WYWIAD UCZNIÓW Z PRACOWNIKAMI SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT W OPOLU
R - redaktor P – pracownik K - kierownik
R: Dzień dobry, jesteśmy uczniami Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Sportowymi
w Dobrzeniu Wielkim. Chciałyśmy zadać pani kilka pytań na temat tego schroniska.
P: Dzień dobry chętnie na nie odpowiem.
R: Jakie są zasady adopcji?
P: Przede wszystkim trzeba mieć ukończone 18 lat i przyjść z dowodem osobistym.
Najpierw jest wizyta przedadopcyjna ( jeżeli ma to być pies na podwórko, to musi mieć budę i kojec)
potem jest wizyta przedadpcyjna ze zwierzęciem
R: Jeżeli pies będzie mieszkać w domu ?
P: Można go odebrać od razu z tym, że trzeba mieć dowód osobisty potwierdzający zamieszkanie.
Czasami odstępujemy od wizyty adopcyjnej, lecz gdy ktoś mieszka w domu to i tak przychodzimy na
tą wizytę by sprawdzić czy faktycznie taki stan rzeczy jest. Po adopcji też czasami bywają wizyty
kontrolne.
R: Czy za adopcję się płaci?
P: Tak, trzeba mieć 40 lub 50z, w zależności czy jest to duży czy mały pies. Gdy jest rasowy to kwota
może wynosić nawet 80zł. Kotki kosztują 30zł. Jest to opłata za szczepienie, odrobaczenie no i przede
wszystkim zwierzę jest wysterylizowane ( czyli nie może mieć potomstwa )
R: Jak przebiega adopcja?
P: Po adopcji jest taki okres próbny. Trzeba się zapoznać ze zwierzęciem, jeżeli on nie zaakceptuje
nowego miejsca, zamieszkania lub jakiegoś członka w rodzinie, to można go oddać z powrotem do
schroniska. Albo na przykład bierzemy kotka, a nagle występuje alergia w rodzinie. Chcemy, aby
zwierzę i jego opiekunowie wzajemnie się akceptowali i dobrze czuli w swoim towarzystwie.
R: Co to jest dom tymczasowy dla zwierzęcia?
P: To jest taki dom, w którym zwierzę mieszka tymczasowo, dalej figuruje na stanie schroniska, jest
naszym zwierzęciem, ale po prostu mieszka u kogoś. Jest przez nas leczony, karmiony, utrzymywany,
ale mieszka u kogoś by mieć po prostu namiastkę prawdziwego domu. Są to zwierzęta przede
wszystkim stare lub chore, które potrzebują specjalnej troski.
R: Co się dzieje z psem po dostarczeniu do schroniska a przed adopcją?
P: Czekamy 2 tygodnie na właściciela. Po tym czasie zwierzę jest szczepione i sterylizowane . Jeśli
właściciel się nie odnajdzie, przeznaczamy go do adopcji.
R: Czym zajmują się pracownicy schroniska?
P: Przede wszystkim opieką nad zwierzętami : karmieniem, sprzątaniem, myciem klatek, kuwet
dbaniem o porządek wokół zwierząt, tak aby miały dobre warunki, w których muszą żyć. Trzeba też
dbać o teren schroniska, aby było tu czysto. Jak jakieś zwierzę idzie do adopcji to trzeba po nim
zdezynfekować klatkę zanim wprowadzi się do niej nowe zwierzę.
R: Jak długo średnio zwierzęta przebywają w schronisku?
P: Czasami tylko 2 tygodnie, które są wymagane ze względu na poszukiwanie właściciela, czasami
kilka lat, a czasami aż do śmierci.
R: Czy jest tutaj możliwa wirtualna adopcja i na czym ona polega?
P: Jest możliwa. Polega ona na systematycznym wpłacaniu pieniędzy na konto schroniska i w ten
sposób utrzymywaniu wybranego przez siebie zwierzaka.
R: Ile miesięcznie się płaci?
P: Nie ma w naszym schronisku ustalonej miesięcznej składki. Wysokość wpłaty zależy od nas
samych?
R: Czy ma pani psa lub kotka ze schroniska?

P: Jednego psa mam na domu tymczasowym, a kota zaadoptowałam już wcześniej. Miałam też psa
ze schroniska. Jest to takie normalne.
R: Czy wszystkie zwierzęta są przyjmowane do schroniska?
P: Jeżeli jest bardzo chore to tak. Zawozimy je od razu do weterynarza, lecz jeżeli jest w takim stanie,
że może poczekać , to wtedy czeka u nas na lekarza. Weterynarz jest u nas trzy razy w tygodniu.
R: Czy można być wolontariuszem i jak nim zostać?
P: Trzeba mieć ukończone 18 lat, przejść szkolenie BHP, wypełnić ankietę, dostarczyć zaświadczenie
lekarskie i ubezpieczenie z PZU.

Na ogólne pytania o schronisku odpowiadała nam pani kierownik Dorota Skupińska
R: Kto i kiedy założył to schronisko?
K: 25 lat temu Towarzystwo Opieki Nad Zwierzętami.
R: Ile zwierząt jest tutaj?
K: Ok. 50 kotów i ok. 100 psów.
R: Ile zwierząt miesięcznie jest adoptowanych?
K: Od kilku do kilkunastu czasami kilkadziesiąt.
R: Czy zwierzęta są czipowane?
K:Tak, każdy pies przed adopcją ma wszczepiany pod skórę czip wielkości główki od szpilki. Czip
zawiera numer, po którym można znaleźć właściciela zwierzaka. Każdy weterynarz posiada czytnik
do odszukania czipa.
R: Dziękujemy za wywiad
Po wywiadzie poszliśmy pomagać wolontariuszom. Sprzątaliśmy chodniki i drapaki dla kotów.
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