
CO DOSTANIESZ OD KOCIEJ ŁAPKI?
Przede wszystkim środki na utrzymanie kota. Kocia Łapka ponosi całkowite
koszty utrzymania (np. jedzenia, leczenia, profilaktyki). Jeśli masz ochotę coś
kotu kupić, to oczywiście prezenty są mile widziane!

Całą wyprawkę, czyli kuwetę, drapaki, miseczki, legowiska, zabawki – wszystko,
co kotu jest potrzebne do szczęścia.

Wsparcie merytoryczne. Nawet jeśli nie masz jeszcze żadnego doświadczenia i
przygodę z kocim gatunkiem chcesz zacząć właśnie od zostania naszym domem
tymczasowym, zapraszamy! Wszystkiego Cię nauczymy ! A w razie konieczności
zapewnimy pomoc behawiorysty.

Wsparcie w transporcie do lecznicy i w opiece podczas Twojej nieobecności.
Kocia Łapka ma grono wolontariuszy i przyjaciół, którzy chętnie pomogą.
Wystarczy do nas napisać!

To Kocia Łapka szuka domu dla Twojego kociego tymczasa! To my bierzemy
pełną odpowiedzialność za znalezienie nowego domu, wybór i ostateczną
decyzję w sprawie adopcji kota. Ale Twoje zdanie też się liczy!

UWAGA! BONUS! Fajne znajomości na całe życie!

ZOSTAŃ 
DOMEM TYMCZASOWYM

KOCIEJ ŁAPKI!

I WRESZCIE! 
CZY DOSTANIESZ COŚ OD SWOJEGO
PODOPIECZNEGO?
OCZYWIŚCIE!
Wdzięczność! Miłość! Te uczucia bywają różnie okazywane, ale nauczymy Cię
kociego języka ;)

koty potrzebują domu, w którym poświęcisz im trochę czasu i nauczysz, że życie
z człowiekiem jest fajne i bezpieczne. Będą potrzebne pokłady miłości i
cierpliwości, bo nie zawsze z kotami idzie jak z płatka. Twoja pomoc będzie
nieoceniona!

zadbasz o zdrowie powierzonych Ci podopiecznych. W tym o profilaktykę, czyli
dopilnujesz terminów szczepień czy badań kontrolnych zgodnie z naszymi
zaleceniami. Kiedy coś Cię zaniepokoi w zachowaniu czy wyglądzie Twojego
tymczasa, dasz nam znać. Powiemy, co robić i doradzimy, czy konieczna jest
wizyta w lecznicy, czy tym razem mruczkowi się upiekło. Pamiętaj, nie czekaj z
tym! Nikt nie zna kota, którego masz pod opieką, lepiej niż Ty.

pomożesz swojemu tymczasowi znaleźć dom. Rób fotki! Duuuużo fotek! Jak
najwięcej fotek! Przydadzą się też fajne podpisy do zdjęć i przede wszystkim
ogłoszenie, które umieścimy na stronie. Takie ogłoszenie jest jak CV i list
motywacyjny razem wzięte. Bez niego ani rusz!

Przede wszystkim chęci, czas i zaangażowanie, czyli:

CO MUSISZ Z SIEBIE DAĆ KOTU OPRÓCZ
DACHU NAD GŁOWĄ?

kontakt: dtkocialapka@gmail.com


