Od zarania historii ludzkiej psy są wiernymi towarzyszami człowieka, sprawiając jemu wiele przyjemności i przynosząc pożytek.
Zasługują więc na sympatię i uznanie. Pies nie musi być rasowy, aby był inteligentny i mądry. Jeżeli psy mają przeciwników – to nie jest
ich winą, a tylko tych właścicieli, którzy nie dbając o psy, przyczyniają się do ich wałęsania, hałaśliwego szczekania, nadmiernego
rozmnażania itp.
Jak działamy?
Zadaniem Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami jest pomoc skrzywdzonym zwierzętom, organizowanie stałej opieki nad bezdomnymi
zwierzętami. Opiekę taką sprawują schroniska. Placówki te zwracają właścicielowi zagubione zwierzęta, znajdują dla nich nowych
właścicieli, a gdy zachodzi potrzeba, usypiają zwierzęta w sposób humanitarny. Schroniska mogą okresowo przetrzymywać psy na czas
wyjazdu właścicieli. Zaczynają działać też domy tymczasowe i hotele dla zwierząt.
Nasza działalność nie przynosi dochodu- wręcz przeciwnie generuje koszty na leczenie, na badania, na jedzenie, na hotelowanie
(psów i kotów). Jeśli i Ty chcesz nam pomagać wstąp w nasze szeregi a jeśli nie masz czasu - wspomóż nasze działanie...pomóż nam
pomagać! Nawet najdrobniejsza pomoc, najmniejsza kwota podarowana przez Ciebie, zakupiona karma (sucha, mokra w puszkach),
makaron nie wymagający gotowania, miski, smycze i obroże, zabawki dla psów i kotów, koce, kołdry, słoma do bud czy środki
zapobiegające kleszczom i pchłom....może zdziałać wiele, podaruj je skrzywdzonym zwierzętom. Takich potrzeb jest wiele w schroniskach,
przytuliskach i u ludzi o dobrych sercach, lecz nie posiadających zbyt wielu funduszy na pomoc zwierzętom.
Czekamy na Ciebie! – To właśnie Ty, który znasz wierność i oddanie Twojego przyjaciela zrozumiesz konieczność niesienia pomocy
każdemu zwierzęciu, które tej pomocy potrzebuje.
Jak wybrać psa i jak o niego zadbać. Wskazówki dla właściciela.
Osobom, które pragną mieć psa polecamy zwrócić się do schronisk dla zwierząt. Nabywając psa należy pamiętać, że okres jego
aklimatyzacji w nowych warunkach trwa około 4 tygodni, w czasie których powinno się wyprowadzać psa na smyczy.
Nie wolno wypuszczać psa bez opieki.
Pies poza obrębem ogrodzenia musi być pod opieką, prowadzony na smyczy w miejscach ruchliwych. Jeżeli jest agresywny – powinien
mieć nałożony kaganiec (dostępne w różnych rodzajach).
Pies musi mieć stale miskę z czystą wodą. Poza tym posiadać powinien drugą na jedzenie.
Pies w wieku od 6 tygodni powinien otrzymywać pokarmy urozmaicone, trzy razy dziennie, składające się z potraw mącznych jak
makaron, płatki, dobrze rozgotowane kasze, ryż, mięso i jarzyny.
Dorosły pies powinien otrzymywać pożywienie co najmniej jeden raz dziennie.
Tłusta i pożywna karma dawana wieczorem ułatwi psu przetrwanie mroźnych nocy(dotyczy psów przebywających na zewnątrz).

