Sprawozdanie z działalności PTHip w 2009 r.
Polskie Towarzystwo Hipoterapeutyczne w roku 2009 liczyło 303 członków, w tym
76 członków aktualnie opłacających składki. W roku 2009 do Towarzystwa przystąpiło 25
nowych członków.
Zarząd w 2009 roku zebrał się dwukrotnie 28 marca w Warszawie i 13 listopada w
Białej Podlaskiej.
Biuro ZG mieściło się w udostępnianym nieodpłatnie ośrodku hipoterapii Fundacji
Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym HIPOTERAPIA w Warszawie. Biuro prowadziła
asystentka ZG, a członkowie ZG pracowali społecznie. Księgowość Towarzystwa prowadziło
biuro rachunkowe.
PTHip dysponuje obecnie czterema zorganizowanymi w oddziały środowiskami
hipoterapeutycznymi: warszawskim, lubelskim, kujawsko-pomorskim i małopolskim.
Planowane reaktywowanie Oddziału Pomorskiego nie udało się również w tym roku, ale
bliskie zorganizowania się są środowiska hipoterapeutów ze śląska i wielkopolski.
Polskie Towarzystwo Hipoterapeutyczne jest członkiem Światowej Federacji
Jeździectwa Terapeutycznego (FRDI) od 1999 r., a od 2005 bierze udział w pracach
Międzynarodowej Grupy Studiów nad Terapią z Koniem - GIETAC. 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.
Najlepszym dowodem ciągle rosnącej międzynarodowej pozycji polskiej hipoterapii i
naszego Towarzystwa jest tegoroczny wybór Joanny Dzwonkowskiej do władz FRDI
Światowej Federacji Jeździectwa Osób Niepełnosprawnych kadencji 2009-2012.

Ośrodki praktyk i patronackie. Towarzystwo dysponowało w 2009 roku siedmioma
ośrodkami, w których odbywało się szkolenie praktyczne uczestników kursów hipoterapii.
Praktyki prowadzone były w ośrodkach rozmieszczonych w całej Polsce (Warszawa-3,
Kraków-1, Bydgoszcz-2, Wrocław-1). Widząc potrzebę uruchomienia kolejnych ośrodków
szkolenia praktycznego uczestników kursów hipoterapii w listopadzie br. ZG PTHip nadał
prawo prowadzenia praktyk ośrodkowi hipoterapii Centrum Rehabilitacji, Edukacji i Opieki
TPD „Helenów” oraz Ośrodkowi Hipoterapii i Rekreacji Konnej „Tęcza” Magdaleny Matz w
Jaksicach. Niestety jednocześnie czasowe zawieszenie praktyk w 2010 r. zapowiedziały
ośrodki Fundacji „Hej, Koniku” i Hippoland.
W roku 2009 patronat Towarzystwa posiadały 36 ośrodki hipoterapeutyczne, a jeden
ośrodek z niego zrezygnował z patronatu.
Promocja i informacja. Działa strona internetowa Towarzystwa www.pthip.org.pl, email biuro@pthip.org.pl. Na stronie tej umieszczona jest baza danych hipoterapeutów i
ośrodków hipoterapii. 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. Dostępna jest
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zredagowana przez Annę Strumińską broszura 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 są za wybitne zasługi dla polskiej hipoterapii. Odznaki takie w 2008 roku
otrzymało 21 zasłużonych członków Towarzystwa (3 złote, 8 srebrnych, 10 brązowych).
W tegorocznym konkursie na najlepszą pracę dotyczącą hipoterapii przyznano dwie
równorzędne nagrody - mgr Annie Rosińskiej „Postrzeganie sytuacji terapeutycznej przez
dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym podczas zajęć hipoterapii” oraz mgr
Paulinie Sile „Hipoterapia jako metoda usprawniania pacjentów ze stwardnieniem
rozsianym”. Promotorem obu nagrodzonych prac magisterskich jest dr Alicja Paszkiewicz
członek ZG PTHip i pracownik Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego gdzie powstały te
prace.

