1. DUKAT Dukat ma zaledwie około roku a nic dobrego go w życiu nie spotkało. Choć dokładnej
jego historii nie znamy, to cóż można sądzić, gdy psiak nie dający się złapać (udało się
na klatkę łapkę) . Nie znał ludzkiego dotyku, a świat wydaje się dla niego zupełnie
obcy, ale powoli robi postępy, już nie chowa się w budzie na widok człowieka, chętnie
je smakołyki czy dobrą puszeczkę z ręki, z zabawką też poharcuje
Jest ciekawski i
próbuje złapać bliższy kontakt, jednak wiele drogi przed nim, żeby zaufał
człowiekowi. Póki co nie wychodzi na spacery, nie da się pogłaskać (nie jest
agresywny, po prostu odchodzi).
Dla Dukata szukamy domu bez małych dzieci, najlepiej z ogrodem (ale w warunki
domowe), rodziny wyrozumiałej i cierpliwej, potrafiącej pracować z psem
wycofanym, która da czas Dukatowi poczuć się bezpiecznie i zaufać.
Dukat jest zaszczepiony, zaczipowany, odrobaczony, po kastracji.

2. GRAFI - Pies wycofany, choć uległy. Mieszka w pomieszczeniu z innym psem, z
którym dobrze się dogadują oraz ze swoją kolekcją zabawek. Nie potrafi chodzić na
smyczy.

3. ARGO - starszy pies, który uczy się obcować z człowiekiem. Choć udało się założyć
mu obróżkę, nie spotkało się to z jego zadowoleniem. Poznaje dopiero tajniki.
wyczesywania i jest coraz lepiej w tej kwestii. Nie chodzi na spacery. Mieszka w boksie
sam. Przyjmuje tabletki.

4. PINIO – do tej pory jest wycofany, nie podchodzi do obcych, ma obawy, ale widać, że
chce. Chce poznać ludzi, ale się boi. Nie wychodzi na spacery, bo nie potrafi chodzić
na smyczy. Pinio szuka doświadczonego domu, potrafiącego pracować z psem
lękliwym.
Chętnie
zamieszka
z
dobrze
zsocjalizowanym
psem.

6.FOBOS- to pies nienachalny i zamknięty, nie nauczony relacji z człowiekiem.
Fobos bywa uparciuchem i psem z nawykami
Przepada za zabawkami i
smakołykami. Mieszka w boksie sam. Nie wychodzi na spacery.

5. FUKS - mały, śliczny, młody psiak. Niestety Fuks nie potrafi odnaleźć się w
schronisku, jest wycofany, boi się ludzi. Gdy ma się w ręku smakołyk jest nieco
bardziej odważny, jednak nadal wszystko na dystans. Dobrze dogaduje się z suczkami
oraz nie zaczepnymi psami. Uwielbia wszelkie zabawki. Nie potrafi chodzić na
smyczy.

