
CO KAŻDY POWINIEN WIEDZIEĆ, ZANIM PRZYJDZIE ADOPTOWAĆ  
PSA LUB KOTA? 

 
 Pamiętaj ZWIERZĘ TO NIE RZECZ, nie może być prezentem lub 

niespodzianką. Jego adopcja musi być przemyślana i uzgodniona ze 

wszystkimi członkami rodziny, w której zamieszka. 

 
 Zwierzęta przebywające w azylu/przytulisku są pod stałą opieką 

weterynaryjną. Wszystkie są odrobaczane, szczepione, w razie potrzeby 

leczone z należytą troską. Warto jednak pamiętać, że są to miejsca, w 

których występuje duże natężenie i rotacja zwierząt, dlatego powinniśmy 

ponownie odrobaczyć naszego nowego pupila u siebie w domu. 

 

 Adoptowany zwierzak na początku może być apatyczny, chować się po 

domu, może również wystąpić biegunka. To normalna reakcja 

spowodowana stresem po zmianie otoczenia. Jeśli jednak utrzymuje się to 

dłużej niż 3 dni, należy udać się do lekarza weterynarii oraz powiadomić 

nasze Stowarzyszenie o utrzymujących się problemach. 

 

 Aby uniknąć problemów żołądkowych naszego pupila spowodowanych 

zmianą pożywienia, należy karmić go tą samą karmą, którą dostawał będąc 

pod naszą opieką. Warto więc zadzwonić wcześniej, aby dowiedzieć się co 

jedzą nasi podopieczni i zaopatrzyć się w taką karmę przed przyjazdem po 

zwierzaka. Jeśli chcemy przejść na inną karmę, róbmy to stopniowo.  

 

 Przed adopcją, zaopatrzmy się w akcesoria dla nowego przyjaciela. 

Niezbędne będą miski na pokarm i wodę, posłanie, warto również zadbać 

o jakieś zabawki, którymi zajmie się nasz nowy podopieczny. Oczywiście 

dla psa obowiązkowa jest obroż z adresówką oraz smycz, natomiast dla 

kota specjalny transporter, który może służyć w domu jako koci domek. 

 

  Jeśli zamierzasz adoptować kota, pamiętaj o zakupie kuwety oraz 

specjalnej łopatki do jej czyszczenia. Warto również zapytać, jaki żwirek 

używany jest przez koty w naszym przytulisku. Niektóre koty nie lubią 

zmian i inny żwirek może spowodować, że kot załatwi się poza kuwetą. 

Pamiętaj również o zakupie drapaka, aby kot do ostrzenia pazurków nie 

wykorzystywał twoich mebli. 

 



 Wszystkie zwierzęta wydawane są na umowę adopcyjną. Warto zapoznać 

się wcześniej z jej treścią, którą można znaleźć na stronie internetowej 

naszego Stowarzyszenia (http://amicus.glogow.pl/umowy-adopcyjne/). 

 

 Adoptowany psiak na pewno będzie wymagał kąpieli. Oszczędź mu jednak 

stresu i wykąp go dopiero następnego dnia. 

 

 Dla niektórych zwierzaków jazda samochodem może być stresująca. 

Koniecznie zabierz ze sobą kocyk, na którym pies będzie mógł spędzić 

podróż. W wypadku kota najlepiej sprawdzi się wymoszczony ręcznikiem 

transporter. W ten sposób zabezpieczysz siebie i samochód przed 

ewentualną chorobą lokomocyjną pupila. 

 

 Nasz nowy przyjaciel musi mieć czas na poznanie domu. Pozwólmy mu 

spokojnie wszystko obwąchać, zobaczyć. Możliwe, że schowa się on za 

wersalką, aby czuć się bezpieczniej. Nie narzucajmy mu się wtedy, niech 

sam zdecyduje, kiedy do nas podejść. Możemy zachęcić go do kontaktu z 

nami przysmaczkami – jednak pamiętajmy, że zbyt duża ich ilość może 

naszemu pupilowi zaszkodzić. Dlatego podkarmiajmy go z umiarem. 

 

 Nie napełniaj zwierzakowi miski pożywieniem za każdym razem, kiedy 

będzie pusta. Wydziel mu tylko tyle, ile powinien zjeść w ciągu dnia, 

ponieważ prawdopodobnie będzie on zjadał wszystko, co znajdzie się w 

misce. To normalny objaw po pobycie w takich miejscach jak 

azyl/przytulisko, jednak bardzo łatwo wtedy przekarmić zwierzaka, co 

może skończyć się nieprzyjemnymi dolegliwościami. 

 

 Nie odkładaj wychowywania na później! Jeśli pozwolisz zwierzakowi na 

coś, czego nie wolno mu będzie robić, bardzo trudno będzie mu później 

wytłumaczyć, że takie zachowanie jest niepożądane. Od samego początku 

bądź stanowczy i konsekwentny. Stanowczo nie oznacza jednak brutalnie! 

Pamiętaj, że NIE WOLNO zwierzaka bić, nie krzycz też na niego. Stańcie się 

partnerami, a wasza współpraca będzie przebiegać pomyślnie! 

 

Nie zapomnij zabrać ze sobą dowodu osobistego, który jest niezbędny do 

podpisania umowy adopcyjnej. Nasi podopieczni wydawani są do adopcji 

TYLKO osobom dorosłym.  

 

Jesteś już w pełni gotowy do adopcji zwierzaka, więc ZAPRASZAMY DO AZYLU! 


