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2018 – În cifre

• Peste 2.300 de ședinte individuale de hipoterapie 

• 96 de beneficiari la hipoterapie

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

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

• 68 adulți au beneficiat de activități educative cu ajutorul calului

• 35 workshop-uri de dezvoltare emoțională pentru 63 tineri (6 grupe)
care provin din situații cu risc de excluziune socială

• Training în abordare sistemică, intervenții terapeutice asistate de 
animale și teatru forum pentru 34 paraprofesioniști și 32 lucrători de 
tineret

• Training în interventii asistate de animale pentru reintegrare sociala
pentru 24 de profesioniști din Romania, Cipru, Italia și Spania

• 4 proiecte implementate

• 2 team-building-uri

• Prezență activă la congrese și conferințe

www.horsemotion.ro
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Hipoterapie - o terapie pentru trup și suflet

Peste 2.300 de ședințe individuale de hipoterapie au ajutat 96 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

21 vizite de la 17 școli și grădinițe din Timișoara și localități apropiate 

în care 483 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

Am avut vizite de la 3 insituții din Timișoara în care 37 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 

6

www.horsemotion.ro



Workshop-uri de dezvoltare emoțională

Prin proiectul E/I Motion am dezvoltat un program de dezvoltare 

emoțională cu ajutorul caiilor pe care l-am pilotat pe 55 de tineri cu 

infracțiuni în antecedente sau comportament antisocial. Datorită 

rezultatelor observate la participanți, programul a fost recunoscut de 

Ministerul Justiției, Asociația HorsEmotion devenind primul ONG din 

Timiș abilitat să desfășoare programe de reintegrare socială.
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Training pentru specialiști din 4 țari

În luna februarie am susținut un training intensiv de intervenții 

terapeutice și educative cu ajutorul cailor dedicate partenerilor din Cipru, 

Italia, Spania și România. Astfel toți cei 24 de participanți au putut 

implementa în țara de proveniență IAA pentru a ajuta tinerii cu 

comportament antisocial să se reintegreze în comunitate. 8
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Workshop-uri de pregătire pentru adulți

Pe parcursul anului 2018 am organizat 14 sesiuni de pregătire în 

abordare sistemica, teatru forum și intervenții asistate de animale pentru 

66 de adulți (5 grupe) care au contact cu tineri cu comportament 

antisocial și au fost sancționați cu o măsură privativă sau neprivativă de 

libertate. 9
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Activități recreative pentru adulți din 

grupuri vulnerabile

Și în acest an ne-am bucurat de vizita prietenilor noștri de 
la asociația Ceva De Spus. Adulții cu dizabilități contribuie 
semnificativ la diminuare discriminării a grupurilor 
vulnerabile și facilitează accesul persoanelor cu dizabilități 
în comunitate.
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Team-building la cai

Caii sunt animale extraordinare care ne învață cât de important este sa fii 

un lider bun, să faci parte din echipă, să ai grijă de ceilalți și să lucrați în 

armonie împreună. Anul acesta am găzduit 2 grupuri de adulți care au optat 

să-și închege echipa mai bine cu ajutorul mentorilor giganți.
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Terapeutul meu - un prieten necuvântător

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.

12

www.horsemotion.ro



Workshop-uri de dezvoltare emoțională

Împreună cu Fundația Decathlon și voluntarii Decathlon Timișoara, am 

oferit workshop-uri de dezvoltare emoțională pentru16 tineri de la 

Centrul 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.
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Reamenajăm grădina senzorială

Grădina senzorială terapeutică 

este un loc de relaxare și 

stimulare atât pentru copii cât și 

pentru părinții acestora. Cu 

ajutorul Flex Romania am reușit 

să reamenajăm și să mărim acest 

loc, care oferă bucurie sutelor de 

copii care ne trec pragul in 

fiecare an.
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Pe parcursul anului 2018 am fost parteneri în proiectul E/I Motion coordonat de Asociația de
Terapie Familială și de Cuplu Timișoara. În cadrul acestui proiect:

- Am participat la 2 meeting-uri transnaționale (în Cipru și Spania)

- Am conceput primul guideline de intervenții asistate de animale (IAA) pentru dezvoltarea
emoțională și reintegrarea socială a tinerilor cu istoric infracțional

- Am oferit training in intervenții terapeutice cu ajutorul cailor pentru 24 de specialiști din cele
4 țări partenere

- Am implementat 24 workshop-uri de dezvoltare emoțională cu ajutorul cailor pentru 35 tineri
cu antecedente infracționale și 20 tineri din comunitate

- Am implementat 13 sesiuni de teatru forum pentru 21 tineri din Serviciul de Probațiune și
Penitenciarul Timișoara

- Organizarea unui spectacol de teatru forum și a unui workshop în comunitate pe tema
bullying-ului

- Am pregătit 32 de lucrători de tineret (consilieri, diriginți, etc) în abordare sistemica, teatru
forum și IAA

- Am pregătit 34 de paraprofesioniști din comunitate care să poată ajuta tinerii la reintegrarea
lor în societate 15
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Pregătire continuă a specialiștilor
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La noi în asociație se 

pune accentul pe 

calitatea serviciilor

oferite și pe formarea

continuă a terapeuților.

Anul acesta ne-au 

îmbogățit cunoștiințele: 

Dana Tair prin 

formarea in integrare 

senzorială.



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 Fizio2018 din Timișoara și în 
cadrul conferințelor organizate de către Asociația Copii și Zâne Timișoara și 
Fundația Pentru Comunitate din Cluj.
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Vă mulțumim tuturor pentru

colaborare și susținere!
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