LA FUNDACIÓ HOPE & HELP tindrà cura de les mascotes de les

PERSONES GRANS majors de 65 anys i que viuen soles.
Ho farà en els següents casos i actuarà després d’analitzar cas per cas:

ATENCIONS A DOMICILI:
Ens desplaçarem a la vivenda de la persona gran per tenir cura de la seva
mascota. Segons necessitats, es traurà a passejar, s’alimentarà, es rentarà i
portarà al veterinari. En aquests casos no importa la raça o edat de l’animal.
El cost del veterinari serà a càrrec de la Fundació Hope & Help segons els
barems establerts.

QUAN LA PERSONA GRAN ES HOSPITALITZADA
Quan la persona gran es hospitalitzada, mentre duri la seva absència es
buscarà una casa d’acollida fins que la persona gran torni a casa.
S’analitzarà cada cas i segons raça i grandària del animal s’aplicarà la millor
opció per a garantir el benestar del animal. El cost del veterinari serà a
càrrec de la Fundació Hope & Help segons els barems establerts.

QUAN LA PERSONA GRAN ES INGRESSADA A UNA RESIDÈNCIA
La Fundació Hope & Help es farà càrrec de la mascota sempre i quan
aquesta compleixi els requisits següents:
GOS > de 10 anys en raça petita ( fins a 10 kg )
GOS > de 8 anys en races mitjanes/ grans ( des de 10 kg )
GAT > de 10 anys ( Aquesta opció de moment NO pot ser assumida per la
Fundació fins que aquesta no tingui el refugi per a gats)
La Fundació Hope & Help buscarà una casa d’acollida fins que se li trobi una
nova llar. S’analitzarà cada cas i segons raça i grandària del animal s’aplicarà
la millor opció per a garantir el benestar del animal. Si es dóna el cas i és
possible, farem visites amb la mascota al centre geriàtric a on estigui
ingressada la persona gran, per tal de que el vincle entre persona gran i
animal no es trenqui.
El cost del veterinari serà a càrrec de la Fundació Hope & Help segons els
barems establerts.
QUAN UNA PERSONA GRAN VOL ACOLLIR A UNA MASCOTA
La persona gran haurà de ser major de 65 anys i viure sola. La mascota que
oferirem serà seleccionada amb cura per a que la relació i en vincle sigui
perfecte. Tots els animals que oferirem seran gossos majors de 10 anys i
gats majors de 7 anys. Segons ho demani la persona gran, donarem suport
a les cures del dia a dia o farem un seguiment puntual o visites de cortesia
per veure que tot està anant be.
-------------------------La Fundació Hope & Help, exceptuant les costes de veterinari que
s’aplicaran segons els barems establerts, es farà càrrec de totes les
despeses que comporta el manteniment de la mascota, això és:
alimentació, estris que pugui necessitar i perruqueria ( quan es cregui
necessària).

