Sprawozdanie z działalności PTHip w 2010 r.
Polskie Towarzystwo Hipoterapeutyczne w roku 2010 liczyło 303 członków, w tym 76
członków aktualnie opłacających składki. W 2010 roku na zlecenie Komisji Rewizyjnej
została przeprowadzona weryfikacja członków Towarzystwa. W efekcie w chwili obecnej
nasza organizacja liczy 205 członków i wszyscy mają opłacone składki na bieżąco.
Zarząd w 2010 roku zebrał się dwukrotnie 27 marca w Warszawie i 12 listopada w
Krakowie.
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, ale bliskie zorganizowania
się są środowiska hipoterapeutów ze śląska i wielkopolski.
Polskie Towarzystwo Hipoterapeutyczne jest członkiem Międzynarodowej
Federacji Jeździectwa Osób Niepełnosprawnych – Federation of Riding for the Disabled
International (FRDI) od 1999 r., a od 2005 bierze udział w pracach Międzynarodowej
Grupy Studiów nad Terapią z Koniem – Groupe International d’Etudes en Therapie Avec
le Cheval (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.
W roku 2009 PTHip nawiązało współpracę z Equine College Ypaja (Hevosopisto
Oy) (Finlandia) i Association of Chartered Physiotherapists in Therapeutic Riding
(ACPTR) (Wielka Brytania) celem realizacji wspólnego projektu w ramach Programu
Leonardo da Vinci „Uczenie się przez cale życie”. W 2010 roku projekt ten uzyskał
dofinansowanie i będzie realizowany w latach 2010-2012.
Najlepszym dowodem ciągle rosnącej międzynarodowej pozycji polskiej hipoterapii i
naszego Towarzystwa jest wybór w 2009 r. Joanny Dzwonkowskiej do władz FRDI kadencji
2009-2012.
W chwili obecnej FRDI jest w trakcie zmiany nazwy podyktowanej zmieniającymi się
tendencjami w nomenklaturze naukowej oraz faktem z terapii z udziałem konia korzysta
coraz więcej osób z różnego rodzaju deficytami i problemami a nie tylko osoby
niepełnosprawne. Nowa nazwa przyjęta w wyniku dyskusji wszystkich członków organizacji
brzmi Federation of Horses in Education and Therapy International (HETI) –
Międzynarodowa Federacja Konie w Edukacji i Terapii.

Walne Zgromadzenie PTHip.
Sprawozdawcze Walne Zgromadzenie PTHip odbyło się 13 listopada 2010 r. w Krakowie.
Wzięło w nim udział 45 spośród 205 członków Towarzystwa. Zebrani wysłuchali
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sprawozdań z działalności ZG PTHip wraz ze sprawozdaniem finansowym oraz sprawozdań
Oddziałów Warszawskiego, Kujawsko-Pomorskiego, Lubelskiego i Małopolskiego.
Największą dyskusję wywołał sprawa zmian systemu szkolenia w dziedzinie hipoterapii,
wprowadzenia nowego zawodu instruktor hipoterapii i propozycja wydawania legitymacji
instruktora hipoterapii PTHip.
W trakcie zebrania padły następujące wnioski:
1. Możliwość nostryfikacji przez PTHip dyplomów instruktora rekreacji ruchowej ze
specjalnością hipoterapii wydawanych przez inne organizację celem nadania im tytułu
instruktora hipoterapii PTHip. Opracowanie niezbędnych procedur i egzaminów, które
miałyby temu służyć.
2. Utworzenie listy subskrybcyjnej, żeby członkowie PTHip mogli otrzymywać drogą
mailową informacje o wszelkiego rodzaju szkoleniach organizowanych przez Towarzystwo.
3. Zmiana terminu dorocznych konferencji PTHip z jesiennego na wiosenno-letni.
Przegłosowano wniosek nr 1, natomiast wnioski nr 2 i 3 nie były głosowane, ponieważ
uznano je za wnioski usprawniające pracę zarządu nie wymagające głosowania na Walnym
Zgromadzeniu PTHip.
Kolejne Walne Zgromadzenie PTHip odbędzie się w 2012 roku i będzie zgromadzeniem nie
tylko sprawozdawczym ale również wyborczym.
Ośrodki praktyk i patronackie. Towarzystwo dysponowało w 2010 roku dziewięcioma
ośrodkami, w których odbywało się szkolenie praktyczne uczestników kursów hipoterapii.
