Oskrbnik v zavetišču za živali

V salonu za nego psov ...

Vsako leto v zavetiščih pristane veliko zapuščenih živali.
Najpogosteje so to psi in mačke, včasih pa tudi druge
živali: podgane, papige, morski prašički, dihurji, različni
plazilci ... Oskrbnik v zavetišču skrbi, da se živali tam dobro
počutijo. Večkrat dnevno jih nahrani in jim zamenja vodo,
očisti pesjake in kletke ter sprehodi pse. Pogovarja se tudi
z bodočimi posvojitelji in poskrbi, da so primerni za žival, ki
so jo izbrali. Oskrbniki živali so pogosto veterinarski tehniki.
Opraviti morajo tudi tečaj za oskrbnika hišnih živali.

Tako kot obstajajo
frizerji za ljudi,
obstajajo tudi
frizerji za živali,
predvsem za pse.
V salonu poskrbijo
za nego tvojega
kosmatinca. Psa
počešejo, skopajo
in postrižejo, po
potrebi pa mu
tudi skrajšajo
kremplje in
očistijo ušesa ter
oči. Pasji frizerji
morajo opraviti
posebno izobraževanje oziroma tečaj.

Ko bom
velik,
bom ...
Gotovo ste se s sošolci že kdaj pogovarjali
o tem, kaj boste počeli, ko odrastete.
Nekateri med vami že dobro vedo, kaj
želijo postati, drugi ne. Kaj pa ti?
Zdaj že veš, da je veterinar tisti, ki poskrbi za tvojo
žival, kadar je bolna. Če si s svojo živaljo že kdaj obiskal
veterinarja, si na kliniki srečal tudi ljudi, ki pomagajo
veterinarju. Zraven je bila verjetno tudi kakšna trgovina za
živali, morda še salon za nego živali.
Poleg teh obstaja še veliko drugih oblik dela, povezanega z
živalmi. Za vsak poklic, ki ga želiš opravljati, moraš seveda
imeti ustrezno znanje. To lahko pridobiš v šoli, v nekaterih
primerih pa z obiskom različnih tečajev.

Veterinarski tehnik pomaga veterinarju pri njegovem
delu. Živalim oskrbi lažje rane in poškodbe, pripravi
jih za operacijo, če je treba, jim da zdravila. Njegova
najpomembnejša naloga je skrb za dobro počutje živali.
Skrbi za čistočo kletk in celotne ambulante, pa tudi za
naročanje živali na preglede in operacije. Če želiš postati
veterinarski tehnik, se moraš po koncu osnovne šole vpisati
v srednjo veterinarsko šolo.

Veterinar in veterinarski tehnik
Delo veterinarja je zelo raznoliko. Veterinar pregleda
tvojo žival, da vidi, ali je zdrava. Kadar je treba, predpiše
zdravljenje, zato mora dobro poznati različna zdravila in
vedeti, kako delujejo. Med njegovo delo spadajo tudi redno
cepljenje, operacije, šivanje ran, skrb za ustno higieno in
mnoga druga opravila. Če želiš postati veterinar, se moraš
po končani srednji šoli vpisati na veterinarsko fakulteto.
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Ko tvoja žival zboli, jo čim prej pelji k veterinarju. Veterinar in veterinarski
tehnik bosta poskrbela, da bo tvoj ljubljenec kmalu spet zdrav.
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Če najdeš zapuščeno žival, pokliči zavetišče za
zapuščene živali. Tam bo čakala svojega starega
ali novega lastnika, med tem pa bodo zanjo skrbeli
oskrbniki.

Varstvo živali
Oskrbniki živali lahko delajo tudi v hotelu za živali. Pri nas
obstajajo pasji in mačji hoteli, skrbiš pa lahko tudi za druge
vrste živali. Naloge oskrbnika v hotelu so podobne nalogam
oskrbnika v zavetišču. Njegova glavna skrb je dobro počutje
živali, ki so v njegovem varstvu. Z njimi se sprehaja in igra,
skrbi pa tudi, da imajo dovolj hrane, vode in počitka.

Kaj pa počnejo prostovoljci
v društvih za zaščito živali?
Živalim lahko pomagaš tudi prostovoljno. Obstajajo različna
društva, ki pomagajo živalim na različne načine. V DZZŽ
Ljubljana na primer pripravljamo poučna predavanja in
stojnice, v šoli učimo o pravilni oskrbi in sočutju do živali.
Zbiramo star papir, hrano in opremo za živali, izdelujemo
izdelke za prodajo na stojnici, sprehajamo pse v zavetišču
in organiziramo različne dogodke. Naše delo je zelo
raznoliko, pomoč pa nam vedno pride prav!

Obstaja veliko različnih poklicev, povezanih z oskrbo
živali. Živalim lahko pomagaš tudi prostovoljno.
Pomagaš lahko v različnih društvih za zaščito živali.
Alja Willenpart

Društvo za zaščito živali Ljubljana, www.dzzz.si
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