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Cine suntem noi?

Radio Animale este un proiect al organizației non-guvernamentale Societatea Română de Antrozoologie. Scopul ONG-ului este

promovarea, susținerea și cercetarea unei interacțiuni sănătoase între oameni și animale (de la animale de companie, la cele de fermă, sălbatice,

sălbatice în captivitate, până la cele de laborator).

Prin proiectul Radio Animale abordăm teme privind comportamentul, managementul și dresajul animalelor de companie, aspecte legate

de rezolvarea problemelor comportamentale ale animalelor dar și beneficiile pe care noi ca oameni le putem avea în urma interacțiunii om-animal.

Acum doi ani, în 2014 am creat blogul Radio Animale sub forma unei resurse on-line de informații pentru toți iubitorii de animale. Totodată am început

și să lucrăm direct cu clienții interesați să dezvolte o relație mai sănătoasă cu animalele lor de companie, să își dreseze animalul sau să rezolvăm

împreună anumite probleme comportamentale apărute. Metodele pe care noi le promovăm sunt fundamentate de date științifice și au la bază tehnici

de dresaj pozitive (engl. positive reinforcement). În final ne dorim ca clienții noștri să descopere alături de animalele lor cele mai eficiente soluții de

interacțiune care să le faciliteze o relație bazată pe încredere și respect, de care să beneficieze atât omul cât și animalul.

Pentru mai multe informații depre noi și proiectele noastre, vă invităm să ne urmăriți pe: Societatea Română de Antrozoologie, Radio Animale –

facebook, blogul nostru sau în fiecare joi la Radio Cluj.

https://www.facebook.com/SocietateaRomanaAntrozoologie2015/
https://www.facebook.com/radioanimale/
https://radioanimale.wordpress.com/
http://radiocluj.ro/2016/09/01/o-noua-rubrica-la-radio-cluj-animal-de-companie/


Echipa Radio Animale

Suntem Carina, psiholog specializat în dezvoltarea umană și Vlad, biolog specializat pe comportamentul animalelor având o experiență de 10 ani cu

animale domestice și sălbatice. Momentan Vlad își face doctoratul în psihologie canină la USAMV, Cluj-Napoca și coordonează workshop-uri naționale și

internaționale privind managementul comportamentului.

Amândoi suntem entuziasmați de comportamentul animal și dorim să promovăm o relație cât mai sănătoasă între oameni și animalele lor de companie.

Considerăm că atunci când omul și animalul au o astfel de relație, ambele părți au de câștigat. Vlad lucrează în special cu câinii, iar Carina cu pisicile.



 Sesiune de plimbare – 1 oră:

 Durează o oră;

 Este în lesă;

 Se poate desfășura fie în oraș (locație de preferință aleasă de client), fie în pădure*;

 Opțional:

a) Dresaj prin metode pozitive (engl. positive reinforcement):

 pentru mers lejer în lesă**;

 desensibilizare la procedurile medicale.

b) Transport pentru vizite la medic veterinar/toaletaj (transport auto).

 Beneficii:

 Stimulare cognitivă și senzorială prin lăsarea câinelui să exploreze mediul – contribuie la sănătatea psihică a câinelui și reduce comportamentele problematice;

 Stimulare fizică prin mișcare – câinele își consumă astfel energia, contribuie la sănătatea fizică a câinelui;

 Dresajul prin metodele sale pozitive contribuie la bunăstarea crescută, dar și transformă plimbarea într-o activitate cu adevărat distractivă;

 Știm cât de dificile pot fi uneori vizitele la veterinar atât pentru cățel, cât și pentru dumneavoastră. Astfel ne dorim ca prin desensibilizarea la procedurile medicale,
câinele să aibă o calitate a vieții ridicată și să nu se mai sperie de cabinetul veterinar și de intervențiile medicale. Prin această desensibilizare ne asigurăm că
tratamentul poate fi continuat și la domiciliu în condiții optime (ex. aplicare unguent/medicament fără frică și stres din partea câinelui).

 Optimizarea timpului dumeavoastră liber.

Serviciul 1 – Plimbarea câinelui

* se recomandă doar după o anumită perioadă de timp, pentru a ne asigura că s-a dezvoltat o relație bazată pe încredere

** prin mersul lejer ne dorim să: nu tragă în lesă, să interacționeze pozitiv cu alți câini cu care se întâlnește, să aștepte cu calm la semafor etc.



 Conține:

 Ședințe de dresaj prin metode pozitive (engl. positive reinforcement) cu sau fără clicker (la alegerea clientului);

 Consiliere pentru comportamentele problematice ale câinelui (ex. anxietate, agresivitate, distrusul mobilei, lătratul excesiv, frica de anumite
obiecte/oameni etc.);

 Dezvoltarea unui plan individualizat de îmbogățire comportamentală.

 Beneficii:

 Prin aplicarea metodelor pozitive de dresaj se asigură o relație pozitivă între om și câine, una bazată pe încredere, în urma căreia ambele părți au de
beneficiat. Aceste metode stimulează câinele la nivel cognitiv, contribuind astfel la dezvoltarea și creșterea potențialului. Aceste metode contribuie
direct la eliminarea comportamentelor problematice enumerate mai sus.

 Prin consiliere ne dorim ca în timp, dumneavoastră singuri să rezolvați cu succes posibilele comportamente nedorite.

