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2016 – În cifre 
• Peste 2.300 de ședinte individuale de hipoterapie  

• 102 de beneficiari la hipoterapie 

• 245 de copii au beneficiat de activități educative cu ajutorul 

calului 

• 57 de tineri și adulți au beneficiat de activități educative cu 

ajutorul calului 

• Peste 450 de copii s-au bucurat de activități recreative 

• 7 proiecte implementate 

• 3 schimburi de experiență cu specialiști din țară și din străinătate 

• 2 evenimente de integrare socială cu peste 100 de participanți 

fiecare 

• 1 workshop de pregătire profesională 
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Hipoterapie - o terapie pentru trup și suflet 

Peste 2.300 de ședințe 

individuale de hipoterapie au 

ajutat 102 copii cu nevoi 

speciale  în drumul lor spre o 

viață independentă prin progrese 

semnificative atât la nivel fizic 

cât și psihic. 3 
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Echitație pentru o tânără specială 

O adolescentă nevăzătoare beneficiază de ore de echitație susținute de 

președintele As. HorsEmotion Cristian Breban- instructor de echitație, 

specialist în dresaj natural care a pregătit personal caii de echitație și de 

terapie din centrul HorsEmotion. 4 
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Școala altfel – bucuria de a învăța experimentând 

11 vizite de la 10 școli și grădinițe 

din Timișoara și localități apropiate 

în care 192 copii au învățat lucruri 

noi despre animalele din fermă cât 

și despre importanța unui stil de 

viață sănătos. 
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Școala altfel pentru copii altfel 

4 vizite de la centre școlare pentru educație incluzivă din Timișoara în 

care 53 de copii cu nevoi speciale au explorat lumea caiilor. Indiferent 

de dizabilitate, fiecare copil a putut mângâia, hrăni și călări un cal, în 

condiții adecvate nevoilor sale. 
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Și adulții cu dizabilități se bucură de cai 

Reprezentanții  ”Ceva De Spus” și-au depășit frica față de cai și 

după ce le-au oferit morcovi și mângâieri s-au urcat călare. Acești 

tineri ne-au dovedit că bucuria și curajul nu au limită de vârstă. 
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   Activități educative pentru tineri 

28 de stundenți și elevi din 
toată țara au vizitat centrul 
HorsEmotion și au 
cunoscut utilitatea terapiei 
asistată de animale mari și 
importanța terapiilor 
complementare. 

 

Studenți din anul III 
Psihopedagogie Specială 
au alfat beneficiile 
hipoterapiei și a 
intervențiilor educative 
asistate de animale. 
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    Activități educative pentru adulți 

 

Cadre didactice din Cipru, Turcia și România ne-au vizitat în cadrul 
proiectului ”De-schooling in school”. La centrul nostru au aflat și au 
experimentat metode alternative de transmitere a informației către 
elevii lor. 
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Schimb de experință cu alți specialiști din țară 

În cadrul întâlnirilor 

cu Psih. Dr. Anca 

Bîlba și psih. Anda 

Păcurar am învățat 

tehnici și abordări noi 

a cazurilor cu care ne 

confruntăm zi de zi. 
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Schimb de experință cu Kim Meeder din SUA 

Kim Meeder a înființat în urmă cu 20 ani centrul de Reabilitare 

ecvestră Christal Peaks în Bend-Oregon. În cadrul schimbului 

de experiență a ținut o ședință demonstrativă de terapie cu un 

copil nevăzător și ne-a împărtășit din experiența ei în lucrul cu 

copii abuzați și tineri din centre de reeducare.  
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Workshop de pregatire a voluntarilor 
19.03.2016 

Voluntarii care se implică activ în proiectele asociației beneficiază de 

training gratuit. Pe lângă tehnici de intervenție terapeutică de reabilitare 

fizică și psihică se pune accentul pe principiile etice în interacțiunea cu 

copiii cu nevoi speciale sau instituționalizați. 12 
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Oli - un cal donat pentru a deveni terapeut 

