Sprawozdanie z działalności PTHip
w okresie od 23 października 2004 r. do 31 października 2008 r.
Polskie Towarzystwo Hipoterapeutyczne liczy sobie obecnie 100 członków, (jeżeli
liczyć tych z zaległymi składkami od 2007 r. to 173), w tym nowych członków zapisało się 38
w 2005 r., 36 w 2006 r., 38 w 2007 i 20 w 2008 r..
Zarząd w w/w okresie zebrał się 10-krotnie na posiedzeniach w Krakowie 23
października 2004 r. (ukonstytuowania się ZG), w Warszawie (28 listopada 2004 r.), w
Lublinie (12-13 marca 2005 r.) i w Bydgoszczy (19 czerwca 2005 r.) w Poznaniu (18 marca
2006 r.) i Opolu (27 października 2006 r.), w Warszawie (10 marca 2007 r.) i Katowicach (20
października 2007 r.). W roku 2008 zebrania ZG odbyły się w Warszawie 15 marca i 11
października.
Jedną z pierwszych decyzji ZG było powołanie biura ZG i zatrudnienie pracownika do
jego obsługi. Biuro to mieściło się w udostępnianym nieodpłatnie ośrodku hipoterapii
Fundacji Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym HIPOTERAPIA w Warszawie. Członkowie
ZG pracowali społecznie. Księgowość Towarzystwa prowadziło biuro rachunkowe.
Zostały powołane nowe Oddziały Towarzystwa Lubelski (13.03.2005), na czele
którego stanął dr Michał Pluta i Kujawsko-Pomorski (18.03.2006) z prezesem mgr
Małgorzatą Górniewicz oraz Oddział Małopolski (11.06.07) z Prezesem dr Mariuszem
Giergielem. PTHip dysponuje więc w tej chwili czterema aktywnymi i zorganizowanymi w
oddziały środowiskami hipoteraputycznymi: warszawskim, lubelskim, kujawsko-pomorskim i
małopolskim. Planowane reaktywowanie Oddziału Pomorskiego nie udało się, ale bliskie
zorganizowania się w odział jest środowisko hipoterapeutów śląskich. Hipoterapeuci ze
Śląska spotkali się po raz pierwszy w Ochabach z inicjatywy p. Elżbiety Janik 11.03.2006 r.
Kolejne spotkania odbyły się w ośrodku hipoterapii „Padok” p. Michała Stogniewa
organizatora spotkania (10.06.2006) i ponownie w Ochabach 23.09.2006 r..
Polskie Towarzystwo Hipoterapeutyczne jest członkiem Światowej Federacji
Jeździectwa Terapautycznego (FRDI) od 1999 r., a od 2005 bierze udział w pracach
Międzynarodowej Grupy Studiów nad Terapią z Koniem - GIETAC. Członek ZG PTHip
Agnieszka Kaźmierczak wzięła udział w spotkaniu GIETAC w Paryżu (wrzesień 2006).
PTHip współpracuje też od 2006 r. z Fédération Internationale de Thérapie et de Relation
d'Aide par la Médiation - FITRAM, gdzie planowane są wspólne działania hipoterapeutów
mieszkających na terenie Unii Europejskiej.
Ośrodki praktyk i patronackie. Powołano trzy nowe ośrodki praktyk w Fundacji
„Hej, Koniku” w Warszawie i Lubuskim Ośrodku Rehabilitacyjno-Ortopedycznym w
Świebodzinie (niestety ośrodek w Świebodzinie w wyniku restrukturyzacji LORO uległ
likwidacji) oraz ośrodek hipoterapii Towarzystwa Hipoterapeutycznego „Myślęcinek” w
Bydgoszczy. Obecnie praktyki prowadzone są w 8 ośrodkach rozmieszczonych w całej Polsce
(Warszawa –3, Kraków-2, Bydgoszcz-2, Wrocław-1). Widzimy potrzebę uruchomienia
kolejnych ośrodków szkolenia praktycznego uczestników kursów hipoterapii.
Patronat na 2005 r. uzyskały 24 ośrodków hipoterapii, w tym 4 uzyskało patronat po raz
pierwszy, pozostałe to kontynuacja patronatu. W 2006 r. patronat Towarzystwa posiada 27
ośrodków hipoterapii (w tym 4 nowe), w 2007 były 33 ośrodki (5 nowych), a w 2008 - 33
ośrodki otrzymały kontynuację patronatu.
