Αναστασία Τσουλιά

Το πάθος της Αναστασίας για τα ζώα άρχισε από τα παιδικά της χρόνια. Κάθε
αδέσποτο πλάσμα που εύρισκε μπροστά της, είτε γινόταν οικογενειακό της
κατοικίδιο, είτε φρόντιζε για την ιατροφαρμακευτική του περίθαλψη, τη σίτιση και
την εκπαίδευσή του μέχρι να υιοθετηθεί. Βάζοντας την αγάπη της για τα ζώα σε
ενεργό δράση, πρόσφερε εθελοντικά τις γνώσεις, το χρόνο αλλά και χρήματα
βοηθώντας φιλοζωικά σωματεία και οργανώσεις καθώς και φίλους, γείτονες,
γνωστούς σε κάθε θετικό τους αγώνα.
Στην προσπάθεια της να αντιμετωπίσει ένα πρόβλημα συμπεριφοράς με ένα από
τα δικά της σκυλιά, πριν χρόνια, ανακάλυψε δύο πράγματα. Το πρώτο ήταν το
πόσο δύσκολο ήταν να βρεθούν οι σωστές συμβουλές για την επίλυση των
προβλημάτων καθώς οι κτηνίατροι συχνά δεν έχουν τη γνώση και τις ικανότητες
σε αυτόν τον συγκεκριμένο τομέα και οι
παραδοσιακοί εκπαιδευτές χρησιμοποιούν
τη βία και την τιμωρία σε μια προσπάθεια
τους να επιβληθούν στο ζώο. Το δεύτερο
ήταν, καθώς είχε βρει έναν επαγγελματία
θετικό εκπαιδευτή σκύλων (και δεν
υπήρχαν πολλοί εκείνον τον καιρό!), ότι
είχε συνειδητοποιήσει πόσο πολύ είχε
απολαύσει όσα είχε μάθει από την
εμπειρία αυτή.
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Αναπτύσσοντας ένα πραγματικό ενδιαφέρον για τις
συμπεριφορές των σκύλων και την εκπαίδευσή τους
αποφάσισε να αποκτήσει τις γνώσεις και τις δεξιότητες
στον τομέα αυτό.
Αποφοίτησε με επιτυχία θετική Σχολή Εκπαίδευσης
Σκύλων, παρακολουθεί σεμινάρια και διαλέξεις στην
Ελλάδα, Αμερική και Αγγλία, μελετά βιβλία, συνεργάζεται
με επαγγελματίες θετικούς εκπαιδευτές, ενημερώνεται
διαρκώς για τις εξελίξεις που αφορούν τη συμπεριφορά, την εκπαίδευση και τις
υπηρεσίες στα κατοικίδια ζώα.
✓ Είναι Επαγγελματίας Θετική Εκπαιδεύτρια Σκύλων, Γνωστική Συμπεριφορική
Σύμβουλος (Σκύλος - Γάτα), Ολιστική Θεραπεύτρια Ζώων, Ιδιοκτήτρια της
Σχολής Θετικής Εκπαίδευσης Σκύλων Hug4Dogs® και του Hug4Pets® - Pet
Care Services

✓ Σε συνεργασία με Κτηνιάτρους, Ψυχολόγους και εξωτερικούς συνεργάτες και
στόχο τη διάδοση της Θετικής Ενίσχυσης εκπαιδεύει σκύλους και κηδεμόνες,
διδάσκει νέους θετικούς εκπαιδευτές & επαγγελματίες Pet Sitters,
αρθρογραφεί, συμμετέχει σε σεμινάρια, παρέχει υπηρεσίες φροντίδας
κατοικίδιων ζώων
✓ Τα τελευταία χρόνια ζει μεταξύ Λονδίνου και
Θεσσαλονίκης και εργάζεται με περιστατικά
προβλημάτων συμπεριφοράς τόσο στην
Αγγλία όσο και στην Ελλάδα. Από το 2013
είναι μέλος επιστημονικής ερευνητικής
ομάδας Welfare Science, Ethics and Law,
Companion Animals με έδρα το Λονδίνο και
μέλος της συγγραφικής ομάδας των
εκθέσεων της
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Είναι περήφανη κηδεμόνας του “Ivan” ενός δεκαοχτάχρονου
ημίαιμου γάτου και του “Pluto” δεκαεξάχρονου ημίαιμου σκύλου.
Τον Ιούνιο του 2015 υιοθέτησε την
“Kali” 2 μηνών ημίαιμη αδέσποτη
γατούλα. Πέντε χρονών σήμερα.

Canine Certificate of Higher Education, Professional
Practice In Canine Behaviour & Psychology
Diploma in Pet Sitting and Dog Walking
Diploma in Holistic Animal Healing, BSY College,
Registered BSY Holistic Animal Healing Practitioner
Pet First Aid Level 2 (VTQ) Training Certification
Certificate Diploma of “The StarDogs Trainer’s Academy”
Certificate Diploma of “Academy of Dog Training & Behaviour”
- Full Member of “APDT” #76859 (Association of Pet Dog Trainers)
- Member of “The Agility Club.org.UK” #9518
- Official
Member
of
“PUPS”
#8508-7998
(Professional United Pet Sitters)
- Full Member of “PPG” #7926505 (Pet Professional
Guilt - The Association for Force Free Pet
Professionals)
- Μέλος του “ΚΟΕ” (Κυνολογικός Όμιλος Ελλάδος)
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-

Υποστηρικτής της PETA (People of The Ethical Treatment of Animals)
Υποστηρικτής της Humane Society International
Υποστηρικτής της WWF Ελλάς
Υποστηρικτής του Συλλόγου για την Προστασία
της θαλάσσιας Χελώνας «ΑΡΧΕΛΩΝ»
Υποστηρικτής του Περιβαλλοντικού Κέντρου
«Αρκτούρος»
Υποστηρικτής
του
Φιλοζωικού
Σωματείου
Προστασίας Αδέσποτων Ζώων «Η Αγάπη»
Υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα
Υποστηρικτής της UNICEF
Ανάδοχος Παιδιού της ACTION AID Ελλάς
Υποστηρικτής του Συλλόγου Προστασίας Αγέννητου Παιδιού «Η Αγκαλιά»
Υποστηρικτής του Δημοτικού Βρεφοκομείου Θεσσαλονίκης «Άγιος
Στυλιανός»

- Συμμετοχές σε φιλοζωικά σεμινάρια, κτηνιατρικά σεμινάρια, ημερίδες
εκπαίδευσης, βασικής γνώσης κτηνιατρικής σκύλων, γάτων, αλόγων

- Φοιτήτρια της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών – Διοίκηση Επιχειρήσεων &
Οργανισμών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου
- Πτυχίο Βοηθού Λογιστού & Δακτυλογράφου (DIDACTA)
- Πιστοποιήσεις Κατάρτισης χρήσης Η/Υ
- Αγγλικά, Ιταλικά
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