Praktyki prowadzone były w ośrodkach rozmieszczonych w całej Polsce (Warszawa-4,
Kraków-1, Bydgoszcz-2, Jaksice k/Inowrocławia-1, Wrocław-1). Wśród tych ośrodków są
dwa, które uzyskały prawo prowadzenia praktyk w 2009 r.: Centrum Rehabilitacji, Edukacji i
Opieki TPD „Helenów” w Międzylesiu oraz Ośrodkowi Hipoterapii i Rekreacji Konnej
„Tęcza” Magdaleny Matz w Jaksicach.
W roku 2010 patronat Towarzystwa posiadało 34 ośrodki hipoterapeutyczne.
Promocja i informacja. Działa strona internetowa Towarzystwa www.pthip.org.pl, e-mail
biuro@pthip.org.pl. Na stronie tej umieszczona jest baza danych hipoterapeutów (będących
członkami PTHip) oraz ośrodków patronackich 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). Strona internetowa PTHip została zmodyfikowana w drugiej połowie
2010 r.
ZG PTHip dysponuje obecnie pełną bazą wszystkich absolwentów kursów
hipoterapii organizowanych przez Towarzystwo oraz bazą członków PTHip.
Wszyscy nowi członkowie Towarzystwa otrzymują folder Towarzystwa, Statut,
Kanony Hipoterapii. Dostępna jest zredagowana przez Annę Strumińską broszura
HIPOTERAPIA. Informator dla lekarzy, specjalistów i rodziców (autorzy: Izdebski, Królik,
Paszkiewicz, Woińska) zawierającą podstawowe informacje o hipoterapii, jako metodzie
wspierającej wieloprofilową rehabilitację osób niepełnosprawnych.
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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).
Konkurs na najlepsza pracę o tematyce hipoterapeutycznej w 2010 r. przyniósł nagrodę
Justynie Misiewicz z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Oddziału Fizjoterapii, za
pracę magisterską
„Instruktor rekreacji ruchowej ze specjalnością hipoterapia –
charakterystyka grupy zawodowej” (promotor dr Alicja Paszkiewicz) oraz Aleksandrze
Kardyś za pracę licencjacką „Terapeutyczne oddziaływanie hipoterapii na dzieci
upośledzone fizycznie i umysłowo w Ośrodku Rewalidacyjno -Wychowawczym w Pniu”.

Szkolenie. W 2010 r. Oddziały Warszawski, Kujawsko -Pomorski, Małopolski
przeprowadziły po dwa kursy i w związku z wejściem w życie nowej ustawy o sporcie były
to ostatnie kursy dla instruktorów rekreacji ruchowej ze specjalnością hipoterapii
realizowane na zlecenie Ministerstwa Sportu i Turystyki.
W roku 2010 starania o uruchomienie szkolenia z hipoterapii dla osób
posiadających wyższe wykształcenie kierunkowe zostały uwieńczone sukcesem. W
wyniku podpisania umowy o współpracy pomiędzy PTHip a AWF w Warszawie jesienią
2011 roku ruszą studia podyplomowe z dziedziny hipoterapii. Kierownikiem studiów będzie
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.
W 24 czerwca 2010 roku została podpisana umowa pomiędzy PTHip a Państwową
Wyższą Szkołą w Białej Podlaskiej. Celem wspólnego szkolenia hipoterapeutów i
promowania hipoterapii w środowisku akademickim. Niestety planowany na jesień 2010 r.
wspólny kurs hipoterapii nie doszedł do skutku w związku z wejściem w życie nowej ustawy
o sporcie likwidującej szkolenie instruktorów rekreacji ruchowej.
W związku z tą ustawą PTHip planuje zmianę opracowanego w 1994 r. i
działającego do tej pory systemu szkolenia hipoterapeutów. Szkolenie to będzie przebiegać
dwutorowo, z jednej strony będą to studia podyplomowe organizowane we współpracy z
wyższymi uczelniami, głównie Akademiami Wychowania Fizycznego i Akademiami
Medycznymi. Będzie to oferta przeznaczona dla absolwentów wyższych uczelni po
kierunkach terapeutycznych (medycyna, rehabilitacja, psychologia, pedagogika,
wychowanie fizyczne) z co najmniej rocznym stażem zawodowym. Z drugiej strony będą
organizowane kursy hipoterapii dla osób ze średnim wykształceniem i po studiach wyższych
ale nie związanych z kierunkami terapeutycznymi. Absolwenci tych kursów będą uzyskiwać
certyfikat i legitymację instruktora hipoterapii PTHip.