 Printr-un plan individualizat de îmbogățire comportamentală ne dorim să îl învățăm pe câine comportamente noi prin care să își petreacă timpul într-o
manieră mai distractivă atât pentru el cât și pentru dumneavoastră. În plus, îi putem distrage atenția într-un mod pozitiv de la comportamentele
nedorite, problematice înlocuindu-le cu altele noi.

Serviciul 2 – Consiliere comportamentală și dresaj 



Serviciul 3 – Pet sitting

 Se adresează atât câinilor cât și pisicilor, sau alte animale de companie.

 Conține:

 Vizită la domiciliu, minimum o dată pe zi - programul se dezvoltă împreună cu clientul în funcție de nevoile acestuia și ale animalului*;

 Hrănire și schimbare apă;

 Joacă cu animalul;

 Raport de activitate zilnică, alături de poze și filmulețe cu animalul.

 Beneficii:

 Prin acest serviciu ne adresăm clienților care trebuie să plece 1-2 zile de acasă și nu doresc să lase animalul singur/la pensiune;

 Prin dezvoltarea unui program individualizat ne asigurăm că ne adresăm tuturor nevoilor atât ale animalului, cât și ale clientului;

 Prin activitățile de joacă ne asigurăm că animalul își consumă energia alături de un partener de joacă prietenos, într-un context pozitiv;

 Fiind vorba despre o perioadă mai scurtă de timp, animalul se poate simți mai confortabil la el acasă, decât dacă este mutat (ex. pisici, păsări, câine
de curte etc.).

* Programul poate presupune mai multe vizite, de durată diferită și cu scopuri diferite (ex. plimbare, vizită la veterinar etc.)



 Se adresează crescătorilor, dar și celor care au adus recent un pui acasă

 Conține:

 Ședințe de dresaj prin metode pozitive (engl. positive reinforcement) cu sau fără clicker (la alegerea clientului);

 Consiliere pentru dezvoltarea unei educații adecvate la/în viitoarea familie (ex. unde să își facă nevoile, să învețe să stea singur acasă, să nu roadă
obiecte etc.)

 Dezvoltarea unui plan individualizat de îmbogățire comportamentală.

 Beneficii:

 Educația și dresajul timpuriu poate începe la orice vârstă și ajută la prevenirea comportamentelor nedorite și a situațiilor problematice viitoare.

 Prin acest serviciu ne asigurăm că traseul de dezvoltare al animalului dumneavoastră este unul cât se poate de sănătos și comprehensiv (de la nevoile
fizice, cognitive până la cele social-emoționale).

 Prin aplicarea metodelor pozitive de dresaj se asigură o relație pozitivă între om și câine, una bazată pe încredere, în urma căreia ambele părți au de
beneficiat. Aceste metode stimulează câinele la nivel cognitiv, contribuind astfel la dezvoltarea și creșterea potențialului. Aceste metode contribuie
direct la prevenirea comportamentelor problematice enumerate mai sus.

 Prin consiliere ne dorim ca în timp, dumneavoastră singuri să rezolvați cu succes posibilele comportamente nedorite.

 Printr-un plan individualizat de îmbogățire comportamentală ne dorim să îl învățăm pe câine comportamente noi prin care să își petreacă timpul într-o
manieră mai distractivă atât pentru el cât și pentru dumneavoastră. În plus, îi putem distrage atenția într-un mod pozitiv de la comportamentele
nedorite, problematice înlocuindu-le cu altele noi.

Serviciul 4 – Puppy training



De ce este importantă plimbarea pentru câini?

 Detaliem articolulCâinii, precum și alte mamifere sunt considerate animale macrosmatice, adică se bazează mai mult pe miros pentru a se descurca în

mediul înconjurător, spre deosebire de noi oamenii care ne folosim mai mult de vedere. Tocmai datorită acestei diferențe majore dintre noi, ne este

greu uneori să înțelegem ce gândesc prietenii noștri patrupezi, de exemplu când mergem la plimbare și aceștia se opresc la fiecare copac, stâlp, roata

de mașină și nu-i putem clinti până nu termină de mirosit. Acum putem ințelege mai bine această nevoie a lor, așa cum și nouă ne place să ne uităm la

televizor, să vedem un film, să ne uitam la o piesă de teatru sau o fotografie și pentru ei plimbarea poate să reprezinte o sursa de informații despre

animalele și oamenii care au pășit prin zona respective în ultimele zile. Iar dacă îi scoatem zilnic prin aceleași locuri totul devine ca un serial pentru

prietenii noștri. Închipuiți-vă ca pentru ei, de fiecare dată când se opresc să miroasă ceva e ca și cum am deschide noi un site pe internet sau o pagină

de ziar. Articolul complet îl găsiți pe blogul nostru.

https://radioanimale.wordpress.com/2015/02/10/de-ce-este-importanta-plimbarea-pentru-caini/
https://radioanimale.wordpress.com/


Contact
Vlad Vancia Carina Matei

Mail: vladvancia@gmail.com Mail: carina.matei92@gmail.com

Tel: 0720 54 81 90 Tel: 0742 22 12 92

Facebook:

www.facebook.com/radioanimale/

www.facebook.com/SocietateaRomanaAntrozoologie2015/

Blog:

www.radioanimale.wordpress.com

„Împreună pentru o relație sănătoasă om-animal.”


