
ΝΑΙ___ ΌΧΙ___

ΝΑΙ___  ΌΧΙ___          Αν ναι, παρακαλώ συμπληρώστε:

Όνομα Φυλή Ηλικία Φύλο Στείρωση

ΝΑΙ___ΌΧΙ___

ΝΑΙ___ΌΧΙ___

ΝΑΙ___ΌΧΙ___

2.)Υπάρχουν άλλα κατοικίδια στο σπίτι σου;

ΝΑΙ___  ΌΧΙ___          Αν ναι, παρακαλώ συμπληρώστε:

Όνομα Είδος Ηλικία Φύλο Στείρωση

ΝΑΙ___ΌΧΙ___

ΝΑΙ___ΌΧΙ___

ΝΑΙ___ΌΧΙ___

REPORT ANIMAL ABUSE-GREECE

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΥΙΟΘΕΣΙΑΣ: ΣΚΥΛΟΥ

ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ

1. Για ποιον υιοθετείς αυτό το σκύλο;

α.)Για εμένα___       β.)Άλλο:___________________

2.)Αριθμός ενηλίκων (18+) στο σπίτι: _____

Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΣΟΥ

Τηλ. Κινητό:

Email:

___/___/_____

Ονοματεπώνυμο:

Περιοχή κατοικίας:

Δ/νση & αρ.:

Ημ.Γενν.:(ηη/μμ/χχ)

Α.Δ.Τ.:

Τηλ. Σταθερό:

7.)Πως θα περιέγραφες το ευατό σου;

Αγχώδη___   Θορυβώδη___    Ήρεμο___   Ήσυχο___

8.)Σχεδιάζεις τους επόμενους μήνες …;

Μετακόμιση___  Διακοπές___  Αλλαγή προγράμμ.___

9.)Που θα μείνει ο σκύλος σου στις διακοπές:

Στο σπίτι με φροντίδα___   Ξενώνα___     Άλλο___

3.) Αριθμός παιδιών στο σπίτι:

0-6 ετών_____   7-17 ετών_____

4.)Υπάρχουν παιδιά συχνοί επισκέπτες; ΝΑΙ__  ΌΧΙ__

5.)Υπάρχουν αλλεργίες στην οικογένεια;ΝΑΙ__ ΌΧΙ__ 

6.)Πόσο "γεμάτο" είναι το πρόγραμμα της οικογένειας;

Πολύ γεμάτο___    Γεμάτο___    Καθόλου γεμάτο___

νύχτας;

Ελεύθερος μέσα στο σπίτι___     Μέσα σε crate___

ΝΑΙ___      ΌΧΙ___

4.)Κατά μέσο όρο, πόσες ώρες θα είναι ο σκύλος 

μόνος του;

Καθημερινές______     Σαββατοκύριακο_____

5.)Που θα μένει περισσότερο  ο σκύλος σου κατά τη 

διάρκεια της ημέρας;

ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΣΟΥ

1.)Σε τι είδους σπίτι μένεις;

Αγρόκτημα___            Διαμέρισμα___   

Πολυκατοικία___        Μονοκατοικία___

2.)Ιδιοκτησίας σου:___          Ενοίκιο:___

3.)Έχεις έγκριση του ιδιοκτήτη να έχεις κατοικίδιο;

1.)Ποιος θα έχει την κυριότερη ευθύνη για το σκύλο;

1.)Υπάρχουν άλλοι σκύλοι στο σπίτι σου;

ΤΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑΔΙΑ ΣΟΥ

__________________________________________

4.)Έχεις παραδώσει ή εγκαταλείψει ποτέ ένα σου

Ημερομηνία:

Όνομα σκύλου:

Φυλή:

Αρ. ηλ/κης σήμανσης:

Έγκριση υιοθεσίας:

σου κοστίζει ο σκύλος τον χρόνο;

Πάρκο χωρίς λουρί___      Jogging____

Ποδήλατο___                     Άλλο___

7.)Κατά προσέγγιση, πόσο (χρηματικά) νομίζεις ότι θα  

Κτηνίατρος/ιατρός_____             Φαγητό______ 

σκύλο σου;

6.)Τι θα απολάμβανες με το σκύλο σου;

5.)Πόσες ώρες εξάσκησης μπορείς να παρέχεις στο 

Καθημερινές______     Σαββατοκύριακο______

Περπάτημα με λουρί___    Περπάτημα χωρίς λουρί___

κατοικίδιο; ΝΑΙ___       ΌΧΙ___

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Λόγοι:

__________________________________________

__________________________________________

2.)Είχες ποτέ άλλοτε σκύλο; ΝΑΙ___     ΌΧΙ___

3.)Τι συνέβη σε εκείνον;________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

Αν ναι, διευκρίνισε το λόγο:______________________

Ξενοδοχείο σκύλων_____           Κούρεμα______

3.)Παρακαλώ σημείωσε το όνομα & τον αριθμό τηλ. του

κτηνιάτρου σου:_______________________________

___________________________________________

Γκαράζ___       Περιφραγμένο σκυλόσπιτο___      

Ελεύθερος έξω___     Περιφραγμένη αυλή___

Άλλο:______________________

Άλλο:______________________

Ελεύθερος μέσα στο σπίτι___     Μέσα σε crate___

Γκαράζ___       Περιφραγμένο σκυλόσπιτο___      

Ελεύθερος έξω___     Περιφραγμένη αυλή___

6.) Που θα μένει ο σκύλος σου κατά τη διάρκεια της 



Μέγεθος:      Μικρό___          Μεσαίο___           Μεγάλο___              Καμία προτίμηση___