Szkolenie. Od roku 2007 PTHip, jako organizacja pozarządowa od 1994 roku
prowadząca szkolenie instruktorów rekreacji ruchowej ze specjalnością hipoterapii
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.
Opracowane zostały nowe procedury i regulamin prowadzenia kursu dla instruktorów
rekreacji ruchowej ze specjalnością hipoterapii oraz ankieta ewaluacyjna szkolenia i
zweryfikowano program kursu wzbogacając go o treści dotyczące psychiatrii i psychologii. W
2009 r. odbyły się dwa kursy w Warszawie, dwa w Toporzysku oraz jeden w Bydgoszczy.
Kursy te organizowane były przez Oddziały PTHip: Warszawski, Małopolski i KujawskoPomorski.
Kontynuowane są starania uruchomienia szkolenie dla osób posiadających wyższe
wykształcenie kierunkowe, w wyniku którego mogłyby one uzyskiwać uprawnienia
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. W 2008 r. została podpisana umowa w sprawie szkolenia w dziedzinie
hipoterapii z Akademią Rolniczą (obecnie Uniwersytet Przyrodniczy) w Lublinie. Od 2008 r.
studenci Oddziału Fizjoterapii II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu
Medycznego mają włączone zajęcia hipoterapii do program studiów. Zajęcia te prowadzone
są w ośrodku patronackim PTHip Fundacji Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym
HIPOTERAPIA w Warszawie przez dr Alicję Paszkiewicz (rehabilitant) i mgr Barbarę
Gąsiorowską (pedagog) doświadczonych hipoterapeutów, 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 w 2008 r.
Niezwykle istotnym elementem kształcenia ustawicznego hipoterapeutów są
warsztaty hipoterapeutyczne.
W dniach 27-29 listopada Oddział Małopolski PTHip zorganizował warsztaty
hipoterapeutyczne w KS „Bór” w Toporzysku k/Jordanowa. Wzięły w nim udział Anna
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Strumińska prezentując działalność PTHip i Barbara Gąsiorowska omawiając zastosowanie
metod psychomotorycznych w hipoterapii oraz Marian Jaroszewski mówiący o roli
wolontariuszy w zespole hipoterapeutycznym. Uczestnicy warsztatów wysłuchali też
niezwykle interesującego wykładu dotyczącego trudnej sztuki pozyskiwania funduszy na
działalność hipoterapeutyczną. Warsztaty obejmowały zarówno wykłady jak i zajęcia
praktyczne. W programie przewidziano także sprawozdanie z działalności Oddziału
Małopolskiego PTHip oraz dyskusję na temat celów i planów działań na następne lata.
W dniach 12-13 grudnia w Ośrodku hipoterapii Fundacji Pomocy Dzieciom
Niepełnosprawnym HIPOTERAPIA odbyły się warsztaty poświęcone pracy z osobami z
autyzmem. Szkolenie prowadziły terapeutki Fundacji SYNAPSIS pedagog specjalny Agata
Bujak i psycholog/hipoterapeuta Renata Werpachowska. W warsztatach „Podstawowe
zagadnienia terapii i edukacji dzieci z autyzmem. Specyfika prowadzenia zajęć
hipoterapeutycznych
z osobami z autyzmem” wzięli udział hipoterapeuci z warszawskich ośrodków hipoterapii
prowadzących praktyki zawodowe dla przyszłych hipoterapeutów.
Oddział kujawsko - pomorski 21 czerwca 2009r. zorganizował warsztaty „Hipoterapia z
elementami terapii behawioralnej dzieci autystycznych” w zajęciach przygotowanych przez
hipoterapeutkę/psychoterapeutkę ośrodka dzieci autystycznych w Bydgoszczy Dagmarę
Karowską uczestniczyli hipoterapeuci środowiska kujawsko-pomorskiego.
