DT
„DT pilnie poszukiwany” - taki oto nagłówek pojawia się w wielu ogłoszeniach dotyczących bezdomnych i
pokrzywdzonych zwierząt. Część z Was doskonale wie co to jest i jak działa, ale spora grupa ludzi zapewne do tej
pory zastanawia się, co kryje się pod tym tajemniczym skrótem. Już spieszę z wyjaśnieniami.
DT to skrót od Dom Tymczasowy. Jest to miejsce, w którym zwierzę przebywa jakiś czas, zanim znajdzie Dom
Stały (DS – kolejny tajny skrót rozszyfrowany!). Podczas gdy schroniska i fundacyjne azyle pękają w szwach, Domy
Tymczasowe u prywatnych osób stają się często jedynym ratunkiem dla bezdomnych, chorych i pokrzywdzonych
zwierząt. DT jest także wybawieniem dla zwierząt, które nie są w stanie zaaklimatyzować się w schronisku lub
potrzebują indywidualnej opieki na czas rehabilitacji i rekonwalescencji po różnorodnych zabiegach. DT to również
miejsce, gdzie zwierzęta socjalizują się z ludźmi i przygotowywane są do adopcji. Nie można też zapominać o istotnej
roli DT w przypadku młodych zwierząt – kociąt oraz szczeniąt, ale także zwierząt innych gatunków, które bez pomocy
człowieka nie są w stanie same przetrwać. Dzięki indywidualnemu podejściu opiekunów i domowym warunkom
zwierzęta szybciej wracają do zdrowia, uczą się prawidłowych zachowań oraz odzyskują zaufanie do ludzi, które
często straciły po ciężkich przejściach na jakie skazał je człowiek.
Kto może zostać DT? Każdy, kto ma w sobie iskierkę miłości do zwierząt i chciałby im pomóc. Nie obawiaj się,
że sobie nie poradzisz, nie wiesz jak opiekować się danym zwierzęciem czy nie masz odpowiednich warunków.
Wszelkie niezbędne informacje zostaną Ci udzielone ze strony fundacji lub innej organizacji, która działa dzięki
ludziom tworzącym DT dla zwierząt. Będziesz w stałym kontakcie z wolontariuszem danej fundacji/stowarzyszenia i
w razie jakichkolwiek pytań, wątpliwości czy zdarzeń otrzymasz od niego wsparcie i potrzebne informacje.
Ile to kosztuje? To zależy od danej fundacji/stowarzyszenia. Jedne organizacje biorą na siebie wszelkie koszty
związane z wyżywieniem i utrzymaniem, a także opieką weterynaryjną i ewentualnym leczeniem danego zwierzęcia.
Inne – często te mniejsze – dysponują bardzo niskim budżetem i nie są w stanie pokryć wszelkich kosztów, dlatego
część lub cały koszt utrzymania takiego zwierzęcia spada wtedy na opiekuna tymczasowego. Wszelkie informacje,
odnośnie sposobu finansowania utrzymania danego zwierzęcia powinny być zapisane w umowie zawieranej między
fundacją/stowarzyszeniem, a osobą, która podejmuje się opieki nad zwierzęciem w ramach DT.
Jak długo zostanie u mnie zwierzę? Tego nikt nie jest w stanie przewidzieć. Niektóre zwierzęta znajdują DS po
kilku dniach, inne po miesiącu lub roku. Organizacje pozarządowe starają się intensywnie szukać DS dla swoich
podopiecznych. Jednak często bywa to trudne. Dlatego też decyzja o stworzeniu DT musi być przemyślana. Nikt nie
jest w stanie dać gwarancji, jak dużo czasu zajmie znalezienie odpowiedzialnego DS dla danego zwierzęcia.
DT to bardzo istotny element w walce z bezdomnością zwierząt, dlatego zachęcam wszystkich do rozważenia
tej kwestii. Może Ty sam – Drogi Czytelniku - chciałbyś zostać takim azylem? „Nie zmienimy świata ratując jedno
zwierzę, ale świat zmieni się dla tego jednego.”
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