Vill du adoptera en katt från Djurskyddet Karlstad?
Det här är vår policy för tingning av katt, för att säkerställa de bästa förutsättningarna för katten:
1) Du måste tinga katten på plats; det betyder att du måste träffa katten innan du får tinga den. Detta är självklart främst för att vi vill att du som
matte/husse inte bara ska tinga en katt utifrån en bild eller film, utan för att du ska ha träffat katten och känt av kattens energi etc. Vi vill även
kunna ha en dialog med dig på plats om kattens behov, och hur du tänker kring introduktionen av katten till andra husdjur, om katten ska vara
inne- eller utekatt m.m.
2) Om vi har specificerat i våra texter om katten (annons, hemsida, Facebook, skylt på djurhemmet) att katten bör ha möjlighet att kunna gå ut på
sikt ska detta respekteras. En katt som växt upp inomhus och är van att vara innekatt får gärna fortsätta som innekatt, men en del av våra katter har
varit utekatter från början och skulle inte må bra av att inte få gå ut resten av sitt liv. Därför kan vi säga ”nej” till intressenter som vill tinga en av
våra katter som innekatt, om vi anser att katten mår bäst av att vara både inne- och utekatt.
3) Vi adopterar inte ut utekatter till de som bor nära en tättrafikerad väg eller andra olämpliga miljöer, där en stor olycksrisk föreligger.
4) Om vi får en förfrågan om ”stallkatt” så förbehåller vi oss rätten att rekommendera vilken/vilka katter som skulle passa som stallkatt. En del av
våra katter har större behov av mänsklig närhet, och då passar de bättre i ett hem än i ett stall, medan en del katter är uppvuxna utomhus och trivs
bra i gårdsmiljö utan behov att få komma inomhus till soffor & sängar. Vår policy för stallkatter inkluderar ett hembesök (stallbesök!) innan vi
adopterar ut katter som stallkatter.
5) Vi adopterar aldrig ut en kattunge som ensamkatt. Antingen ska det finnas en eller flera katter i hemmet dit kattungen ska flytta, eller så ska
kattungen köpas tillsammans med en annan katt (unge eller vuxen).
6) Vissa katter passar bäst som ensamkatter, och andra katter mår inte bra utan sällskap av andra katter. Vi bildar oss rätt snabbt en uppfattning om
vad som passar varje individuell katt bäst när de kommer till vårt djurhem (baserat på hur de reagerar bland andra katter). Vi kräver att den som
vill adoptera en av våra katter respekterar våra rekommendationer (en katt som vi anser ska vara ensamkatt p g a att den t ex blir stressad kring
andra katter ska alltså inte säljas till ett hem där det finns två andra katter etc.).
	

	

	

	

	


	

	

	

	

	


	

	

	

	

	


	

	

	

	

	


	

	

	

	

	


7) När man tingar en katt får man inte ta med sig katten hem på en gång. Detta är för att vi vill att beslutet att
adoptera en eller flera av våra katter är väl genomtänkt. En katt ska förhoppningsvis leva i 15-20 år, och det är
viktigt att man som köpare har övervägt vad som händer om man får ändrade förhållanden. Vi kommer
tillsammans överens om när katten ska hämtas efter att den blivit tingad, men som regel använder vi oss av en
“tingningsvecka”. Under den tiden är man välkommen att besöka katten igen på djurhemmet/i jourhemmet.