Zawód hipoterapeuty. W roku 2009 ZG PTHip podjął się wprowadzenia do
Klasyfikacji zawodów i specjalizacji dwóch zawodów związanych z hipoterapią: instruktora
hipoterapii i hipoterapeuty. Oba te zawody miały być umieszczone w grupie zwodów
medycznych - pierwszy na poziomie średniego personelu, drugi na poziomie specjalistów
medycznych. Niestety eksperci z Ministerstwa Zdrowia odmówili uznania hipoterapii za
działanie medyczne i zaproponowali umieszczenia hipoterapeutów w grupie osób
zajmujących się alternatywnymi metodami terapii. W tej sytuacji i pod presją czasu (decyzje
musiały zapaść do listopada br.) zdecydowaliśmy się na umieszczenie zawodu „instruktora
hipoterapii” nr 342303 w grupie zawodowej nr 3423 „instruktorzy rekreacji ruchowej i
fitness” i kontynuowanie starań o uznanie zawodu hipoterapeuty, umieszczenie go w grupie
specjalistów medycznych oraz przyznanie hipoterapii należnego jej miejsca wśród innych
metod terapeutycznych wspierających działania medyczne.
Projekty partnerskie i projekty celowe
PTHIP/HPI. Zakończył się trwający w latach 2005-2009 projekt „Hipoterapia w
leczeniu dzieci niepełnosprawnych” realizowany wspólnie z Fundacją Heifer Project
International (HPI). Głównym celem projektu oprócz dostarczenia ośrodkom hipoterapii koni
przygotowanych do pracy terapeutycznej było stworzenie sieci ośrodków hodowlanych i
treningowych przygotowujących takie konie. W ramach projektu odbyły się szkolenia, a w
pracę z 15 końmi zakupionymi przez HPI zaangażowało się 8 ośrodków jeździeckich i
hipoterapeutycznych. Częściowej ewaluacji projektu dokonała w ramach swojej pracy
inżynierskiej pisanej na SGGW Edyta Kurycka. Mamy nadzieję, że projekt ten będzie
kontynuowany w następnych latach włączając w działanie nowe ośrodki jeździecki i
hipoterapeutyczne.
Projekt programu Leonardo da Vinci. Polskie Towarzystwo Hipoterapeutyczne we
współpracy z Equine College Ypaja (Hevosopisto Oy) (Finlandia) i Association of Chartered
Physiotherapists in Therapeutic Riding (ACPTR) (Wielka Brytania) przystępuje do
opracowania projektu partnerskiego „Hipoterapia – możliwości wspólnego uczenia się” w
ramach europejskiego edukacyjnego Programu Leonardo da Vinci. Istotą Programu Leonardo

3

da Vinci jest propagowanie uczenia się przez całe życie. Do głównych celów Programu
należy podnoszenie kwalifikacji zawodowych poprzez wprowadzanie innowacyjnych
rozwiązań edukacyjnych. Program ma się także przyczynić do zwiększenia wzajemnego
uznawania kwalifikacji zawodowych w państwach europejskich. Ma też wspierać działania na
rzecz kształcenia zawodowego i ustawicznego. Projekt „Hipoterapia - możliwości wspólnego
uczenia się” realizowany byłby w latach 2010-2012 i miałby na celu wymianę doświadczeń
pomiędzy naszymi krajami w dziedzinie szkolenia hipoterapeutów oraz wypracowania
wspólnych standardów tego szkolenia. Przy okazji przygotowywania tego projektu została
nawiązana współpraca z International Group for Equestrian Qualification
reprezentowanego w Polsce przez pana Wacława Pruchniewicza, członka zarządu tej
organizacji odpowiadającego za poziom szkoleń jeździeckich w regionie środkowej Europy.
