USAMV Cluj-Napoca găzduieşte cea de-a IX-a ediţie a
Zilei Interacțiunii Om-Animal (ZIOA)

ZIOA este un eveniment organizat în comun de Universitatea Babeş-Bolyai şi
USAMV Cluj-Napoca, în domeniul interacțiunii om-animal, având ca scop
promovarea cunoștintelor și atitudinilor optime față de animale (deținerea
responsabilă a animalelor de companie, managementul riscului zoonotic),
precum și a conceptului de One Health (o singură sănătate).
Ediţia ZIOA 9, dedicată în principal sărbătoririi Zilei Copilului, va avea loc luni, 1
iunie 2015, în campusul Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară
Cluj-Napoca, organizarea evenimentului fiind sprijinită de: Facultatea de
Psihologie și Științe ale Educației (UBB), Facultatea de Medicină Veterinară ClujNapoca, Vivariul UBB, Muzeul de Zoologie al UBB, asociații care promovează
starea de bine a animalelor, optimizarea interacțiunii om-animal, protecția
animalelor și activitățile asistate de animale: Descoperă Natura, iCare, Nuca,
Angel Dogs, Pet Joy (Şcoala de Dresaj și Pensiune), Arca lui Noe, Ronda, asociații
studențești, echipe de terapie asistată de animale și numerosși voluntari din
cadrul celor două universități. Intrarea este liberă pentru oameni cu sau fără
animalele lor de companie.
Activitățile ZIOA 9 vor cuprinde pe tot parcursul zilei (orele 10:00-18:00):
demonstrații de dog dancing, exerciții de agilitate, activități asistate de câini și
cai, standuri de adopție (câini, pisici), consiliere comportamentală și veterinară,
colțuri ale cunoașterii prin interacțiune cu animale exotice (Vivariul UBB), facepainting pentru copii, standuri informaționale în domeniul interacțiunii omanimal și multe altele.

Programul evenimentului ZIOA 9 este următorul:
10:00 – deschiderea oficială (reprezentanți ai UBB și USAMV Cluj-Napoca) în
campusul USAMV Cluj-Napoca, Calea Mănăştur, nr. 3-5
11:00-12:00 – demonstrații de dog-dancing și agilitate (Școala de Dresaj Canin
Pet Joy) ) în campusul USAMV Cluj-Napoca
12:00 – 16:00 – activități asistate de cai (Asociația Descoperă Natura) ) în
campusul USAMV Cluj-Napoca
12:00-14:00 – vizite ghidate în muzeele USAMV Cluj-Napoca
12:00-16:00 – vizite ghidate în acvariul USAMV Cluj-Napoca
10:00 -16:00 – Colțul cunoașterii naturii (interacțiune cu reptile, insecte,
tarantulă) – Vivariul UBB.
10:00 -17:00 – standuri informaționale în domeniul interacțiunii om-animal,
târgușoare de casă, activități asistate de câini de terapie, exerciții de agilitate,
standuri de adopție animale, activități de face-painting pentru copii, consiliere
comportamentală și veterinară, demonstrații de dresaj, ateliere de promovare a
deținerii responsabile a animalelor de companie etc.
18:00 – închiderea evenimentului.
Intrarea este liberă.
Vă aşteptăm cu drag, părinţi şi copii, să ne bucurăm împreună de Ziua Interacţiunii OmAnimal!
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