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2017 – În cifre 
• Peste 2.500 de ședinte individuale de hipoterapie  

• 117 de beneficiari la hipoterapie 

• 624 de copii au beneficiat de activități educative cu ajutorul calului 

• 70 de copii au beneficiat de activități educative cu ajutorul  câinilor 

• 25 adulți au beneficiat de activități educative cu ajutorul calului 

• 6 workshopuri de dezvoltare emoțională pentru 20 tineri care provin 
din situații cu risc de excluziune socială 

• Peste 700 de copii s-au bucurat de activități recreative 

• 6 proiecte implementate 

• 1 Workshop de dresaj natural 

• Organizarea primului workshop de hipoterapie din România 

• 1 eveniment de integrare socială cu peste 150 de participanți 

• Prezență activă la congrese și conferințe 

• Participarea specialiștilor la 6 cursuri și workshopuri de pregatire 
profesională cu traineri din țară și din străinătate 

 

 www.horsemotion.ro 



Hipoterapie - o terapie pentru trup și suflet 

Peste 2.500 de ședințe 

individuale de hipoterapie au 

ajutat 117 copii cu nevoi speciale  

în drumul lor spre o viață 

independentă prin progrese 

semnificative atât la nivel fizic 

cât și psihic. 
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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 

23 vizite de la 20 școli și grădinițe din Timișoara și localități 

apropiate în care 590 copii au învățat lucruri noi despre animalele 

din fermă cât și despre importanța unui stil de viață sănătos. 5 
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Școala altfel pentru copii altfel 

Am avut parte vizite de la 2 insituții din Timișoara în care 34 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. Aceste programe au avut loc cu susținerea  
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Cu câinii în vizită la școală 

În cadrul proiectului 

național ”Școala altfel” am 

vizitat două clase primare 

împreună cu cei doi câini 

de terapie din rasa Golden 

Retriever. Copiii au învățat 

să se bucure în siguranță de 

animale, să le îngrijească și 

să ofere recompense la 

momentul potrivit. 
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    Activități educative pentru adulți 

 

17 cadre didactice pentru copii și tineri cu dizabilități din Anglia, Slovacia, 
Polonia, Croația, Turcia și România au vizitat centrul Horsemotion în 
cadrul proiectului Erasmus + "My work is my future”. La centrul nostru au 
aflat și au experimentat metode alternative și complementare de terapie și 
de educație pentru elevii lor. 
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     Workshop de dresaj natural 

Trainerii Estella și Cristian Breban au vorbit despre importanța 

pregătirii calului de hipoterapie precum și de metoda dresajului 

natural- o comunicare nonviolentă cu partenerul nostru nobil. 
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Primul workshop de hipoterapie din România 

Prin programul SES Germania, 

Terapeuta Ursula Dietz, trainer Bobath 

și expert în hipoterapie cu peste 40 de 

ani de experiență în domeniu a ținut un 

training  intensiv pentru echipa 

HorsEmotion și alți terapeuți din țară. 
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Petrecere de Craciun 

Asociatia HorsEmotion cu sprijinul                                     a organizat o 
petrecere, dedicată tuturor copiilor: cu dizabilități, din centre de plasament 
sau din familii devenind astfel un eveniment de incluziune socială atât pentru 
copii cât și pentru adulții însoțitori. Copiii din centrul de plasament din 
Bocsig au pregătit pentru cei peste 150 de participanți colinde și poezi de 
Crăciun și voluntarii centrului au oferit între timp ceai cald și prăjiturele. Nu 
au lipsit nici plimările călare în caruselul viu și Moș Craciun care a venit în 
șareta trasă de un cal. 11 
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Prezență la congrese 

Dr. Erika Weisz și echipa HorsEmotion promovează în mod constant hipoterapia 

și beneficiile acesteia. Anul acesta  am prezentat ”Beneficiile hipoterapiei 

pentru copii cu paralizie cerebrală” la congresul Fizioplus din Cluj Napoca și la 

Congresul Internațional al Consorțiului Universitaria FESTIM II din Timișoara. 
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Pregătire continuă a specialistilor 
 

. 
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Pentru a oferi servicii de cea mai bună calitate beneficiarilor noștri, 

profesioniștii echipei HorsEmotion merg la workshop-uri și cursuri de formare 

continuă cu specialiști din țară și din străinătate.  

Anul acesta ne-au îmbogățit cunoștiințele: Mark Wenthworth- președintele 

Colour for Life Anglia, Ioana Șerb- vicepreședinta Asociației de Terapie prin 

Joc și Dramaterapie România și Rui Frati- director la Théâtre de l'Opprimé 

Franța. 



Extinderea manejului cu 200 mp 

Împreună cu Fundația Decathlon am reușit să extindem manejul de 

hipoterapie cu 200 mp. Astfel avem mai mult loc pentru ședințele de 

terapie, pentru pregătirea caiilor prin metoda dresajului natural dar și 

pentru celelalte activități educative și sportive pentru copii și tineri. 14 
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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. În fiecare an trebuie sa nivelăm și să compactăm atât 
manejul exterior de 2500 mp cât și manejul acoperit de 600mp pentru a 
putea lucra în condiții optime la hipoterapie și la dresaj natural. Acest lucru 
l-am realizat cu susținerea                              si a fonurilor din 2%. 15 
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Workshopuri de dezvoltare emoțională 

Împreună cu Fundația Decathlon și voluntarii Decathlon Timișoara, am 

oferit worksho-uri de dezvoltare emoțională pentru19 tineri de la 

centru de Reeducare din Buziaș, din Centrul de Probațiune  Timiș și 

dintr-un liceu din Timișoara, în care aceștia au învățat cum să se poarte 

cu cei apropiați și cum să gestioneze diferite situații dificile din viața lor. 16 
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Prietenii mei blănoși 
 

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 
au beneficiat 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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Mergem împreună călare & 

Prietenul meu necuvantator 

Proiectele susținute de DM- Împreună asigură 
ședințele de terapie pentru 10 copii cu dizabilități 
care provin din familii defavorizate socio-
economic precum si activitati terapeutice cu 
ajutorul cainilor pentru 20 de copii cu dizabilități 
instituționalizați în Centrul de Recuperare și 
Reabilitare Neuropsihiatrică din Timișoara. 
Interactiunea regulata cu animalele imbunatateste 
semnificativ calitatea vietii copiilor. 
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Pentru următorii doi ani ne bucurăm de parteneriatul cu Asociația de Terapie 

Familială și de Cuplu Timșoara (RO), G.C Eurosucces Consulting  Cipru, Asociația 

DAE (SP), Eughenia Societa Cooperativa Sociale și Sinergia Societa Cooperativa 

Sociale în cadrul proiectului Erasmus+ „E/I Motion” prin care vrem să ajutăm 

tinerii care provin din categorii defavorizate facilitând reintegrarea lor în societate. 19 
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Provocarea anului 

Furtuna din 19 septembrie nu ne-a ocolit nici pe noi. Pe lângă daune minore, 
manejul de terapie a fost foarte afectat. Cu ajutorul donațiilor, a 
sponsorizărilor  (MGBD Timișoara, Ceva de Spus) și a fondurilor din 2% 
am reușit să reparăm manejul în cel mai scurt timp, astfel încât procesul 
tetrapeutic și evoluția copiilor să nu fie compromise. 20 
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Vă mulțumim tuturor pentru 

colaborare și susținere! 
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