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Primăvara 2016 a fost foarte ploioasă 

• în manejul exterior nu se mai drena apa 

și terenul s-a transformat în mocirlă 

• caii nu mai puteau sta afară în turmă ca 

să se miște liberi 

• antrenamentul pe terenul exterior 

devenise foarte periculos 

• terenul din manejul acoperit a început să 

aibă gropi, fiind suprasolicitat de 

antrenarea  continuă a caiilor și de 

activitățile de terapie 

• caii deveneau agitați stând preponderent 

în boxe 
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Ajutorul prin cei 2% și donațiile voastre 

au venit la momentul potrivit 
• Cu ajutorul unei cupe am scos 
4 camioane de mocirlă din teren  

• Am băgat 4 camioane de piatră 
spartă pentru a facilita drenajul 
apei în partea din față a terenului 

•Am acoperit întrega suprafață 
de peste 2500mp cu 10 bene de 
nisip. 

• Am tasat și am comprimat 
piatra 

• Am nivelat nisipul și l-am 
comprimat 

•Am renivelat terenul din 
manejul acoperit și l-am 
comprimat 
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Ajutorul prin cei 2% și donațiile voastre 

au venit la momentul potrivit 

•. Caii se bucură de un teren curat unde pot alerga fără să alunece și fără să se 
îmbolnăvească 

•  Terenul din manejul acoperit este perfect și se menține foarte bine pentru terapie 

•  Pe vreme favorabilă putem folosi manejul exterior pentru activitățile terapeutice 
și recreative 
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Planuri 2017 

• Creșterea numărului de beneficiari 

• Extensia manejului acoperit cu 200 mp 

• Finalizarea lucrărilor de amenajare a terenurilor de lucru 

• Construirea unui șopru pentru depozitarea furajelor 

• Oferirea cursurilor de dresaj natural 

• Formare continuă a echipei de terapeuți cu specialiști din străinătate 

• Să facem față tuturor provocărilor cu zâmbetul pe buze 5 
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Vă mulțumim pentru ajutorul și 

susținerea voastră! 6 
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