Współpracę przy realizacji projektu potwierdzili też Rektor SGGW i dziekan Wydziału
Rehabilitacji AWF w Warszawie. W dniach 8-11 grudnia z wizytą przygotowawczą gościły w
Polsce Sanna Matilla i Anne Rokka (Finlandia) oraz Lynne Monro (Wielka Brytania).
Kolejna wizyta przygotowawcza będzie miała miejsce w Finlandii w styczniu 2010.r. Projekt
zostanie złożony w lutym 2010 r., a rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w sierpniu 2010 r.
Projekty Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności „Rozwój poprzez edukację
– wzrost poziomu polskiej hipoterapii na obszarach wiejskich” złożone do Urzędów
Marszałkowskich: podlaskiego, mazowieckiego i lubelskiego dotyczyły aktywizacji
hipoterapeutów do dalszego kształcenia w tym zawodzie, a także integrację środowiska
hipoterapeutów z obszarów wiejskich. Dwa projekty zostały odrzucone jako nie podlegające
dalszej ocenie merytorycznej z uwagi na nie spełnianie kryteriów horyzontalnych, nie zgodny
z polityką równych szans., a jeden ze względu na brak funduszy.
Projekt złożony w Ministerstwie Zdrowia dotyczył przeprowadzenia szkolenia z
pierwszej pomocy medycznej dla kadry wszystkich ośrodków patronackich PTHip. Niestety
ze względów formalnych (brak jednego z wymaganych dokumentów) projekt ten został
odrzucony.
Konferencje hipoterapeutyczne. Towarzystwo patronuje organizowanym co roku
konferencjom
hipoterapeutycznym.
Tegoroczne
międzynarodowe seminarium
hipoterapeutyczne „Człowiek i koń we wspólnym świecie” organizowane było przez Marzenę
Grajcar - Szydłowską członka ZG PTHip i Stowarzyszenia „Wspólny Świat” w dniach 15-16
listopada w Białej Podlaskiej. Udział w nim wzięli oprócz polskich hipoterapeutów goście
zagraniczni - dr Karol Hornacek (Słowacja) i 6-osobowa delegacja ze Szwecji.
Zaprezentowano następujące referaty:
prof. Krystyna Chmiel – Przydatność koni różnych ras do hipoterapii
dr Stana Tilesowa – Zastosowanie w hipoterapii psychodynamicznego modelu psychoterapii
wg Adlera
mgr Joanna Tłuczkiewicz – Rola hipoterapii w usprawnianiu osób z mózgowym porażeniem
dziecięcym
mgr

Anna Rosinska – Postrzeganie sytuacji terapeutycznej przez dzieci w wieku
przedszkolnym i wczesnoszkolnym podczas zajęć hipoterapii

dr Karol Hornacek – Zastosowanie posturalnej ontogenezy w hipoterapii u niemowląt i
dorosłych
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Natalia Smagacz – Praca z koniem do hipoterapii na kolejnych etapach jego rozwoju
mgr Iwona Jeziorska i mgr Dominika Ustjan – Analiza mechanizmów obronnych w trakcie
zajęć hipoterapii
mgr Anna Strumińska – Sprawozdanie z Konferencji w Munster
dr Michał Pluta – Drogi konia do hipoterapii
mgr Paulina Sile – Hipoterapia jako metoda usprawniania pacjentów ze stwardnieniem
rozsianym
mgr Joanna Dzwonkowska – O federacji FRDI
Piotr Kondraciuk – Wykorzystanie różnych form hipoterapii w rehabilitacji podopiecznych w
warsztatach terapii zajęciowej
dr Karol Hornacek – Przewidywane energo-informacyjne procesy między uczestnikami
hipoterapii
mgr Marian Jaroszewski – Rola wolontariatu w hipoterapii
mgr Magda Krajewska, mgr Joanna Sokólska – Projekty hipoterapeutyczne finansowane ze
środków unijnych.
mgr Agata Wiatrowska – Horse Assisted Education. Jak i czego możemy uczyć się od koni
mgr Marzena Szydłowska- Grajcar – Hipoterapia a autyzm. Studium przypadku
Oprócz organizacji dorocznych konferencji PTHip członkowie Towarzystwa brali też
udział w licznych konferencjach polskich i zagranicznych.