Promocja i informacja. Zmodyfikowana została strona internetowa Towarzystwa
www.pthip.org.pl, e-mail biuro@pthip.org.pl. Opracowano też bazę danych hipoterapeutów i
ośrodków hipoterapii, która została umieszczona na stronie. W bazie znajdują się tylko dane
hipoterapeutów, którzy wyrazili na to zgodę na piśmie (ustawa o ochronie danych

osobowych). Baza ta zawiera również dane hipoterapeutów posiadających uprawnienia w
wyniku ukończenia kursów innych niż kursy PTHip (w bazie zawarta jest informacja kto
organizował kurs). ZG PTHip dysponuje obecnie pełną bazą wszystkich absolwentów kursów
hipoterapii organizowanych przez Towarzystwo oraz bazą członków PTHip.
Opracowano folder Towarzystwa, który wraz ze statutem, kanonami hipoterapii i
biuletynem informacyjnym otrzymują wszyscy nowi członkowie Towarzystwa. Anna
Strumińska zredagowała broszurę dla lekarzy, terapeutów i rodziców dzieci
niepełnosprawnych HIPOTERAPIA. Informator dla lekarzy, specjalistów i rodziców (autorzy:
Izdebski, Królik, Paszkiewicz, Woińska) zawierającą podstawowe informacje o hipoterapii,
jako metodzie wspierającej wieloprofilową rehabilitację osób niepełnosprawnych.
Został zrealizowany krótki film promujący działalność Polskiego Towarzystwa
Hipoterapeutycznego. Opracowano znaczki i odznaki PTHip (złota, srebrną i brązową), które
przyznawane będą za wybitne zasługi dla polskiej hipoterapii.
Przywrócono konkurs na najlepsze prace dotyczące hipoterapii i przyznano nagrody
następującym pracom: w 2005 roku mgr Małgorzata Pyrka „Próba analizy wzajemnych
relacji między koniem a jeźdźcem w czasie zajęć hipoterapeutycznych” (SGGW, 2002), w
2006 roku mgr Martyna Witkowska „Wieloaspektowa ocena wpływu hipoterapii na poziom
sprawności motorycznej dzieci i młodzieży niewidomej i niedowidzącej, autystycznej i z
mózgowym porażeniem dziecięcym”(AWF, Warszawa, 2005), w 2007 r. dr Daria Sawaryn
„Wpływ hipoterapii na zmiany wybranych funkcji motorycznych u dzieci z mózgowym
porażeniem dziecięcym”(AWF, Wrocław, 2006 r.) i w 2008 roku inż. Edyta Kurycka
„Szkolenie koni do hipoterapii w oparciu o projekt Polskiego Towarzystwa
Hipoterapeutycznego i Fundacji Heifer Project International” (SGGW, 2008). Zaniechano
natomiast konkursów na najlepszy ośrodek hipoterapii, gdyż trudno ustalić kryteria takiego
wyboru. Dobre są wszystkie te ośrodki, które dostają patronat.
Dzięki pomocy hipoterapeutów z Wrocławia, a szczególnie Pani Ewy Staniszewskiej z
ośrodka patronackiego OTTO-PRODENT hipoterapia mogła się zaprezentować na kolejnych
jesiennych targach poświęconych zwierzętom i terapii ze zwierzętami odbywających się we
Wrocławiu we wrześniu każdego roku.
Praca polskich hipoterapeutów została zaprezentowana podczas Targów Medycznych
w Poznań (17.03.2006). Kilkugodzinna sesja zawierała referaty i prezentację ośrodków
hipoterapii z Poznania i okolic. Wielką promocją hipoterapii w Wielkopolsce były także
imprezy (wykłady, warsztaty, wystawy) zorganizowane przez Agnieszkę Kaźmierczak
członka ZG PTHip przy okazji Międzynarodowych Zawodów w Skokach przez Przeszkody
CSIO w Poznaniu (8-11.06.2006 r.) oraz Międzynarodowych Zawodów Konnych –
Eliminacji Pucharu Świata Ligi Europy Centralnej CSI-W (Poznań, 07-09 grudnia, 2007).
