Jesteś zainteresowany ADOPCJĄ PSA znajdującego się pod opieką Stowarzyszenia TTB
Poznań? Poniżej opisaliśmy jak wygląda cały proces!
1. Znalazłeś cudownego psa w jednym z naszych ogłoszeń na stronie. Co teraz?
Przeczytaj opis psa znajdujący się pod zdjęciem – zawarte są w nim podstawowe
informacje.
Jeżeli masz dodatkowe pytania odnośnie psa skontaktuj się z jednym z wolontariuszy,
których numery podane są na końcu ogłoszenia.
2. Rozmowa z wolontariuszem przebiegła dobrze i chciałbyś adoptować psa.
Teraz przyszedł czas na uzupełnienie ankiety przedadopcyjnej. Zawiera ona
podstawowe pytania dotyczące Twoich oczekiwań wobec psa oraz Twojej historii.
Po uzupełnieniu ankiety oraz przesłaniu jej do nas, w ciągu 2 dni roboczych
umówimy się na wizytę przedadopcyjną, która jest obowiązkowa i bez niej proces
adopcji nie dojdzie do skutku.
Jeżeli jednak nikt się do Ciebie nie odezwie, skontaktuj się z wolontariuszem,
z którym wcześniej miałeś kontakt telefoniczny.
3. Wizyta przedadopcyjna.
O co właściwie w niej chodzi?
Jest to standardowa procedura mająca na celu pogłębienie wiadomości zawartych w
ankiecie. Dodatkowo omawiane są podczas niej podstawowe zagadnienia
wprowadzania psa do nowego domu. Wizyta przeprowadzana jest w Twoim
domu/mieszkaniu – niezależnie od tego, w którym mieście mieszkasz!
Nie masz się czego obawiać, wizyta zawsze przeprowadzana jest w formie luźnej
(około godzinnej) rozmowy, a pytania kierowane w stronę wolontariusza nie są
niczym złym.
4. Wizyta przedadopcyjna przebiegła pomyślnie – adopcja
Super, masz niesamowitą możliwość adopcji psa spod skrzydeł TTB Poznań! 
W tym momencie możesz śmiało umówić się na poznanie psa, który skradł Ci serce
(lub który został zaproponowany przez nas na podstawie wcześniejszych rozmów)!
Jeżeli pojedziesz poznać psa i poczujesz chemię możesz od razu podpisać umowę
adopcyjną (która jest wymogiem i końcowym etapem adopcji).
Transport psa do domu stałego jest już Twoim obowiązkiem – my nie dowozimy
psów.
Gratulacje! Właśnie adoptowałeś psa – teraz możesz dołączyć do zaszczytnego grona
właścicieli psów z TTB Poznań.
Dołącz do naszej Psiej Rodziny TTB Poznań na facebooku.