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Organizowane są szkolenia dla lekarzy informujące o zaletach hipoterapii.
Szkolenia te mają 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., kolejne w Stadninie Koni w Kurkach
pod Olsztynkiem w 2010r.
Niezwykle istotnym elementem kształcenia ustawicznego hipoterapeutów są
warsztaty hipoterapeutyczne.
W dniach 11–14.08.2010 roku w Ośrodku Hipoterapeutycznym „PADOK” w
Katowicach – Janowie kierowanym przez Michała Stogniewa odbyły się warsztaty
hipoterapeutyczne poprowadzone przez mgr Jana Krupińskiego „Fizjoterapia na koniu –
model neurofizjologiczny dla dzieci młodszych ze szczególnym uwzględnieniem dzieci z mpdz
i przepuklina oponowo rdzeniową”. Wzięło w nich udział 11 hipoterapeutów, głównie
związanych z Ośrodkiem „PADOK”, ale również z okolic Opola i Nowego Targu.
30 października 2010 r. w ośrodku hipoterapii Fundacji Pomocy Dzieciom
Niepełnosprawnym HIPOTERAPIA w Warszawie odbyły się jednodniowe warsztaty
poświęcone profilaktyce bólów pleców u jeźdźców. Warsztaty przeznaczone były dla
jeźdźców, w tym również jeżdżących hipoterapeutów a zdobyta tam wiedza pozwoli im
mam nadzieję oszczędzać nie tylko swoje plecy, ale także plecy trenowanych przez nich
niepełnosprawnych jeźdźców. Warsztaty prowadziła mgr Dorota Wasemuller magister
fizjoterapii, specjalista w zakresie profilaktyki i leczenia chorób kręgosłupa.
Zawód hipoterapeuty. W roku 2009 ZG PTHip podjął się wprowadzenia do Klasyfikacji
zawodów i specjalności 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 umieszczenie hipoterapeutów w grupie osób zajmujących się
niekonwencjonalnymi metodami terapii w grupie większej „pracownicy usług i sprzedaży”.
W 2010 r. w wyniku ożywionej dyskusji pomiędzy ZG PTHip a MPiPS zawód instruktor
hipoterapii z numerem 32306 znalazł się w grupie większej 32 „średni personel do spraw
zdrowia”, w podgrupie 3230 „Praktykujący niekonwencjonalne i komplementarne metody
terapii” (słowo komplementarne zostało dodane do nazwy grupy w wyniku interwencji
PTHip). W dalszych planach PTHip jest kontynuowanie starań o uznanie zawodu
hipoterapeuty i umieszczenie go w grupie specjalistów do spraw zdrowia oraz przyznanie
hipoterapii należnego jej miejsca wśród innych metod terapeutycznych wspierających
działania medyczne.
Projekty partnerskie i projekty celowe
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) opracowało projekt
partnerski „Hipoterapia – możliwości wspólnego kształcenia” w ramach europejskiego
edukacyjnego Programu Leonardo da Vinci. Istotą Programu Leonardo da Vinci jest
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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 będzie w latach 2010-2012 i ma 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 2009 r. z wizytą przygotowawczą
gościły w Polsce Sanna Matilla i Anne Rokka (Finlandia) oraz Lynne Monro (Wielka
Brytania). Kolejna wizyta przygotowawcza miała miejsce w Finlandii w styczniu 2010 r.
Wzięły w niej udział Anna Strumińska i Joanna Dzwonkowska. Projekt został złożony w
lutym 2010 r., a 8 sierpnia 2010 r. otrzymaliśmy wiadomość, że zyskał bardzo wysoką ocenę
i PTHip przyznano na jego realizację dotację wysokości 25.000 euro. Realizacja projektu
polegać będzie na organizacji wspólnych warsztatów, konferencji i seminariów. Pierwszy
taki warsztat poświęcony doborowi konia do hipoterapii odbył się w dniach 12-14 listopada
2010 r. w Equine College Ypaja (Finlandia). Wzięła w nim udział 9 osobowa delegacja
polskich szkoleniowców (wykładowców i szkoleniowców pracujących w ośrodkach
praktyk). Kolejne międzynarodowe spotkanie odbędzie się w Polsce w Warszawie (kwiecień
2011) w ośrodku hipoterapii Fundacji Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym
HIPOTERAPIA i poświęcone będzie psychopedagogicznym aspektom hipoterapii.