Φυλή/Είδος/Χρώμα:

ΠΟΛΎ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΛΙΓΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΚΑΘΟΛΟΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ

Ευερεθιστότητα___

Γαύγισμα___

REPORT ANIMAL ABUSE-GREECE ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΙΟΘΕΣΙΑΣ

ΠΕΣ ΜΑΣ ΤΙ ΑΚΡΙΒΩΣ ΨΑΧΝΕΙΣ (για περίπτωση αναζήτησης υιοθεσίας ενός σκύλου)

Φύλο:           Θηλυκό___        Αρσενικό___        Καμία προτίμηση___

Τρίχωμα:      Κοντό___          Μέτριο___            Μακρύ___    Nα μη το ρίχνει___   Καμία προτίμηση___

Ηλικία:         Κουτάβι___       Ενήλικο___          Ηλικιωμένο___        Καμία προτίμηση___

____

____

____

____

____

____

____

____

____

____

____

____

____

____

____

____

____

____

Χρειάζομαι κι άλλες 

πληροφορίες για να 

αποφασίσω___

ΘΑ ΗΘΕΛΑ Ο ΣΚΥΛΟΣ ΜΟΥ ΝΑ:

Γρύλισμα___

Υπακοή___

Φοβίες___

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΙΣΑΙ ΠΡΟΘΥΜΟΣ ΝΑ ΔΟΥΛΕΨΕΙΣ

Άγχος αποχωρισμού___

Αντίδραση σε άλλους σκύλους___

____

____

____

____

____

____

____

____

____

____

____

____

____

____

____

Είναι φιλικός με παιδιά

Είναι φιλικός με άλλους σκύλους

Είναι φιλικός με γάτες

Είναι φιλικός μαζί μου

Είναι φιλικός με επισκέπτες στο σπίτι

Να απολαμβάνει το κούρεμα/χτένισμα

Δεν είμαι πρόθυμος να δουλέψω με 

κανένα πρόβλημα___

Ηπια                          

επιθετικότητα___

Εκπαίδευση στο   

σπίτι___

____

____

____

____

____

____

____

____

____

____

____

____

Να μη με ξυπνά τη νύχτα

Να μη δείχνει επιθετική συμπεριφορά

Θέλω έναν ήδη εκπαιδευμένο

Να απολαμβάνει να τον κρατάς

Να απολαμβάνει να τον χαϊδεύεις

Να είναι ήρεμος

Να είναι παιχνιδιάρης

Να είναι ήσυχος

Να είναι ανεξάρτητος

Εχω αρκετή εμπειρία & μπορώ να 

χειριστώ ένα σκύλο ____ ____ ____

Α)Κάτω υπό ποιες συνθήκες θα επέστρεφες το σκύλο σου;

Είμαι για πρώτη φορά κηδεμόνας σκύλου

Έχω κάνει εκπαίδευση υπακοής παλιά

NAI OXI ΔΕΝ ΕΙΜΑΙ ΣΙΓΟΥΡΟΣ

ΜΕΡΙΚΟΙ ΣΚΥΛΟΙ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

____

____

____

____

____

____

Προβλημα 

συμπεριφοράς___ Άλλοι λόγοι (διευκρίνισε)________________________________________________

Μετακόμιση___ Μεγάλο κόστος___ Επιθετικότητα___ Ανεπαρκής χρόνος___

Νέο μωρό___ Ιατρικοί λόγοι___

Ε)Πες μας με λίγα λόγια γιατί θέλεις να αποκτήσεις σκύλο;_________________________________

____________________________________________________________________________

Κατανοώ ότι είναι ευθύνη μου να δω και να αξιολογήσω το σκύλο για τον εαυτό μου, πριν συμφωνήσω για την υιοθεσία. 

Η υιοθεσία ενός ζώου-φίλου ζωής δεν θα έπρεπε να είναι αυθόρμητη, αλλά μία προσεκτικά προσχεδι-ασμένη απόφαση, 

που θα διαβεβαιώνει μία στοργική, μακρόχρονη σχέση.

Υπογραφή Ημερομηνία

_______________________ _______/_______/201______

Β)Έχουν συναντήσει/δει όλα τα μέλη της οικογένειάς σου το σκύλο;   ΝΑΙ___     ΌΧΙ___

Γ)Έχεις ποτέ κατηγορηθεί για παραμέληση ή κακοποίηση ζώου;   ΝΑΙ___     ΌΧΙ___

Δ)Είσαι πρόθυμος/η να επιτρέπεις στον παλιό κηδεμόνα του σκύλου να κάνει επισκέψεις στο χώρο ή στην οικία σου 

κατόπιν ραντεβού;   ΝΑΙ___     ΌΧΙ___


