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2018 – În cifre

• Peste 2.250 de ședinte individuale de hipoterapie 

• 112 de beneficiari la hipoterapie

• 623 de copii (25 de grupe), din care 76 cu nevoi speciale au 
beneficiat de activități educative cu ajutorul calului

• 86 tineri și adulți au beneficiat de activități educative cu ajutorul
calului

• 13 workshop-uri de dezvoltare emoțională pentru 28 tineri care 
provin din situații cu risc de excluziune socială

• 3 proiecte implementate

• 2 team-building-uri pentru 25 de adulți (din care 16 cu dizabilitate)

• 2 Premii din care unul de nivel internațional

• Prezență activă la congrese și conferințe

• 1 eveniment de integrare socială a copiilor din grupuri vulnerabile cu 
peste 200 de participanți

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

Peste 2.250 de ședințe individuale de hipoterapie au ajutat 112 copii 

cu dizabilități 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

25 vizite de la școli și grădinițe din Timișoara și localități apropiate în 

care 546 copii au învățat lucruri noi despre animalele din fermă cât și 

despre importanța unui stil de viață sănătos. Aceste activități au fost 

susținute parțial sau în totalitate de Decathlon Timișoara.

5

www.horsemotion.ro



Școala altfel pentru copii altfel

Am avut vizite de la 5 instituții din Timișoara în care 76 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 sponsorilor și a 

donațiilor. 6
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Training pentru viitori voluntari și 

profesioniști

Anul acesta ne-am deschis porțiile și am oferit introducere în lumea 

hipoterapiei tinerilor voluntari din Lipova și studenților de la 

facultatea de Psihologie din cadrul UVT. Pe lângă noțiuni teoretice, 

participanții au putut experimenta și bucuria unei plimbări călare. 7
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Workshop-uri de reintegrare socială

Asociația HorsEmotion, fiind primul ONG din Timiș abilitat de 

Ministerul justiției să desfășoare programe de reintegrare socială a 

continuat să ofere acest serviciu cu o serie de 10 sesiuni pentru 10 

adulți cu istoric infracțional de la Serviciu de Probațiune Timiș. 
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Team-building cu ajutorul cailor

Caii sunt animale extraordinare care ne învață cât de important este să fii 
un lider bun, să faci parte din echipă, să ai grijă de ceilalți și să lucrezi în 
armonie împreună. Anul acesta am găzduit 2 grupuri de adulți care au optat 
să-și închege echipa mai bine cu ajutorul mentorilor giganți: Decathlon și 

membrii Asociației Ceva de Spus.
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Alergăm împreună pentru o lume mai bună

Membrii Asociației 
HorsEmotion au 
decis să sprijine în 
acest an colegii lor 
de la Asociația Ceva 
de Spus alergând 
împreună peste 30 
km pentru UnLoc-
program de 
dezinstituționalizare
pentru adulți cu 
dizabilitate 
intelectuală.
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Alături de tine totul este o emoție

Proiectul susținut de Fundația pentru Comunitate și MOL România

vine în ajutorul copiilor cu dizabilități din CRRN Timișoara. 10 copii 

au beneficiat de ședințe de hipoterapie, terapie prin joc și ședințe de 

activități recreative și terapeutice cu ajutorul animalelor. De altfel am 

conceput un program de dezvoltare emoțională cu ajutorul cailor care a 

fost pilotat cu succes pe 10 copii dintr-un centru de tip rezidențial. 11
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E-motion by

Împreună cu Telus, am oferit ședințe gratuite de hipoterapie pentru copii 

cu dizabilități din centre de tip rezidențial. De altfel am oferit programe 

educative și recreative unui număr de 45 de copii din grupuri vulnerabile.
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Pe parcursul anului 2019 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 Italia și România)

- Am conceput primul guideline de intervenții asistate de animale (IAA) pentru

dezvoltarea emoțională și reintegrarea socială a tinerilor cu istoric infracțional

- Am implementat 10 workshop-uri de dezvoltare emoțională cu ajutorul cailor

pentru 10 adulți cu antecedente infracționale

- Am participat cu o prezentare la evenimentul de multiplicare a proiectului. 13
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Premiul MOL pentru sănătatea copiilor

În anii 2013-2019, Asociația

HorsEmotion a beneficiat de

suportul Fundației pentru

Comunitate si MOL România

oferind ședințe de terapie

pentru peste 100 de copii cu

dizabilități sau traumă

emoțională. Pentru ultimul

proiect implementat i-a fost

decernat Premiul MOL pentru

Sănătatea Copiilor.
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Highly Commended award from European 

Probation

Programul de reintegrare socială prin dezvoltare emoțională cu ajutorul cailor

oferit de către asociația Horsemotion a fost recunoscut la nivel internațional de

către Confederația Europeană de Probațiune.
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Eveniment de incluziune socială
Am profitat de sărbătorile de iarnă și am
organizat o Poveste de Crăciun la care au
participat peste 200 de persoane. Cei peste 100
de copii (din care unii cu dizabilități, alții din
centre de tip rezidențial/plasament și alții din
familii) au cântat împreună, s-au jucat, s-au
plimbat cu caii, au savurat ceai și prăjituri
delicioase și s-au bucurat de venirea Moșului
darnic.

Acest eveniment s-a realizat datorită
sponsorizărilor intermediate de Best Accounting
și Lions United cărora le mulțumim.
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Serviciile și programele gratuite oferite grupurilor 

vulnerabile pot fi oferite datorită sponsorizărilor și 

donațiilor.
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Vă mulțumim tuturor pentru

colaborare și susținere!