Warsztaty poprowadzą polscy hipoterapeuci mgr Joanna Dzwonkowska, mgr Barbara
Gąsiorowska, mgr Iwona Jeziorska, mgr Joanna Piłat, mgr Aleksandra Szymańska i mgr
Dominika Ustjan. Wezmą w nich udział, oprócz gości zagranicznych polscy pedagodzy i
psycholodzy prowadzący szkolenie praktyczne w ośrodkach praktyk PTHip. W sierpniu
2011 roku odbędzie się w Anglii konferencja poświęcona ocenie hipoterapii w teorii i
praktyce. Przewidujemy, że weźmie w niej udział 9 osobowa delegacja polskich
rehabilitantów/hipoterapeutów wykładowców i szkoleniowców ośrodków praktyk.
Warunkiem wzięcia udziału w tym spotkaniu jest dobra znajomość języka angielskiego i
nadesłanie swojego cv wraz z listem motywacyjnym do ZG PTHip. Końcowe seminarium
projektu odbędzie się w Warszawie w czerwcu 2012 roku i już teraz zapraszamy na nie
wszystkich członków PTHip.
PTHip otrzymał też propozycję współpracy przy projekcie którego koordynatorem
jest Stane Tilesova. członek naszego Towarzystwa Jest to projekt „Europejska koncepcja
kształcenia i uzyskiwania kwalifikacji zawodowych do prowadzenia terapii z udziałem
zwierząt”. Projekt ten jest również realizowany w ramach programu Leonardo da Vinci i ma
9 partnerow zagranicznych.
1. Fédération Internationale de Thérapie et de Relation d'Aide par la Médiation
(FITRAM), Ernolsheim-Lès-Saverne, Francja
Polskie Towarzystwo Hipoterapeutyczne
02-797 Warszawa, ul. Nowoursynowska 100. tel./fax 022 59 31 900
www.pthip.org.pl
e-mail: biuro@pthip.org.pl
NIP 677-20-77-023
nr konta: 76 2130 0004 2001 0379 3817 0001
5

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Nederlandse Stichting helpen met paarden – Equitherapie, Soerendonk, Holandia
Lianes, Geispolsheim, Francja
Foerderkreis Therapeutisches Reiten e.V. , Friedeburg, Niemcy
Stowarzyszenie „Strapate Ranczo“, Bełchatów, Polska
Slovenska hippoterapeuticka asociacia, Bratysława, Słowacja
HANDHIPPO, Union nationale belge des thérapeutes spécialisés en hippothérapie,
Bruxelles, Belgia
8. AEDEQ, Asociación Española de Equinoterapias, Portopetro, Hiszpania
9. Associació d'Equinoterapia Girona (ADEG), Girona, Hiszpania.
Głównym zadaniem projektu jest nadanie hipoterapeutom statusu zawodu regulowanego
prawnie, co warunkuje w Radzie Europejskiej możliwości dofinansowania działań
terapeutycznych oraz wypracowanie sensownej koncepcji kształcenia hipoterapeutów.
Szczegółowym zadaniem polskiego partnera projektu jest stworzenie koncepcji kształcenia
hipoterapeutów w zakresie tzw. doświadczania siebie, będącego pierwszym ważnym
krokiem w kształceniu przyszłego terapeuty. Zostaną opracowane warsztaty, na których
przyszły hipoterapeuta sam na sobie doświadcza efektów oddziałania konia, w roli klienta
poznaje interakcje koń – klient. W ten sposób uczy się i rozwija swoją osobowość pod
okiem doświadczonego terapeuty. Przyjęta koncepcja wywodzi się z naukowo
udowodnionych doświadczeń w dziedzinie pomocy pedagogiczno-psychologicznej.
Projekty Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności „Rozwój poprzez edukację –
wzrost poziomu polskiej hipoterapii na obszarach wiejskich” złożone do Urzędów
Marszałkowskich: podlaskiego, mazowieckiego i lubelskiego w 2009 r. 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 zgodność z polityką równych szans, a jeden ze względu na brak
funduszy. Jak widać kryteria przydzielania tych funduszy są nie tylko mało precyzyjne ale i
różne w różnych województwach. Zniechęceni tym faktem nie ponowiliśmy próby w 2010 r.