W roku 2007 w amerykańskim piśmie poświęconym terapeutycznej jeździe konnej
„Strides Magazine” będącym organem NAHRA (North American Riding Handicapped
Association) ukazał się artykuł poświęcony polskiej hipoterapii i Polskiemu Towarzystwu
Hipoterapeutycznemu. Napisała go polska hipoterapeutka, psycholog Aleksandra Szymańska
pracująca obecnie w DreamPower Horsemenship Foundation w Kalifornii.

Szkolenie. W roku 2007 PTHip, jako organizacja pozarządowa od 1994 roku
prowadząca szkolenia hipoterapeutów według autorskiego programu, została uznana przez
Ministerstwo Sportu i Turystyki, Departament Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego, za
ciało opiniodawcze o innych jednostkach przystępujących do organizacji kursu hipoterapii.
Opracowano procedury i regulamin prowadzenia kursu dla instruktorów rekreacji
ruchowej ze specjalnością hipoterapii oraz ankietę ewaluacyjną szkolenia i zweryfikowano
program kursu wzbogacając go o treści dotyczące psychiatrii i psychologii. W latach 2005-
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2007 zorganizowano 12 kursów (po sześć w Krakowie i Warszawie), w 2008 r. odbyły się
cztery kursy - dwa kursy w Warszawie, jeden w Krakowie oraz uruchomione zostały nowe
ośrodki szkoleniowe w oparciu o istniejące Oddziały Towarzystwa: Kujawsko-Pomorski
(kurs odbył się w Bydgoszcz) i Małopolski (Toporzysko).
Podjęte zostały starania uruchomienia szkolenie dla osób posiadających wyższe
wykształcenie kierunkowe, w wyniku którego mogłyby one uzyskiwać uprawnienia i tytuł
zawodowy hipoterapeuty. Szkolenie to miałoby charakter studiów podyplomowych na AWF
w Warszawie, a jego organizacją zajmuje się dr Alicja Paszkiewicz członek ZG PTHip i
pracownik naukowy AWF.
PTHip współpracuje z uczelniami wyższymi szkolącymi potencjalnych przyszłych
hipoterapeutów. Została podpisana umowa w sprawie szkolenia w dziedzinie hipoterapii z
Akademią Rolniczą (obecnie Uniwersytet Przyrodniczy) w Lublinie, a studenci Wydziału
Rehabilitacji Uniwersytetu Medycznego w Warszawie mają zajęcia hipoterapii włączone w
program dydaktyczny. Zajęcia te prowadzone są w ośrodku hipoterapii Fundacji
HIPOTERAPIA w Warszawie przez dr Alicję Paszkiewicz (rehabilitant) i mgr Barbarę
Gąsiorowską (pedagog) doświadczonych hipoteapeutów, członków PTHip.
Organizowane są szkolenia dla lekarzy informującego o zaletach hipoterapii. Szkolenia te
mają obecnie certyfikat Naczelnej Izby Lekarskiej, co pozwala lekarzom na otrzymanie
punktów za ich ukończenie. Pierwsze takie szkolenie przeprowadzone zostało przez Oddział
Kujawsko-Pomorski PTHip w Bydgoszczy (5.04.2008 r.). Ukończyło je 6 lekarzy.
Niezwykle istotnym elementem kształcenia ustawicznego hipoterapeutów są
organizowane w miesiącach letnich warsztaty hipoterapeutyczne. W 2005 roku warsztaty
takie zorganizował Marian Jaroszewski w gospodarstwie agroturystycznym Sosnowe (1118.08.2005), a w roku 2006 Magdalena i Mariusz Mac z ośrodka hipoteraputycznego „Tęcza”
w Jaksicach (9-16.08.2006), a w roku 2007 (październik) Klub Sportowy „Bór” w
Toporzysku koło Jordanowa. W roku 2008 (30.06.-04.07.08) letnie warsztaty
hipoterapeutyczne odbyły się ponownie w Jaksicach i w dniach 3-9 sierpnia na turnusie
rehabilitacyjnym Fundacji HIPOTERAPIA z Krakowa. Wszystkie ośrodki są ośrodkami
patronackimi PTHip i wszystkie warsztaty prowadził mgr Jan Krupiński od lat poświęcający
tydzień swojego urlopu na doszkalanie polskich hipoterapeutów. Niezwykle interesującą
ofertę doszkalających warsztatów hipoterapeutycznych przedstawiła w roku 2008 mgr
Agnieszka Kaźmierczak i prowadzona przez nią firma EQU – T.A.C. organizując w
Gospodarstwie Rolnym Raduszyn (woj. wielkopolskie) cykl warsztatów poświęconych pracy
logopedy/hipoterapeuty, radzeniu sobie z trudnymi sytuacjami w trakcie zajęć
hipoterapeutycznych i roli konia w procesie terapeutycznym (18 maja, 22 czerwca, 5
października).

