Jourhem
Har du funderingar när det gäller att vara jourhem åt oss? Är det något du kan tänka dig?
Att ta på sig att vara jourhem ger mycket men samtidigt ställs det också några krav.
Som jourhem ger du en hemlös katt möjlighet till ett tillfälligt hem och katten får chansen
bygga upp ett gott förhållande och ett förtroende för oss människor. De flesta katter som
placeras i jourhem är skygga katter som inte haft någon mänsklig kontakt i större
utsträckning. Därför behövs både tid, tålamod, respekt och kärlek från dig.
Hur länge man kommer vara jourhem åt en katt går aldrig att säga, det kan handla om några
veckor, några månader och ibland år. Det är katten och ni som tillsammans ska bygga upp en
relation och det är därför omöjligt att säga när katten är redo för ett permanent hem.
Därför ska man vara medveten om detta när man anmäler sitt intresse för att öppna sitt hem
för en skygg katt. Vi vill inte utsätta katten för stress och allt vad en flytt innebär pga att man
inte förstått innebörden av att vara jourhem.
Som jourhem står du för de vardagliga kostnaderna såsom mat, sand och andra tillbehör som
behövs. Du ansvarar för katten precis som om det vore din egen, vilket innebär att åker du
bort så ordnar du givetvis så det finns kattvakt. Det är också på ditt ansvar att se till att katten
mår bra på alla sätt och vis. Vi står för eventuella veterinärkostnader för jourhemskatten.
Behöver dock katten komma till veterinär är det bra om du som jourhem kan hjälpa till med
transporten. Det är ju trots allt dig katten är van vid och det brukar bli lugnast och bäst för
alla. Har du inte den möjligheten så ordnar vi det givetvis tillsammans.
De katter som placeras i jourhem är både tama, blyga och skygga/rädda. Därför finns det
egentligen inga begränsningar på vem som kan vara jourhem. Ofta är man rädd för att anmäla
sig för att man är osäker. Men jourhem av alla dess slag behövs!
Katten får under sin tid hos dig INTE vistas utomhus om inte en mycket säker miljö kan
erbjudas (t.ex. rastgård eller nätad balkong).
Du som jourhem öppnar även ditt hem för kattens blivande adoptanter. Vilket betyder att vi
tillsammans låter intressenter träffa katten, och att vi beslutar om adoptionen och allt omkring
den. Ingen katt får lämna jourhemmet utan Katt i Borås samtycke.
Tänk efter om du kan, vill och är beredd att ställa upp som jourhem.
Vad ger det dig att vara jourhem, förutom lyckan och glädjande att se en hemlös, hungrig och
ofta rädd katt växa som individ, är en bekräftelse på att du är viktigt! Du gör skillnad, för om
du inte öppnade ditt hem för våra katter så skulle de fortfarande gå ute hemlösa och hungriga.
Hjälp oss hjälpa hemlösa katter!

