poté sepsat adopční smlouvu.
U nalezených psů, u kterých není znám vlastník, platí podle zákona tzv. čtyř měsíční ochranná lhůta od
zveřejnění nálezu, během které se může přihlásit původní majitel a po úhradě nákladů a prokázání vlastnictví mu
pes musí být vrácen. Až po této lhůtě se fakticky stává osvojitel právoplatným vlastníkem. Pochopitelně psy
dáváme do nových domovů až v okamžiku, kdy jsme si jisti, že se k nim již nikdo bohužel nepřihlásí a dosud
jsme žádného nemuseli vytrhávat z jeho nového domova.
V případě dalších dotazů a nejasností se na nás můžete obrátit a my je rádi zodpovíme. Proč tohle všechno
píšeme? Nejsme útulek, pejsky do adopce dáváme minimálně a z kapacitních důvodu si nemůžeme dovolit řešit
nezdařené adopce, proto se snažíme k výběru nových majitelů přistupovat zodpovědně a to samé očekáváme
také od osvojitelů.
Děkujeme tímto za přečtení a zvážení svých vlastních představ a možností, kterým se budeme snažit vyjít vstříc
:-)