Projekt PTHip/HPI. Po raz pierwszy w swojej historii Towarzystwo przystąpiło do
realizacji projektu w oparciu o fundusze innej organizacji pozarządowej. We współpracy z
amerykańską Fundacją Heifer Project International (HPI) od czerwca 2005 r. realizowany był
projekt hodowli i szkolenia koni do hipoterapii. Koszt projektu ponoszony przez HPI wynosił
68.900 dolarów, a przez PTHip 70.700 zł (szkolenie koni i ich trenerów i hodowców).
Patronat nad projektem objął Honorowy Prezes PTHip dr Wincenty Smolak, a koordynatorem
projektu w 2005 r. był Prezes Oddziału Lubelskiego PTHip dr M. Pluta, a od połowy 2006 r.
członek PTHip mgr Agnieszka Sztandar-Sztanderska Prezes Klubu Sportowego „Pieńki” koło
Białegostoku. W trakcie trwającego 3 lata projektu zostało zakupionych i przeszkolonych 15
koni, które następnie trafiły do ośrodków hipoterapii. Pierwszeństwo w zakupie koni po
preferencyjnych cenach miały ośrodki praktyk i ośrodki patronackie PTHip oraz
nowopowstające ośrodki hipoterapii. Głównym celem projektu oprócz dostarczenia koni
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przygotowanych do pracy w hipoterapii było stworzenie sieci ośrodków hodowlanych i
treningowych przygotowujących takie konie. W ramach projektu odbyły się 5 szkolenia
(Lublin, Kębło. Pieńki/Białystok, Warszawa) a w pracę z końmi zaangażowało się 8
ośrodków jeździeckich i hipoterapeutycznych. Ewaluacji projektu dokonała w ramach swojej
pracy inżynierskiej Edyta Kurycka. Mamy nadzieję, że projekt ten będzie kontynuowany w
następnych latach włączając w działanie nowe ośrodki jeździecki i hipoterapeutyczne.
Konferencje hipoterapeutyczne. Postanowiono powrócić do tradycji dorocznych
spotkań hipoterapeutycznych. Przypomnę, że konferencje takie odbywała się w trakcie
Zarządu II kadencji w Łodzi, Bydgoszczy i Zabajce. W dniach 12-13 listopada 2005 r. odbyło
się międzynarodowe seminarium hipoterapeutyczne zorganizowane przez Fundację
HIPOTERAPIA (Warszawa) pod patronatem Rektora SGGW i Prezesa PTHip. W konferencji
udział wzięli goście zagraniczni, w tym m. in. v-ce prezes FRDI Marie-Theresa Kuypers,
Brigitte Martin i Dominique Darques prezes i vice prezes FENTAC oraz prof. Dimitr
Tsverawy prezes Gruzińskiej Federacji Jeździectwa Terapeutycznego.
Kolejna konferencja odbyła się w dniach 28-29 października 2006 r. w Opolu a jej
organizatorem była Alicja Głowacka z Fundacji na Rzecz Rozwoju Hipoterapii „KonieDzieciom”. Konferencję „Muzyka w hipoterapii” zorganizował Michał Stogniew z Ośrodka
Hipoterapii Padok w Katowicach-Giszowcu (20-21 października 2007 r.). Tegoroczne
spotkanie to międzynarodowe seminarium hipoterapeutyczne „Z koniem łatwiej”
organizowane przez Fundację HIPOTERAPIA w Warszawie w dniach 15-16 listopada br.
Udział w nim zapowiedzieli m.in. Gundula Hauser – prezes FRDI, Sanna Mattila-Rautiainen
–v-ce prezes FRDI, Dominique Darques i Brigitte Martin prezesi FENTAC.
Oprócz organizacji dorocznych konferencji PTHip członkowie Towarzystwa brali też udział
w licznych konferencjach polskich i zagranicznych. Najważniejszą z nich była konferencja
organizowana co trzy lata przez FRDI. W dniach 8-12 sierpniu 2006 r. polska delegacja w
składzie Anna Strumińska (ZG PTHip), Joanna Dzwonkowska (Oddział Warszawski PTHip) i
Barbara Gąsiorowska (Fundacja Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym HIPOTERAPIA)
wzięła udział w XII Międzynarodowym Kongresie Jeździectwa Terapeutycznego w Brazylii.
