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● Stowarzyszenie

Nazwa stowarzyszenia: 
Asociația “HorsEmotion - Hipoterapie și Dresaj Natural” 
[Stowarzyszenie “HorsEmotion - Hipoterapia i jeździectwo naturalne”]

Adres:
Ianova, Comuna Remetea Mare, Jud. Timiș
[Wieś Ianova, Gmina Remetea Mare, Hrabstwo Timiș]
Strona interetowa: http://www.horsemotion.ro/
Facebook: https://www.facebook.com/pg/HorsEmotion-Dresaj-Natural-
162481917612144/posts/
E-mail: contact@horsemotion.ro; 
dr.erika_weisz@yahoo.com (Dr. Erika Cristina Weisz)

http://www.horsemotion.ro/
mailto:contact@horsemotion.ro
mailto:dr.erika_weisz@yahoo.com


● Profil terapeuty

Nazwisko terapeuty: Dr. Erika WEISZ

Wiek: 18-30 O; 31-40 X; 41-50 O; 51-60 O; 60+ O

Płeć: mężczyzna O; kobieta X; różne O
Wykształcenie: 
Doktor fizykoterapii, Uniwersytet Medyczny i Farmaceutyczny im. Victora Babeșa, Timișoara;
Doktor medycyny ogólnej, Vasile Goldiș University, Arad;
Magister psychoterapii i psychologii klinicznej, Tibiscus University, Timișoara;
Studia podyplomowe z zakresu terapii zwierząt, Uniwersytet Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca;
Szkolenie z hipoterapii, Associazione Italiana Di Riabilitazione Equestre, Mediolan, Włochy.



● Profil terapeuty

● Dlaczego zaangażowała się w hipoterapię:

● Kiedy po raz pierwszy usłyszała o rolnictwie socjalnym?: W 2019 r. od CPIP.

● W jaki sposób otrzymała wsparcie / finansowanie na hipoterapię?: Z własnych zasobów i 
projektów.

● Czy podjęła szkolenie?: Tak, patrz Wykształcenie powyżej (slajd 3).

● Jaki rodzaj szkolenia?: Kursy akademickie, studia podyplomowe, szkolenia specjalistyczne.

● Treść szkolenia: teoretyczna i praktyczna.

● Czy szkolenie zostało akredytowane?: Tak, patrz Wykształcenie powyżej (slajd 3).



● Profil właściwego stowarzyszenia

Nazwa stowarzyszenia:
Asociația “HorsEmotion - Hipoterapie și Dresaj Natural” 
[Stowarzyszenie “Horsemotion – hipoterapia i jeździectwo naturalne”]
Rodzaj stowarzyszenia: Organizacje pozarządowe, terapia / zajęcia konne dla dzieci i dorosłych 
niepełnosprawnych lub ze środowisk defaworyzowanych.
Wielkość stowarzyszenia: 6 pracowników (2 trenerów koni, 2 opiekunów koni, 2 terapeutów, 5 
wolontariuszy).
Wykształcenie personelu: akademickie i praktyczne (warsztaty).



Przedsiębiorcza orientacja stowarzyszenia

Jakie są kluczowe soby dla sukcesu w stowarzyszeniu?

Dr. Erika Cristina Weisz - Umiejętności terapeuty
Dr Estella Breban-Schwartzkopf - Umiejętności terapeuty
Inż. Cristian-Tudor Breban-Schwartzkopf - Umiejętności przedsiębiorcze

Dobrze wykształceni, wykwalifikowani założyciele, bardzo zdeterminowani we wszystkim, co 
robią.



Przedsiębiorcza orientacja stowarzyszenia

Jakie są plany na przyszłość dla stowarzyszenia?

Kolejne kroki: Dalsze świadczenie hipoterapii.
Wizje: rozszerzenie istniejących działań.
Strategie: rozwój obszaru edukacji i integracji społecznej;
Plany inwestycji / rozwoju w celu poprawy jakości lub zwiększenia skali: patrz wyżej.

Czy działalność stowarzyszenia będzie kontynuowana po zmianach pokoleniowych? -



● Profil stowarzyszenia

Członkowie rodziny zaangażowani w stowarzyszenie:
Dr. Estella Breban-Schwartzkopf – wiek, kobieta, WYKSZTAŁCENIE, terapeutka
Inż. Cristian-Tudor Breban-Schwartzkopf – wiek, mężczyzna , WYKSZTAŁCENIE, przedsiębiorca

Członkowie rodziny zaangażowani w hipoterapię: -



● Profil zaangażowanego personelu

● Personel zaangażowany w rolnictwo socjalne:

● Maria GHIȚĂ, 4-50, kobieta, przeszkolona w terapii wspomaganej koniem podczas 
warsztatów zorganizowanych przez stowarzyszenie w 2017 r., psychoterapeuta.



