ZIUA INTERACŢIUNII OM-ANIMAL
-ediţia a 2-a

Institutul de Cercetare a Interacţiunii Om-Animal, împreună cu Universitatea de
-Napoca (Facultatea de Medicină Veterinară),
Universitatea Babes-Bolyai (Facultatea de Psihologie
Turda organizează ZIUA INTERAC
-ANIMAL (Edi
-a) - ZIOA2.
Evenimentul va avea loc în Curtea USAMV (Calea Mănăştur 3-5, vis-a-vis de fosta fabrică
de bere URSUS), în data de 1 iunie, între orele 10:00-18:00.
În cadrul evenimentului vor avea loc următoarele activită
-Consulta
deparazitare. Oferite gratuit de catre medicii Clinicilor Veterinare Universitare, USAMV
Cluj-Napoca
-Consiliere comportamentală de optimizare a interac
introducere în tehnicile de clicker taining. Oferite gratuit de catre specialisti în
comportament animal si terapie asistata de animale de la Institutul de Cercetare a
Interactiunii Om-Animal si UBB
-Interac
DogAssist
Natura)
-Interac
le și gândaci dispusi în cutii speciale. Oferite
gratuit de catre Vivariul UBB
-Standuri informa
despre formări profesionale care permit încorporarea activită
Oferite de Departamentul de Psihopedagogie Specială (UBB), Facultatea de Medicină
Veterinară (USAMVCN) şi Institutul de Cercetare a Interacţiunii Om-Animal (Zoo Turda)
-Standuri de adop
S-tanduri informa
m Transilvania,
Asociatia Minte Forte, Asociatia Rita 21
-Face-painting. Oferit gratuit de studenti membri ai Asociatiei Studentilor Psihologi din
România (UBB) şi membri ai Institutului de Cercetare a Interacţiunii Om-Animal (Zoo
Turda)
-Târg de produse hand-made pentru copii și animale
-Demonstra
-Line dancing cu Antonia Mărincaș
-Concert și poezii despre oameni și animale cu PsychoBand

Sunt a
opii. Oricine
poate să interac
măgăruşi, dihori), să obţină consultaţii medicale şi deparazitări gratuite pentru
animalele de companie, să fie consiliaţi în legătură cu fobiile faţă de animale şi cu
probleme comportamentale ale animalelor, în direcţia optimizării interacţiunii omanimal.

În cadrul aceleaşi zile, Festivalul de film TIFF oferă proiecţia filmului Domestic (în regia
lui Cristian Sitaru), la ora 22:00, în curtea Institutului Cultural Francez. În timpul
proiecţiei, vor participa şi câteva echipe cu câini de terapie.
Programul detaliat al evenimentului se găseşte în fişierul ataşat.
Vă mulţumim,
Organizatorii

