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2021 – În cifre

• Peste 1700 de ședinte individuale de hipoterapie 

• 97 de beneficiari la hipoterapie

• 207 de copii (11 de grupe) au beneficiat de activități 

educative și recreative cu ajutorul calului

• 17 workshop-uri de de educație nonformală și dezvoltare 

socio-emoțională pentru 58 tineri care provin din centre 

de plasament

• 2 proiecte implementate

• 2 module de training în hipoterapie oferite

www.horsemotion.ro
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Hipoterapie – terapie cu bucurie

Peste 1700 de ședințe individuale de hipoterapie au ajutat 97 copii cu 

dizabilități în drumul lor spre o viață independentă prin progrese 

semnificative atât la nivel fizic, psihic și mai ales emoțional. 3
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Școala/grădinița altfel

11 vizite de la școli 

și grădinițe din 

Timișoara și 

localități apropiate în 

care 207 copii au 

învățat lucruri noi

atât despre animalele 

din fermă cât și 

despre importanța 

unui stil de viață 

sănătos. 
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CAL-dă reintegrare

Cu sprijinul Fundației ALBER am oferit 17 workshop-uri de educație 

nonformală și dezvoltare socio-emoțională pentru 58 de copii cu 

dizabilități sau traume emoționale care cresc fără părinți în diferite 

instituții. 5
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Alături de tine pot fi, din nou, eu

Proiectul susținut de Fundația pentru Comunitate și MOL România

vine în ajutorul copiilor cu dizabilități din CRRN Timișoara. 11 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 kit pentru perioada de izolare care a ajutat 20 de copii și pe 

părinții acestora să depășească perioada dificilă a izolării la domiciliu. 6
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Training în hipoterapie

După 9 ani de experiență în care am lucrat cu sute de copii am început să 

oferim training în hipoterapie echipei Art Equest Therapy din Voivodeni, 

fiind motivați de faptul că doar în acest fel putem ajuta copii din alte 

regiuni. 7
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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!