Szczepienia.
Każdego psa od dwóch miesięcy życia należy co roku szczepić przeciw wściekliźnie. Psa po zaszczepieniu przeciw wściekliźnie nie wolno
kąpać przez 2 tygodnie ani zmuszać do nadmiernego wysiłku. Wskazane jest poddanie psa profilaktycznemu szczepieniu przeciw nosówce
w wieku 10 tygodni, roku i dwóch lat, co uodporni psa przed tą bardzo niebezpieczną dla tego gatunku zwierząt chorobą.
Choroba.
W razie zauważenia u psa objawów chorobowych, należy zasięgnąć porady lekarza weterynarii, unikając w ten sposób długotrwałego
procesu leczenia, a nawet śmierci psa. Gdy pies jest nieuleczalnie chory lub stary i pozostawianie go przy życiu jest dla niego cierpieniem,
wówczas należy zwrócić się do najbliższej lecznicy dla zwierząt, gdzie lekarz humanitarnie i bezboleśnie dokona jego „uśpienia”
Psa należy utrzymywać w czystości, czesząc go regularnie szczotką i grzebieniem. Pchły likwidować za pomocą szamponów, używanych
do kąpieli lub specjalnych obroży oraz kropli. Te specyfiki należy stosować zgodnie z zaleceniami znajdującymi się na ich ulotkach. Chcąc
definitywnie zlikwidować pchły, należy dezynfekować przede wszystkim legowisko psa.
Pies-stróż.
Jeśli pies nie zamieszkuje w warunkach domowych (mieszkanie) i chcesz aby pies pilnował Twojego obejścia, pamiętaj, że na ten cel
nadają się tylko psy duże i średnie o sierści gęstej, posiadającej odpowiednie dla naszego klimatu podszycie. Jeśli nie można wykonać dla
psa okólnika (zadaszony kojec) i musi on być okresowo wiązany przy budzie, trzeba dbać, aby pies miał wygodną, skórzaną obrożę oraz
lekki łańcuch o długości nie mniejszej niż 3 m zakończony obrotowym ogniwem przy obroży. Jeżeli warunki na to pozwolą, łańcuch
powinien przesuwać się po drucie o długości 4-5 m. Kółko przy drucie należy owinąć gumą, plastykiem lub nawet otłuszczoną szmatą, dla
uniknięcia hałasu, który przyczynić się może do przedwczesnego głuchnięcia psa. Buda psa pilnującego obejścia powinna być szczelna, o
podwójnych ścianach i dachu obitym papą. Buda musi stać na nóżkach, aby jej dno nie kontaktowało się z podłożem, nie namakało i nie
gniło. Musi także odpowiadać wielkości psa, aby mógł on w niej swobodnie stanąć i położyć się w pozycji wyciągniętej. Otwór wejściowy
powinien być umieszczony na odpowiednie wysokości i o odpowiedniej wielkości. Zimą buda powinna być wyścielona słomą a otwór
budy był osłonięty ruchomą klapą lub kawałkiem koca.
Bezcelowe jest pozostawianie psa w miejscach niezamieszkałych i odosobnionych, gdzie bez obecności ludzi pies jest samotny i narażony
na zabicie lub otrucie. Pies powinien czuć się gospodarzem obejścia. Stale przywiązany staje się lękliwy, dziczeje i nie spełnia roli stróża.
Problemy w okresie cieczki.
Suki w okresie cieczki należy zamykać i wyprowadzać tylko na smyczy dla uniknięcia niepotrzebnego rozmnażania. Do 3 dnia od
wystąpienia objawów cieczki można nie dopuścić do ciąży stosując środki antykoncepcyjne w tabletkach. Preparaty te można otrzymać w
aptece na receptę lekarza weterynarii. Lepsza jest jednak całkowita izolacja goniącej się suki niż podawanie środków. Okres cieczki,

trwający około dwóch tygodni nie kończy się z ustaniem krwawienia, lecz przeciwnie właśnie przez następne 3 dni trwa okres najbardziej
prawdopodobnego zapłodnienia. Należy więc przez cały ten okres wzmóc opiekę nad suką wyprowadzając ją wyłącznie na smyczy.
Powinny to robić tylko osoby dorosłe a nie dzieci.
W razie jednak niepożądanego pokrycia suki należy po oszczenieniu skorzystać z bezpłatnych usług lecznicy weterynaryjnej, która
w humanitarny sposób „uśpi” niechciane mioty, ale tylko ślepe . Zostawienie przy suce zbędnego potomstwa, TO NIE LITOŚĆ!!!
Prowadzi do niepotrzebnego rozmnażania liczby bezpańskich psów. Jednak aby uniknąć powyższych problemów - zaleca się pełną
sterylizację suk oraz kastrację psów (samców).

KTO NIE MA WARUNKÓW UTRZYMYWANIA PSA ALBO NIE MA CZASU PSEM SIĘ ZAJMOWAC – NIECH GO NIE POSIADA!
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