Nušin kotiček

o tem, katera mačka je najprimernejša zanje. Vse hišne
živali lahko zavetišče odda le polnoletnim osebam, mlajšim
od 18 let pa le, če jih pri posvojitvi spremlja eden od
staršev ali skrbnikov.

Kam po mačjo prijateljico?
V kar 14 zavetiščih za zapuščene živali je mogoče posvojiti
psa ali mačko, včasih pa tudi druge domače živali, kot
so dihurji, kunci in podobno. Vsako zavetišče ima svoja
pravila o tem, kdaj, komu in pod katerimi pogoji bo oddalo
določeno žival, vsa pa si prizadevajo, da njihovi varovanci
odidejo v ljubeč in varen dom, v katerem bodo zadovoljno
dočakali zavidljivo starost.

To nam je lahko v pomoč, če želimo posvojiti mačko in ne
vemo, kako izbrati med neštetimi prikupnimi živalmi, ki nam
mežikajo z računalniških ekranov.

Kako izbrati?
Med prebiranjem opisov živali se nam pogosto pojavijo
številna vprašanja. Naj posvojimo odraslo žival ali mačjega
mladiča? Je dobro razmisliti o posvojitvi dveh mačk? Katera
mačka se bo najbolje ujela s psom, ki je že dlje časa član
naše družine?
Pri odločitvi nam lahko pomaga pogovor z oskrbniki živali,
pogosto pa posvojitelji pred obiskom zavetišča izpolnijo
tudi vprašalnik, ki je oskrbnikom v pomoč pri svetovanju

Večina zavetišč ima svojo spletno stran, na kateri so
objavljene fotografije živali, ki iščejo nov dom. Oskrbniki v
zavetišču poskrbijo tudi za opise živali, za podatke o njihovi
starosti, zdravstvenem stanju in značajskih lastnostih.
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Mačke, ki jih lahko posvojimo iz zavetišča, so zdrave,
cepljene proti kužnim boleznim in sterilizirane oziroma
kastrirane, kar pomeni, da ne morejo več imeti
mladičev. Oskrbniki v zavetišču za vsako
žival povedo, ali zanjo velja
kakšna posebnost.

Koristna vprašanja
Mačke so si med seboj zelo različne.
Nekatere neskončno uživajo v družbi
človeka, druge imajo rade mir in samoto.
Nekatere hrepenijo po mačjem družabniku,
druge ne prenesejo mačje družbe.

Ko posvajamo mačko, si je dobro odgovoriti
na nekaj vprašanj:
• Koliko prostora ji bo na voljo v našem 		
stanovanju?
• Koliko časa bo sama čez dan? Je bolje,
da posvojimo dve mački?
• Smo pripravljeni zanjo skrbeti 15–20 let
in več ali je bolje, da se odločimo za 		
posvojitev že odrasle mačke?
• Kdo bo skrbel zanjo, ko bomo na počitnicah?
• Smo jo pripravljeni redno krtačiti ali bi raje
posvojili kratkodlako mačko?

V novi dom
Izbrano posvojenko odpeljemo v
transportnem kovčku za mačke, doma pa
moramo imeti že pripravljeno ustrezno
mačjo hrano, mačje stranišče s posipom,
krtačo, ležišče, kakšno igračo, praskalnike
in različne police, na katerih se lahko
razgiba. Po prihodu v stanovanje mački
pustimo dovolj časa, da se privadi na novo
okolje. Če smo negotovi ali bi radi karkoli
vprašali, se lahko vedno posvetujemo z
zavetiščem.

Nekatere živali se v novem domu popolnoma sprostijo že v
nekaj dneh, druge pa potrebujejo več časa. Z nekaj znanja,
pozornosti in ljubezni bomo dosegli, da bo mačja posvojenka
zelo kmalu zadovoljno zapredla v našem naročju.
Nuša Ema Miklavec
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V Sloveniji vsako leto
na tisoče zapuščenih
živali išče nov dom.
Med njimi je največ
mačk – mladih,
starih, igrivih,
umirjenih, družabnih
in samotarskih
brkatih očarljivk,
ki si zaslužijo topel
dom in odgovornega
skrbnika. Kje in kako
lahko posvojimo
mačko?

Ko se v družini pogovorimo
o tem, katera žival bi bila
najprimernejša za nas, in ko
uspešno opravimo razgovor
z oskrbniki, v času uradnih
ur obiščemo zavetišče.
Natančneje se spoznamo z
nekaj mačkami, ki bi bile v
našem domu najverjetneje
zelo zadovoljne. Ko se
skupaj z oskrbniki odločimo
in dogovorimo, katera bo
nova članica naše družine,
z zavetiščem podpišemo
posebno pogodbo o posvojitvi
in se s tem zavežemo, da bomo
dobro skrbeli za zdravje, dobro
počutje in varnost mačke. Ob
posvojitvi mačke zavetišču plačamo posvojnino v višini
nekaj deset evrov.

