
NIE KUPUJ - ADOPTUJ 

 

Wiele razy przeglądając strony internetowe możesz zauważyć 

obrazek psa czy kota do adopcji. Jeżeli czujesz, że to ten czas, mam dla 

Ciebie kilka informacji, które pomogą Ci podjąć świadomą decyzję. 

Adopcja zwierzaka przewróci Twoje dotychczasowe życie do góry nogami. 

Warto wiedzieć na co się piszesz i czego taki zwierzak będzie od Ciebie 

potrzebował. 

Przygarniając psa stajesz się odpowiedzialny za żywą istotę. Adopcja 

będzie wymagała wprowadzenia w życie swego rodzaju rutyny. Wyjście na 

spontaniczny meczyk czy do kina nie będzie już takie proste - bo kto 

„wyjdzie” z pieskiem? 

Zapraszam więc do zapoznania się z informacjami zawartymi 

poniżej. 

CZAS 

Pies będzie wymagał Twojej uwagi i zaangażowania. Nie można 

o nim zapomnieć, bo ma się dużo pracy czy gorszy dzień. Oczywistość to 

spacery - min. 3 razy dziennie. Deszcz/śnieg/tsunami - nie ma przebacz! 

Pies musi wyjść się załatwić. 

Inna ważna kwestia to spacer - to także zaspokajanie potrzeb 

psychicznych tj. węszenie, znaczenie, zabawa z psami, poznawanie 

nowych miejsc, ruch. Będziesz miał pod opieką żywe stworzenie, które w 

czasie adaptacji może mieć problem z dostosowaniem się do zmian, które 

zaszły w jego życiu. 

FINANSE 

Wydawać by się mogło, że utrzymanie psa to nic wielkiego. Jednak, 

jeśli chcemy żeby dożył starości w zdrowiu i dobrej kondycji musimy 

zapewnić mu m.in. odpowiednio zbilansowane pożywienie. Karma 

„marketowa” nie jest najlepszym pożywieniem dla psa. Najlepiej konsul-

tować ten temat z weterynarzem. Karmę należy dobrać odpowiednią 

do wieku, stanu zdrowia czy kondycji zwierzęcia (upasione psy będą 

potrzebowały diety light, a chudzielce będą musiały nabrać trochę masy). 



Dodatkowo koszty generuje opieka lekarska - szczepienia, 

odrobaczanie, środki przeciw pasożytom a do tego (jednorazowo) 

kastracja i chipowanie. Musisz być także przygotowany na niespo-

dziewane, czasem kosztowne, wizyty u weterynarza (np. biegunka, 

wypadek czy zapalenie oka/ucha). 

Innym problemem jest to, że psy przygarniane ze schronisk czy 

z ulicy zawsze są pewną niewiadomą. Najczęściej mają za sobą życie 

w kiepskich warunkach. Często były ofiarami zaniedbań, czasem 

wypadków lub znęcania się. Kiedy trafią do Waszego domu mogą zacząć 

chorować. Jak często się mawia - organizm, który poczuje się bezpiecznie 

“odpuszcza sobie”. Gdy ustępuje stres i spada poziom adrenaliny często 

przyplątują się jakieś infekcje czy inne choroby. Pamiętajcie o tym i jak 

tylko zwierzak trafi pod Waszą opiekę kontrolujcie regularnie jego stan 

zdrowia. 

WAKACJE/CHOROBA 

Nie wszędzie można 

zabrać ze sobą psa i nie 

zawsze jest taka możliwość. 

Na Mazury samochodem 

możecie wybrać się wspólnie 

ale już na lot do Egiptu 

niekoniecznie spakujecie ze 

sobą psa. 

Warto zadać sobie pytanie czy będziesz miał z kim zostawić 

zwierzaka podczas wakacji czy np. niespodziewanego pobytu w szpitalu? 

To ważne, także dla Twojego komfortu psychicznego, aby pies mógł zostać 

w bezpiecznym miejscu pod opieką zaufanych osób. Jeśli odpowiedź brzmi 

„jasne - ciocia zawsze chętnie pomoże” to w następnym kroku, tak dla 

pewności, zapytaj ciocię czy przypadkiem nie ma alergii na sierść psa albo 

czy w ogóle będzie miała czas/możliwość pomóc w takim przypadku. 

Zawsze oczywiście można rozważyć hotel dla zwierząt. 



Pamiętajcie, że zwierzę to ogromna odpowiedzialność i podjęcie 

decyzji o adopcji zwierzaka nie może być wynikiem emocjonalnego 

impulsu, a powinno być przemyślane i przede wszystkim świadome. 

Czym kierować się przy wyborze psa aby czuł się bezpiecznie 

a dla Was był spełnieniem marzeń, a nie przykrym obowiązkiem? 

Przede wszystkim rozsądkiem. 

TEMPERAMENT 

Oczywiście każdy z nas ma jakieś preferencje: pies czy suczka, mały 

czy duży, rudy, czarny czy bury? To wszystko jest ważne. Najpierw jednak 

powinniście odpowiedzieć sobie na pytanie: 

Czego ja oczekuję od psa? 

Co chcę z nim robić? 