● Profil gospodarstwa:

Typ gospodarstwa: 
Organizacje pozarządowe, terapia / zajęcia wspomagane koniem dla dzieci niepełnosprawnych 
lub ze środowisk defaworyzowanych;
Główna działalność rolnicza, główne działania wielofunkcyjne: hodowla koni, rehabilitacja koni, 
jazda konna, terapia konna;
Siła robocza w gospodarstwie:

pracownicy etatowi - 2,
pracownik zatrudniony w niepełnym wymiarze godzin - 1,
pracownicy rodzinni - 2,
pracownicy nierodzinni - 6.



● Profil stowarzyszenia

Wymiary gospodarstwa: 0.6 ha, położnone na równinie Timișului, na Bega Canal.

Rok rozpoczęcia działalności przez stowarzyszenie: 2013.

Rok, w którym rozpoczęto terapię / zajęcia z udziałem konia: 2013.



● Aktywności stowarzyszenia

● Rodzaje aktywności oferowanych przez stowarzyszenie:

● Terapia koni i psów dla dzieci z:

● - Zaburzeniami nerwowo-ruchowymi (ataksja, dystonia, niedowład połowiczy, dziecięce 
porażenie mózgowe, mięśni, dystrofia, hipotonia mięśni, parapareza, następstwa 
pourazowe, Prader-Willi, zespół piramidalny, spastyczna tetra-niedowład);

● - Zaburzeniami psychomotorycznymu(zespół nadpobudliwości z deficytem uwagi, zespół 
Downa);

● - Zaburzeniami psychicznymi (autyzm, zaburzenie ze spektrum autyzmu, zaburzenia 
zachowania, depresja, psychoza, schizofrenia, samookaleczenie);

● Trening koni;

● Rozwój zmysłów w ogrodzie sensorycznym.

● Czy zajęcia różnią się w ciągu roku? - Nie.



● Profil stowarzysznia

● Działalność rolnicza

● X Hodowla ze zwierzętami O Hodowla bez zwierząt

● Aktywność wielofunkcyjna

● O Marketing bezpośredni O Przetwarzanie O Agroturystyka X Inne działania dostosowane do 
działalności rolniczej

● Działalność rolnictwa społecznego

● X Terapia X Rekreacja O Opieka / Opieka dzienna X Integracja X Włączenie



● Uczestnicy aktywności stowarzyszenia

● Profil uczestników stowarzyszenia:

● Dorośli obu płci;

● Dzieci obojga płci;

● Młodzi ludzie zagrożeni wykluczeniem społecznym.



● Uczestnicy aktywności stowarzyszenia

● Ilu uczestników korzysta ze stowarzyszenia: 1706 (2017).

● 463 beneficjentów aktywności edukacyjnych wspomaganych konno (dzieci obojga płci);

● 96 beneficjentów hipoterapii (dzieci obojga płci);

● 68 beneficjentów aktywności edukacyjnych wspomaganych konno (dorośli obojga płci);

● 66 osób biorących udział w szkoleniu systemowym w terapii z udziałem zwierząt (dorośli obojga płci);

● 63 beneficjentów warsztatów rozwoju emocjonalnego (młodzi ludzie zagrożeni wykluczeniem 
społecznym);

● 24 beneficjentów systemowego szkolenia w zakresie integracji społecznej wspieranej przez zwierzęta 
(dorośli obojga płci);

● 20 beneficjentów aktywności edukacyjnych wspieranych przez psy (dzieci obojga płci).

● Jak często uczęszczają uczestnicy: w zależności od rodzaju aktywności, wieku, stanu.

● W jaki sposób wspierani są uczestnicy korzystający ze Stowarzyszenia: z zasobów własnych, projektów.



● Korzyści uczestników stowarzyszenia

● Główna korzyść z zajęć dla uczestników:

● X Przebywanie w środowisku rolniczym (DOŚWIADCZENIE NATURY)

● O praca z rolnikiem (KONTAKT SPOŁECZNY)

● O wykonywanie pracy rzemieślniczej (OSOBISTY SUKCES)

● X fizyczne, psychiczne, socjalne.



● Informacje o szkoleniu i wsparcie

W jaki sposób terapeutka uzyskała informacje i szkolenia, aby rozpocząć pracę? - Przez media. 
Czy terapeutka angażuje się w ustawiczne szkolenie w zakresie rolnictwa socjalnego? - Tak,  jeśli 
jest dostępne.
Kto zapewnia szkolenie z zakresu rolnictwa socjalnego? - CPIP.
Czy jest ono bezpłatne czy nie? - Jest bezpłatne.

Jakie rodzaje szkoleń są potrzebne, aby zaangażować nowych lub zainteresowanych terapeutów 
w rolnictwo społeczne? - Szkolenie teoretyczne i praktyczne.



● Logo stowarzyszenia



● Budynek gospodarstwa



● Udogodnienia w gospodarstwie



● Terapeutka z członkinią personelu i beneficjentem



● Cytaty rolnika socjalnego/terapeutki

● Cytat rolnika:

● Jak zacząć? - Z pewnością siebie.

● Dlaczego zacząć? - Ponieważ czujesz, że możesz to zrobić.

● Co byś dzisiaj zrobiła inaczej? - Nic.

● Czy warto? - Tak, warto.