Zaprezentowała tam 3 referaty prezentujące polską szkołę hipoterapii.
Ponadto w dniach 2-3 czerwca 2006 r. członkowie ZG PTHip (A. Strumińska, M.
Jaroszewski) wzięli udział w konferencji hipoteraputycznej zorganizowanej przez
Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych z Łodzi w ramach programu finansowanego
przez PHARE 2003.
Ważnym elementem rozszerzania współpracy Towarzystwa z zagranicznymi organizacjami
hipoterapeutycznymi była wizyta w Moskwie członków ZG PTHip (8-12 czerwca 2005 r.).
Wzięli oni udział w seminarium organizowanym przez Rosyjską Federację Jeździectwa
Terapeutycznego. W dniach 29 kwietnia –3 maja 2006 r. 3-osobowa delegacja PTHip (M.
Jaroszewski, B. Świder, L. Pruszyńska) wyjechała do Czelabińska, gdzie wzięła udział w
szkoleniu rosyjskich hipoterapeutów.
W dniach 27-29 kwietnia br. Anna Strumińska wzięła udział w I Europejskim Forum
Terapii z Koniem w Walencji (Hiszpania). Forum organizowane było przez GIENTAC, a
prezes PTHip zaprezentowała historię i dzień dzisiejszy polskiej hipoterapii oraz działalność
PTHip.
Anna Strumińska otrzymała też zaproszenie od Gunduli Hauser prezesa FRDI do
wygłoszenia referatu na konferencji organizowanej w dniach 11-13 kwietnia 2008 r. przez
Austriackie Kuratorium Jeździectwa Terapeutycznego w Wiedniu. Prezes PTHip wygłosiła
tam referat „Communication throught the art inspiret by horse and nature” ilustrowany
pięknymi zdjęciami Piotra Dzięciołowskiego i wierszami niepełnosprawnych uczestników
rajdu konnego po Puszczy Knyszyńskiej.
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Wydawnictwa ciągłe. W styczniu 2006 roku ukazał się pierwszy numer Przeglądu
Hipoterapeutycznego będącego organem Towarzystwa. Przegląd służy publikacji prac
prezentujących osiągnięcia polskiej hipoterapii i informacji o hipoterapi na świecie. Pierwsze
dwa numery Przeglądu zawierały materiały z warszawskiego seminarium „Na początku był
koń”, trzeci zawierał materiały z konferencji opolskiej. Sponsorem druku numeru trzeciego
jest PROCHEM S.A.. Na konferencji w Brazylii A. Strumińska uzyskała zgodę na przedruk
artykułów z pisma Scientific and Educational Journal of Therapeutic Riding wydawanego
przez FRDI oraz zainteresowała jego redaktorkę dr Beth Macauley drukowaniem w nim
artykułów polskich hipoterapeutów.
Kolejne numery Przeglądu z 2007 r. zawierały m.in. materiały z konferencji w
Katowicach oraz rozdział autorstwa prof. Rene de Lubersac z książki Therapie avec la Cheval
pod jej redakcja.
W latach 2006 i 2007 ukazywały się po 3 numery Przeglądu rocznie, od 2008 roku
będą wychodzić tylko dwa numery rocznie. Decyzja ta podyktowana jest nie tylko trudną
sytuacją finansową Towarzystwa, ale także brakiem tekstów do druku, czyli niechęcią do
pisania polskich hipoterapeutów. Apeluję do osób posiadających wiedzę i doświadczenie do
dzielenia się nimi z pozostałymi polskimi hipoterapeutami na łamach Przeglądu
Hipoterapeutycznego wydawanego przez PTHip.
W 2008 roku Przegląd uzyskał stałego sponsora, jest nim firma medyczna Quintiles,
która zobowiązała się współfinansować kolejne numery pisma.
ZG PTHip wydaje także Biuletyn, w którym na bieżąco informuje, co dzieje się w
Towarzystwie i polskiej hipoterapii. W latach Zarządu IV kadencji ukazały się 34 numery
Biuletynu.