Projekt złożony w Ministerstwie Zdrowia w 2009 r. 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. W 2010 roku dokumenty były już w komplecie, ale przyczyną odmowy było to,
że PTHip nigdy dotąd nie prowadził szkoleń z zakresu pierwszej pomocy. Urzędników
Ministerstwa nie przekonało to, że od 1994 szkolimy hipoterapeutów, w tym m.in. z
pierwszej pomocy.
Konferencje hipoterapeutyczne
Towarzystwo patronuje organizowanym co roku konferencjom hipoterapeutycznym.
W 2010 r. międzynarodowe seminarium hipoterapeutyczne „Koń leczy, uczy, motywuje”
organizowane było przez Oddział Małopolski PTHip w dniach 13-14 listopada w Krakowie.
Udział w nim wzięli, oprócz polskich hipoterapeutów, goście zagraniczni z Litwy, Holandii i
Finlandii.
Zaprezentowano następujące referaty i wystąpienia:
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Iwona Jeziorska, Dominika Ustjan – Terapia z koniem dla osób chorujących na schizofrenię.
Zasady postępowania.
Magdalena Fiejdasz - Znaczenie kontaktu z koniem w terapii osób nieprzystosowanych
społecznie.
Karolina Szewc, Honorata Michałowicz - Hipoterapia jako metoda rehabilitacja osób
chorujących psychicznie na przykładzie ORW „ZACISZE”.
Anna Sikorska, Magdalena Szczęsna - Jakich ćwiczeń na koniu należy unikać i dlaczego?
Jerzy Krężel - Hipoterapia - tajemna sztuka uzdrawiania, czy sztuka rehabilitacji?
Justyna Misiewicz - Instruktor rekreacji ruchowej ze specjalnością hipoterapia –
charakterystyka grupy zawodowej.
Vera Lantelme - “EAAT NEWS” from the Czech Republic
Grzegorz Piątek, Mariusz Giergiel - Jak robot może wspomagać motorykę kończyn dolnych.
Laura Straubergaitė - Efect of physical therapy on the muscle passive mechanical properties
symmetry in children with and without cerebral palsy.
Lucyna Bobula – Krzemień - Nieosiągalne – staje się możliwe.
Joanna Kozik - Rehabilitacja i hipoterapia jako metody wzajemnie się uzupełniające.
Natalia Smagacz - ABC Paraujeżdżenia.
Joanna Stach–Andreasik - Hipoterapia w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym w
Zbylitowskiej Górze.
Katarzyna Furtak - Prezentacja Ośrodka Rekreacji i Rehabilitacji Konnej „Tabun” –
Olszanica.
Prezentacja działalności Fundacji Anny Dymnej „Mimo wszystko”.
Aleksandra Kardyś - Terapeutyczne oddziaływanie hipoterapii na dzieci upośledzone
fizycznie i umysłowo w Ośrodku Rewalidacyjno-Wychowawczym w Pniu.
Kolejne doroczne konferencje pod patronatem PTHip planowane są w 2011 roku
Bydgoszczy lub Poznaniu, a w 2012 roku w Warszawie.
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
wśród polskich hipoterapeutów. W 2008 roku Przegląd pozyskał sponsora, była nim firma
medyczna Quintiles, która niestety w 2009 r. z powodu kryzysu zaprzestała sponsorowania
naszego czasopisma. W 2010 roku ukaże się prawdopodobnie tylko jeden numer Przeglądu
z materiałami z konferencji hipoterapeutycznej w Krakowie.
W roku 2009 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
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Kongresie NARHA (18-21 listopada 2009) w Fort Worth w Teksasie oraz kolejnej
konferencji NARHA w Colorado (03.11-06.11.2010r), gdzie spotkała się z dużym
zainteresowaniem anglojęzycznych hipoterapeutów, a jej anglojęzyczny nakład wyczerpał
się znacznie szybciej niż wydanie polskie. W roku 2010 wydawnictwo niemieckie ERNST
REINHARDT VERLAG zwróciło się z propozycją przetłumaczenia jej na język niemiecki.
Rosyjskiego tłumaczenia książki dokonała Lena Pruszyńska i jest ono rozpowszechniane
przez Rosyjska Federacje Jeździectwa Terapeutycznego. Po polsku pozycja ta ukazała się w
2007 roku jako jeden z numerów Przeglądu Hipoterapeutycznego 2007/3(6).
