Aljin kotiček

začasni dom
Simpatična Tara v Zavetišču Ljubljana že več
kot eno leto čaka na novega lastnika. Čeprav
je starejša psička in bi marsikdo rekel, da se
ne more naučiti ničesar več, to ne drži. Tara se
je v zavetišču naučila lepega vedenja, kar bi z
veseljem dokazala v novem domu.

O zapuščenih živalih smo že veliko pisali, zato sem
prepričana, da zavetišča za živali že dobro poznaš. Tam
živijo psi, mačke in druge domače živali, dokler ne najdejo
starega ali novega lastnika. Pa veš, kakšno je Tarino
življenje v zavetišču?

Včasih lastniki sami pripeljejo psa v zavetišče, ker
zanj ne želijo več skrbeti. Včasih pa se pes izgubi ali
ga lastniki celo namerno zapustijo. V takem primeru v
zavetišču 8 dni čaka svojega starega lastnika, nato lahko
odide v nov dom.
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Po prihodu v zavetišče
Ko pes pride v
zavetišče, oskrbnik
najprej preveri, ali
ima na ovratnici
morda obesek s
telefonsko številko
lastnika in ali
ima mikročip. S
pomočjo obeska
in mikročipa lahko
najde lastnika. Če
tega ni, pes ostane
v zavetišču, kjer ga
pregleda veterinar.
Oskrbniki poskrbijo,
da dobi svoj pesjak,
hrano, vodo in
vso opremo, ki jo
potrebuje. Če je
bolan, poskrbijo
tudi za zdravljenje.

Če najdeš zapuščeno domačo žival, pokliči zavetišče za
živali. Če ne veš, katero zavetišče moraš poklicati, pa
pokliči 112!

Posebna oskrba

V zavetišče pridejo tudi psi, ki še ne poznajo osnov
lepega vedenja. Nekateri vlečejo na povodcu, skačejo
na ljudi, glasno lajajo in še bi lahko naštevali. Potem pa
so tu še kužki z vedenjskimi težavami, ki so ob prihodu
v zavetišče zelo nesrečni in prestrašeni. Lastniki so jih
zapustili ali izgubili in na lepem so se znašli v neznanem
okolju med neznanimi ljudmi. Taki psi lahko renčijo, se
zaganjajo v druge živali in ljudi ali pa se umikajo pred
človekom.

Pomoč
prostovoljcev
V nekaterih
zavetiščih s
sprehajanjem
in oskrbo psov
pomagajo tudi
prostovoljci. Na
sprehodu se kužki
razgibajo, se družijo
s prostovoljci in
se naučijo česa
novega. Z njimi se
tudi igrajo in jim
s tem polepšajo
bivanje v zavetišču.
Tako veliko zavetiških psov že zna lepo hoditi na
povodcu, obvladajo pa tudi nekatere vaje, na primer
»sedi« in »prostor«.
Prostovoljci morajo imeti za pomoč v zavetišču veliko
znanja in izkušenj. Ponekod morajo prej opraviti
poseben tečaj in šele potem lahko sprehajajo. Vendar
so v zavetiščih vedno veseli pomoči. Če želiš pomagati
tudi ti, bo najbolje, če pokličeš najbližje zavetišče. Morda
jim lahko s starši prineseš vrečko pasje hrane, kakšno
staro odejo ali igračo, ki je ne potrebuješ več, in kužkom
pomagaš tudi tako!

Če kupiš ali posvojiš žival, si zanjo odgovoren vse njeno
življenje. Če jo zapustiš, bo zelo nesrečna in lahko se zgodi,
da bo v zavetišču dolga leta čakala na novo priložnost.
Vendar to ne pomeni, da bodo
kužki vedno taki! Treba jih je
le na prijazen način naučiti,
da novo okolje, ljudje in
živali niso nič strašnega.
V Zavetišču Ljubljana pri
oskrbi takih psov pomaga
strokovnjakinja, ki se
spozna na pasje vedenje. Z
njeno pomočjo tudi najbolj
prestrašeni in negotovi psi
kmalu postanejo sproščeni, prijazni
in pripravljeni za odhod v nov dom.

Če doma razmišljate o novem štirinožnem družinskem
članu, ne pozabite obiskati katerega od zavetišč za živali.
Morda vam bo všeč prav Tara, morda pa boste domov
odpeljali Donija, Nika, Pikico ali katerega od mnogih
Tarinih prijateljev, ki tam čakajo na nove domove.
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Zavetišče –

Kmalu je pes pripravljen za odhod v nov dom, vendar
tu pogosto nastopi težava. Psov je zelo veliko, novih
lastnikov pa malo in kaj hitro se zgodi, da pes v zavetišču
ostane več tednov ali celo mesecev. Tako je ostala
spregledana tudi Tara. Če se z njo v vsem tem času ne
bi nihče ukvarjal, bi kmalu postala zelo nesrečna. Zelo
pomembno je, da oskrbniki zanjo in za njene pasje
prijatelje skrbijo tako, kot bi doma skrbeli za svojega psa.