Jeździectwo paraolimpijskie. Towarzystwo popiera rozwój jeździectwa osób
niepełnosprawnych, która jest na ogół kontynuacją podjętych przez nie przed laty zajęć
hipoterapeutycznych. Towarzystwo objęło patronatem i ufundowało puchar na V
Ogólnopolskich Zawodach Jeździeckich Osób Niepełnosprawnych (Józefin k/Warszawy, 1415 maja 2005). Dofinansowało też udział polskich ekip w zawodach międzynarodowych
(Józefin k/Warszawy, 7-8 października 2005) oraz szkolenie trenerów paraolimpijskich (3
osoby) w Czechach (4-6 listopada 2005). Członek ZG PTHip Jagoda Maciaszek
przewodniczy Komisji Parajeździectwa powstałej w 2006 r. przy Polskim Związku
Jeździeckim (PZJ). Komisja ta ma na celu wspieranie rozwoju jeździectwa osób
niepełnosprawnych i jego integracji z klasycznym jeździectwem. W roku 2007
Stowarzyszenie i Fundacja HIPPOLAND zorganizowały VI Międzynarodowe Zawody
Jeździeckie Osób Niepełnosprawnych w Ujeżdżeniu i III Mistrzostwa Polski Osób
Niepełnosprawnych w Ujeżdżeniu. Pani Jagoda Maciaszek prezes HIPPOLANDU była też
delegatem technicznym z ramienia dyscyplin jeździeckich Olimpiad Specjalnych na XII
Światowych Igrzyskach Olimpiad Specjalnych w Szanghaju (2-11.10.2007).
Rok 2008 oprócz krajowych zawodów organizowanych jak zawsze przez HIPPOLAND był
rokiem startów olimpijskich. W Igrzyskach Paraolimpijskich w Pekinie, w ujeżdżeniu Polskę
reprezentowała Patrycja Gepner. W konkursach ujeżdżenia (7-11września) wystartowała na
koniu Romeo. Patrycja Gepner startowała w grupie na poziomie IV. W konkursie
indywidualnym zajęła 13 miejsce. Konkurs Freestyle ukończyła na 14 pozycji. Patrycja
Gepner trenuje jeździectwo sportowo od 2001 roku, z zawodu jest pedagogiem, posiada także
tytuł instruktora rekreacji ruchowej ze specjalnością hipoterapii.
Oferta ubezpieczeniowa. Od początku 2006 roku działa oferta ubezpieczeniowa
opracowana przez ZG PTHip. Oferta przeznaczona jest dla członków PTHip będących
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czynnymi hipoterapeutami i opłacających regularnie składki członkowskie Towarzystwa.
Oferta obejmuje zarówno OC (odpowiedzialność cywilna) zawodu jak i NNW (następstwa
nieszczęśliwych wypadków). OC i NNW uwzględnia charakter pracy hipoterapeuty tzn.
świadczenie usług rehabilitacyjnych osobom niepełnosprawnym i rekreacyjnej jazdy
konnej. Początkowo korzystaliśmy z TUiR „WARTA”, od roku korzystniejsze warunki
oferowało nam InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z Wiednia. Ubezpiecza się
corocznie ok 50 hipoterapautów.
Plany na przyszłość. Dalszy rozwój hipoterapii w Polsce wymaga kontynuowania
działań prowadzonych przez Zarządy poprzednich kadencji w tym przede wszystkim:
 prowadzenia szkolenia hipoterapeutów i tworzenia nowych ośrodków
szkolenia w oparciu o oddziały terenowe Towarzystwa,
 poprawy szkolenia praktycznego hipoterapeutów poprzez stworzenie nowych
ośrodków praktyk,
 prowadzenia szkolenia ustawicznego hipoterapeutów (warsztaty, konferencje)
 wydawania Przeglądu Hipoterapeutycznego,
 promowania profesjonalnej i odpowiedzialnej hipoterapii, poprzez nadawanie
patronatów wyróżniającym się ośrodkom,
 promowania hipoterapii w środowisku medycznym (szkolenia lekarzy),
 współpracy z ośrodkami akademickimi szkolącymi potencjalnych
hipoterapeutów,
 współpracy z innymi organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz
rehabilitacji osób niepełnosprawnych,
 poszukiwania sponsorów na realizację misji Towarzystwa,
 współpracy z zagranicznymi organizacjami hipoterapeutycznymi, w tym
przede wszystkim branie udziału w odbywających się co 3 lata konferencjach
FRDI,
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