ZG PTHip wydaje także Biuletyn, w którym na bieżąco informuje, co dzieje się w
Towarzystwie i polskiej hipoterapii.
Publikacje zagraniczne
W tym roku nasi hipoterapeuci nie mieli żadnych publikacji zagranicznych. Te z
wcześniejszych lat przedstawiają się następująco:
J. Dzwonkowska Scientific and Educational Journal of Therapeutic Riding 2008 artykuł
„The Development of Communicative Skills in Children with Delayed Speech
Developtment during Hippotherapy Sessions”
A. Strumińska Therapeutisches Reiten nr 5/2007 artykuł „Wanderritt – Begegnung mit
Nature und Kunst“
A. Strumińska Scientific and Educational Journal of Therapeutic Riding artukuł 2008
artykuł „Therapeutic Horse Riding a Natural Therapy for Disabled People”
A. Szymańska Therapeutisches Reiten nr 3/2004 artykuł „Various Aspects of Parents’
Presence at the Hippotherapeutic Sessions”
M. Kaczor Scientific and Educational Journal of Therapeutic Riding 2009 artykuł
„Behavioural Therapies in Riding Therapy Practice”

Jeździectwo paraolimpijskie. Towarzystwo popiera rozwój jeździectwa osób
niepełnosprawnych, które jest na ogół kontynuacją podjętych przez nie przed laty zajęć
hipoterapeutycznych.
W dniach 22-23 października 2010r w Józefinie, w Klubie Jeździeckim AROMER,
odbyły się VI Mistrzostwa Polski Osób Niepełnosprawnych w Ujeżdżeniu, któremu
towarzyszyło piąte szkolenie z Nickiem Rodgersem, konsultantem zagranicznym w
paraujeżdżeniu organizowane jak co roku przez Panią Jagodę Maciaszek członka ZG PTHip i
Prezesa Stowarzyszenie Jeździeckie Osób Niepełnosprawnych i Fundacji HIPPOLAND.
W dniach 27 – 30 maja 2010 odbyły się w Vallensbaek w Danii Międzynarodowe
Zawody Jeździeckie Osób Niepełnosprawnych w Ujeżdżeniu. Na zawody, które są
jednocześnie Mistrzostwami Krajów Nadbałtyckich w Paraujeżdżeniu wyjechała
reprezentacja Polski w składzie: zawodnicy - Patrycja Dziubińska, poziom IV na wałachu
Amaretto, Patrycja Gepner, poziom IV na wałachu Romeo, Mariusz Woszczek, poziom II na
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klaczy Daria, Tomasz Zdańkowski, poziom III na wałachu Ernal, trenerzy - Luiza
Rębkowska, Katarzyna Zawłocka, luzacy - Natalia Smagacz, Dariusz Gajek oraz szef ekipy
Jadwiga Maźnicka – Maciaszek. Rok 2011 jest rokiem przedolimpijskim, w którym nasza
kadra będzie walczyła o kwalifikacje na Igrzyska Paraolimpijskie Londyn 2012.
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 2010
roku skorzystało z niej 47 hipoterapeutów.
Plany na przyszłość. Dalszy rozwój hipoterapii w Polsce wymaga kontynuowania działań
prowadzonych przez Zarządy poprzednich kadencji w tym przede wszystkim:
 prowadzenia
szkolenia
hipoterapeutów
(na
poziomie
studiów
podyplomowych i kursów hipoterapii) oraz tworzenia nowych ośrodków
szkolenia w oparciu o oddziały terenowe Towarzystwa,
 poprawy szkolenia praktycznego hipoterapeutów poprzez doskonalenie strych
i stwarzanie 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,
 zacieśnienie współpracy z zagranicznymi hipoterapeutami w celu wymiany
doświadczeń w szkoleniu hipoterapeutów i unifikacji ich wiedzy,
 współpracy z zagranicznymi organizacjami hipoterapeutycznymi, w tym
przede wszystkim branie udziału w odbywających się co 3 lata konferencjach
HETI (dawniej FRDI).
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, 31 grudnia 2010 r.
Polskie Towarzystwo Hipoterapeutyczne
02-797 Warszawa, ul. Nowoursynowska 100. tel./fax 022 59 31 900
www.pthip.org.pl
e-mail: biuro@pthip.org.pl
NIP 677-20-77-023
nr konta: 76 2130 0004 2001 0379 3817 0001
9