W dniach 26-27 września odbyło się Seminarium
Hipoterapeutyczne
zorganizowane przez Białoruskie Stowarzyszenie Hipoterapeutyczne. Polskim gościem
na konferencji był Marian Jaroszewski zaproszony przez prezes organizacji – Walentię
Winogradową. Na seminarium zabrakło uczestników z innych krajów (udziału odmówili
Rosjanie i Estończycy, którzy byli obecni poprzednio). Całość odbyła się w ośrodku
hipoterapii pod Mińskiem. Wyraźnie widoczny był brak możliwości i warunków do
organizacji tego typu przedsięwzięcia. Podobny problem dotyczy szkolenia białoruskich
hipoterapeutów – choć nie brakuje chętnych, trudno znaleźć odpowiednią kadrę szkoleniową.
W dniach 27-30 marca Marian Jaroszewski i Helena Pruszyńska wyjechali na
Ukrainę na zaproszenie Alieksieja Sirija i Jeleny Simarowej pedagogów prowadzących
hipoterapię w klubie jeździeckim „Traken” w Czutowie koło Połtawy. Polscy hipoterapeuci
wsparli swoją wiedzą i doświadczeniem początkujących ukraińskich hipoterapeutów.
W dniach 18-19 września w Bratysławie odbyła się konferencja zorganizowana przez
Słowackie Towarzystwo Hipoterapeutyczne. Wzięli w niej udział przedstawiciele ZG PTHip
Małgorzata Górniewicz i Marian Jaroszewski prezentując referaty o swojej pracy
hipoterapeutycznej.
Jednak najważniejszym wydarzeniem hipoterapeutycznym tego roku był XIII
Kongres FRDI w Munster (Niemcy). W odbywającym się co 3 lata spotkaniu
hipoterapeutów z całego świata wzięła udział delegacja ZG PTHip w składzie A. Strumińska,
A. Paszkiewicz, J. Dzwonkowska, delegacja Oddziału Warszawskiego (D. Brzeska, M.
Kaczor, M. Ryszkiewicz) oraz hipoterapeuci Fundacji Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym
HIPOTERSPIA z Warszawy (B. Gąsiorowska, J. Piłat, A. Szymańska). Polscy hipoterapeuci
wygłosili następujące referaty:
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mgr Dorota Brzeska, Maja Ryszkiewicz – Od hipoterapii do jeździectwa. Drogi rozwoju
jeździeckiego osób z mózgowym porażeniem dziecięcym,
mgr Barbara Gąsiorowska – Kropeczki – program wspomagający rozwój psychomotoryczny
dzieci niepełnosprawnych korzystających z hipoterapii,
mgr Michał Kaczor – Behawioryzm w praktyce hipoterapeutycznej,
dr Alicja Paszkiewicz – Rola hipoterapii w zmniejszaniu zaburzeń schematu ciała u dzieci z
mózgowym porażeniem dziecięcym,
mgr Joanna Piłat – Alternatywne formy komunikacji i ich zastosowanie w hipoterapii,
mgr Anna Strumińska – Koń i ja. Jak przybliżyć dziecku niepełnosprawnemu sytuację zajęć
hipoterapeutycznych.
mgr Aleksandra Szymańska – Uzdrawiająca więź, czyli o psychoterapii z udziałem konia.
Wydawnictwa. Od 2006 roku ukazuje się Przegląd Hipoterapeutyczny, który jest
organem Towarzystwa. Przegląd służy publikacji prac prezentujących osiągnięcia polskiej
hipoterapii i informacji o hipoterapii na świecie.