Sportowiec zapewne chciałby z psem pobiegać, podczas gdy 

kinomaniak wolałby w spokoju poprzytulać się z nim na kanapie. Dusza 

towarzystwa pewnie wolałby zwierzaka, który nie boi się poznawać 

nowych miejsc i ludzi, podczas gdy dla samotnego wilka liczyć się będzie 

przede wszystkim lojalność i gotowość na wspólne wędrówki. Są wśród 

Was też takie osoby, które nie mają oczekiwań. Chcą po prostu pomóc 

najbrzydszej, najstarszej i niechcianej psinie. Zastanówcie się i określcie 

swoje priorytety. Jedno jest pewne - nie kierujcie się jedynie wyglądem psa. 

Teraz pewnie się zastanawiacie, jak poznać jaki dany pies ma 

temperament i jak wybrać takiego, który spełni Wasze oczekiwania? 

W zależności od tego, skąd chcecie “wziąć” psa - źródłem informacji 

będą opiekunowie, pracownicy schroniska, wolontariusze, osoby 

prowadzące dom tymczasowy czy hodowcy. Opowiedzą Wam o psie, 

opiszą jak się zachowuje i w miarę możliwości przedstawią jego historię. 

WIEK 

To wbrew pozorom ważny temat. Myśląc o szczeniaku zadaj sobie 

pytanie: 

Czy będziesz miał czas wychodzić z nim na początku kilka-

naście razy dziennie na spacer, żeby nauczyć go zachowywania 

czystości? 



Czy jesteś gotowy na to, że może zjeść Ci meble/buty/ 

ulubione przedmioty? 

Czy będziesz miał czas na spędzanie z nim czasu, socjalizację 

i zabawę? 

Czy jesteś gotowy na to że będzie załatwiał się w mieszkaniu 

ponieważ nie wie, że toaleta jest na trawce? 

Szczeniaki wymagają szczególnej uwagi. W okresie od 8 do 12 

tygodnia życia potrzebują socjalizacji z otoczeniem i to od Ciebie zależy na 

jakiego psa wyrośnie szczenię. Jeśli nie poświęcisz szczeniakowi 

odpowiedniej ilości uwagi może w przyszłości wykazywać zachowania 

lękowe czy nawet agresywne. 

Przygarniając psa dorosłego „na dwoje babka wróżyła”. Często są to 

psy, które kiedyś już mieszkały w domu ale się „zgubiły” i tak trafiły do 

schroniska - potrafią zachować czystość w mieszkaniu, wchodzą do 

nowego domu jak do siebie i w ogóle nie pamiętają, że kiedykolwiek były 

w schronisku. Czasem jednak są to psy, które urodziły się w schronisku 

i ze względu na specyfikę tego miejsca nie zostały odpowiednio 

zsocjalizowane z człowiekiem i/lub innymi psami. Czasami są to psy 

„interwencyjne”, które spotkało wiele złego ze strony człowieka. 

Ostatnia grupa wiekowa to starszyzna. Takie psy często pamiętają 

czym jest dom, kanapa i pierwsze co robią po przekroczeniu progu domu 

to wskakują na łóżko. To rozczulające, ale decydując się na adopcję 

seniora jednym z pytań jakie powinniście sobie zadać to czy jesteście 

gotowi w ciągu najbliższych miesięcy, max. kilku lat rozstać się z takim 

psem.  

WIELKOŚĆ 

Niby nie ma znaczenia, ALE jeśli mieszkacie na czwartym piętrze 

w bloku bez windy i adoptujecie czterdziestokilogramowego psa, który 

może złamać sobie nogę, bądź zachorować na poważną chorobę stawów 

i nie będzie miał możliwości wchodzenia po schodach to delikatnie mówiąc 

- macie problem. 



Wielkość mieszkania nie ma raczej znaczenia jeśli chodzi o potrzeby 

zwierzęcia. Ale jeśli chodzi o Twój komfort to już tak, bo jak Ci się na środku 

dwudziestopięciometrowego mieszkania wyłoży czterdziestokilogramowe 

futro to przejście z salonu do łazienki może być nie lada wyzwaniem… 

Przed ostateczną decyzją o przygarnięciu zwierzaka najlepiej jest 

poznać je osobiście. Warto wybrać się z takim psem na spacer, spędzić 

z nim godzinę czy dwie i przekonać się, czy zaiskrzyło? Czy chcecie 

razem spędzić resztę jego życia? Czy będziecie gotowi razem 

pracować nad rozwiązaniem potencjach problemów? 

Podsumowując, nie zakochujcie się w obrazkach. Postarajcie 

się poznać psa czy kota, który Wam się spodobał, spróbujcie 

spędzić z nim jedno popołudnie w schronisku lub domu 

tymczasowym. Podejmujcie świadome decyzje i nie bójcie się 

ofiarować odrobinę miłości zwierzakowi  

W Grudziądzu funkcjonuje Centrum Opieki nad Zwierzętami 

(ul. Przytulna 1), którego zadaniem jest świadczenie usług w celu 

zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom z terenu gminy - miasta 

Grudziądza i ościennych gmin. Więcej na: 

http://coz.mzk.grudziadz.pl/ 
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