Oli, un căluț de aproximativ 12 ani a fost salvat de către Florin Copos și apoi 

donat asociației noastre. După 7 - 8 luni de pregătire intensă prin metoda 

dresajului natural de către instr. Cristian Breban- specialist în dresaj 

natural, Oli a devenit unul dintre cei mai iubiți căluți ai centrului ajutând zeci 

de copii în drumul lor spre normalitate. 13 

www.horsemotion.ro 



Reamenajarea terenurilor de lucru 

Terenurile de lucru  (solul din manejul acoperit și padocul exterior) sunt 
foarte importante atât pentru desfășurarea ședințelor de terapie cât și pentru 
pregătirea caiilor. Datorită primăverii ploioase, terenul exterior de 
aprox.2500mp semăna a mlaștină și nu putea fi folosit nici măcar pentru 
relaxarea caiilor. Prin virarea a 2% din impozit și donații directe am reușit 
să reamenajăm ambele terenuri. 14 
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În pas de cal spre o viață mai bună  
01.10.2015-31.03.2016 

Am finalizat proiectul susținut de Raiffeisen Comunități  care a asigurat 
terapia a 30 de copii cu dizabilități care provin dintr-un mediu socio-
economic defavorizat, pe o perioadă de 6 luni.   15 

www.horsemotion.ro 



Un terapeut care mă SUSține 
01.02.2016-31.08.2016 

Proiectul susținut de Fundația Pentru comunitate și MOL Romania a adus un aport 
semnificativ în dezvoltarea psihomotorie și emoțională a 10 copii cu dizabilități asistați 
în Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică din Timișoara prin ședințe 
săptămânale de hipoterapie, terapie prin joc și intervenții asistate de animale mici. 

Împreună cu Fundația de Abilitare ”Speranța” am organizat un concert de muzică clasică 
în timpul plimbărilor călare pentru 100 de copii cu sau fără dizabilități, proveniți din 
familii sau centre de plasament, cu scopul de a facilita acceptanța și integrarea atât în 
rândul copiilor cât și al adulților. 16 
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Realizarea și inaugurarea grădinii 

senzoriale terapeutice 

Copiii cu autism sau cei din leagănul de copii au 

nevoie să exploreze mediul înconjurător cu toate 

simțurile lor. Cu ajutorul Flextronics am amenajat 

un loc special unde copiii se pot plimba desculți  

și juca prin iarbă, fân, paie, pietriș și rumeguș, pot 

descoperi diverse mirosuri și texturi, activități care 

îi ajută la integrarea senzorială. 
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O experiență de neuitat 

Împreună cu voluntarii de la 

Smithfield România am oferit 

clipe de neuitat copiilor 

institutionalizați din Centrul de 

plasament Bocsig. Natura, caii, 

câinii, jocurile, mâncarea bună și 

compania frumoasă sunt 

ingredientele de bază pentru a 

face o zi perfectă. 
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Mergem împreună călare 

Proiectul susținut de DM- Împreună asigură 

ședințele de terapie pentru 10 copii cu 

dizabilități care provin din familii defavorizate 

socio-economic. Hipoterapia aduce un aport 

semnificativ la dezvoltarea psihomotorie a 

copiilor cu nevoi speciale și îi ajută pe acești 

copii în drumul lor spre o viață independentă. 
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Prietenul meu necuvântător 

Prin proiectul susținut de DM- Împreună 

oferim activități terapeutice și recreative cu 

ajutorul câinilor pentru 20 de copii cu 

dizabilități instituționalizați în Centrul de 

Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică 

din Timișoara. Vizita regulată a patrupezilor 

oferă copiilor clipe de bucurie și ajută la 

dezvoltarea lor emoțională și psihomotorie. 
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Prietenii mei blănoși 
01.12.2016-31.08.2017 

Proiectul susținut de Fundația 
pentru Comunitate și MOL 
România vine în ajutorul copiilor 
cu dizabilități asistați în leagănul de 
copii din Timișoara. 25 de copii vor 
beneficia de ședințe de hipoterapie, 
terapie prin joc și ședințe de 
activități recreative și terapeutice cu 
ajutorul câinilor pentru a favoriza 
dezvoltarea lor psiho-motorie și 
socio-emoțională. 
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Decathlon 

La inițiativa unui grup de tineri 

dinamici, angajați la Decathlon 

România am prezentat și câștigat un 

proiect la Fundația Decathlon din 

Lille – Franța prin care vom mări 

manejul acoperit cu 200mp și vom 

oferi tinerilor din Centrul de 

Reeducare din Buziaș o șansă de 

integrare în societate. 
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Planuri și speranțe 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 23 
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Vă mulțumim! 24 
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