W latach 2006 i 2007 ukazywały się po 3 numery Przeglądu rocznie, od 2008 roku
wychodzą 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. W 2008 roku Przegląd pozyskał sponsora była nim firma medyczna
Quintiles, która niestety w 2009 r. z powodu kryzysu zaprzestała sponsorowania naszego
wydawnictwa.
W tym roku ukazała się pierwsza książka wydana przez PTHip jest nią „Horse and
I” autorstwa Anny Strumińskiej, w tłumaczeniu i z ilustracjami Aleksandry Szymańskiej
psychologa/hipoterapeuty. Książka ta przeznaczona jest dla dzieci korzystających z
hipoterapii, ich terapeutów i rodziców i służy przybliżeniu dziecku niepełnosprawnemu
sytuacji zajęć hipoterapeutycznych. Książka ta została zaprezentowana na kongresie FRDI w
Munster i na Kongresie NARHA (18-21 listopada br.) w Fort Worth w Teksasie, gdzie
spotkała się z dużym zainteresowaniem anglojęzycznych hipoterapeutów.
ZG PTHip wydaje także Biuletyn, w którym na bieżąco informuje, co dzieje się w
Towarzystwie i polskiej hipoterapii.
Jeździectwo paraolimpijskie. Towarzystwo popiera rozwój jeździectwa osób
niepełnosprawnych, które jest na ogół kontynuacją podjętych przez nie przed laty zajęć
hipoterapeutycznych.
W dniach 15-16 maja br. w Ośrodku Sportów Konnych i Rekreacji w Starej Miłosnej
odbyły się X Ogólnopolskie Zawody Osób Niepełnosprawnych w Ujeżdżeniu, a 23-24
października V Mistrzostwach Polski Osób Niepełnosprawnych w Ujeżdżeniu organizowane jak
co roku przez Panią Jagodę Maciaszek członka ZG PTHip i Prezesa Stowarzyszenie Jeździeckie
Osób Niepełnosprawnych i Fundacji HIPPOLAND.

Oferta ubezpieczeniowa. Od początku 2006 roku działa oferta ubezpieczeniowa
opracowana przez ZG PTHip we współpracy z towarzystwami ubezpieczeniowymi. Oferta
przeznaczona jest dla członków PTHip będących czynnymi hipoterapeutami i opłacających
regularnie składki członkowskie Towarzystwa. Oferta obejmuje zarówno OC
(odpowiedzialność cywilna) zawodu jak i NNW (następstwa nieszczęśliwych wypadków).
OC uwzględnia charakter pracy hipoterapeuty tzn. świadczenie usług rehabilitacyjnych
osobom niepełnosprawnym, a NNW dotyczy II klasy ryzyka. W 2009 roku skorzystało z
niej 40 hipoterapeutów.
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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.
Ale mamy też zupełnie nowe plany wprowadzenie do Klasyfikacji zawodów i specjalizacji
zawodu hipoterapeuty. Zmodyfikowanie szkolenia hipoterapeutów i wyodrębnienie dwóch
torów tego szkolenia, jednego dla osób z wyższym wykształceniem kierunkowym (studia
podyplomowe) i drugiego dla osób ze średnim wykształceniem i wykształceniem wyższym,
ale nie związanym z kierunkiem terapeutycznym (kurs instruktora hipoterapii). Zacieśnienie
współpracy z zagranicznymi hipoterapeutami w celu wymiany doświadczeń w szkoleniu
hipoterapeutów i unifikacji ich wiedzy.
Wszystkie te cele będą możliwe do zrealizowania przy aktywnym udziale członków
Polskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego. Szczególnie liczymy na zaangażowaniem
młodych, wykształconych hipoterapeutów, bo to oni będą tworzyć przyszłość polskiej
hipoterapii.

Anna Strumińska – Prezes ZG PTHip
Warszawa, 2 marca 2010 r.
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