Sprawozdanie z działalności PTHip w 2011 r.
Polskie Towarzystwo Hipoterapeutyczne w roku 2011 liczyło 277 członków,
w tym 44 było przyjętych tego roku.
Zarząd w 2011 roku zebrał się dwukrotnie 26 marca w Warszawie i 9 października
w Gospodarstwie Agroturystycznym SOSNOWE pod Łomżą.
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 LIBRA.
PTHip dysponuje obecnie czterema zorganizowanymi w oddziały środowiskami
hipoterapeutycznymi: warszawskim, lubelskim, kujawsko-pomorskim i małopolskim, przy
czym szkolenie hipoterapeutów prowadzone jest przez trzy Oddziały Warszawski,
Kujawsko-Pomorski i Małopolski.
Polskie Towarzystwo Hipoterapeutyczne jest członkiem Międzynarodowej
Federacji Jeździectwa Osób Niepełnosprawnych – Federation of Riding for the Disabled
International (FRDI)1 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 „Hipoterapia
możliwości wspólnego kształcenia” w ramach Programu Leonardo da Vinci „Uczenie się
przez całe życie”. Projekt ten uzyskał dofinansowanie w 2010 r. i obecnie trwa jego
realizacja. Zakończenie projektu będzie miało miejsce w połowie 2012 r.
Joanna Dzwonkowska członek PTHip, pełni funkcję członka Zarządu FRDI kadencji
2009-2012.
Walne Zgromadzenie PTHip
Walne sprawozdawczo-wyborcze Zgromadzenie PTHip planowane jest 26 maja 2012 roku
w Warszawie. Towarzyszyć mu będą obchody XX-lecia naszego Towarzystwa.
Ośrodki praktyk i patronackie. Towarzystwo dysponowało w 2011 roku ośmioma
ośrodkami, w których odbywało się szkolenie praktyczne uczestników kursów hipoterapii.
Praktyki prowadzone były w ośrodkach rozmieszczonych w całej Polsce (Warszawa-4,
W chwili obecnej FRDI jest w trakcie zmiany nazwy podyktowanej zmieniającymi się
tendencjami w nomenklaturze naukowej oraz faktem, że 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.
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Kraków-1, Bydgoszcz-1, Jaksice k/Inowrocławia-1, Wrocław-1). W porównaniu z rokiem
ubiegłym jest to o jeden ośrodek mniej, ponieważ jeden spośród 9 dotychczasowych
ośrodków uległ likwidacji. W 2011 roku patronat PTHip posiadało w sumie 36 ośrodków, w
tym cztery nowe, które uzyskały patronat po raz pierwszy. Dwa z dotychczasowych
ośrodków utraciły patronat (jeden uległ likwidacji, drugi nie dopełnił formalności).
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).
ZG PTHip dysponuje pełną bazą wszystkich absolwentów kursów hipoterapii
organizowanych przez Towarzystwo oraz bazą członków PTHip.
Wszyscy nowi członkowie Towarzystwa otrzymują folder Towarzystwa (nowy
folder został opracowany i wydrukowany w 2011 r.), Statut, Kanony Polskiej Hipoterapii.
Dostępna jest zredagowana przez Annę Strumińską broszura HIPOTERAPIA. Informator
dla lekarzy, specjalistów i rodziców (autorzy: Izdebski, Królik, Paszkiewicz, Woińska)
zawierająca 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 (złotą, 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
tym roku decyzja ZG PTHip złote odznaki PTHip zostały przyznane dr Noemi Robert
Honorowemu Prezesowi Rosyjskiej Federacji Jeździectwa Osób Niepełnosprawnych oraz jej
obecnemu prezesowi dr Aleksandrowi Denisenkow za wieloletnią współpracę
i zaangażowanie w rozwój hipoterapii w naszych krajach.
Konkurs na najlepszą pracę o tematyce hipoterapeutycznej w 2011 r. przyniósł nagrodę
Magdalenie Błażejewskiej za pracę licencjacką zatytułowaną – „Wpływ hipoterapii na
funkcjonowanie społeczne osób niepełnosprawnych intelektualnie w oparciu o pobyty
integracyjne w gospodarstwie agroturystycznym Sosnowe” napisaną pod kierunkiem
prof. APS dr hab. Andrzeja Giryńskiego na Akademii Pedagogiki Specjalnej (Warszawa,
2011).
Ponadto jury konkursu postanowiło wyróżnić pracę mgr Agnieszki Grzejszczak „Badanie
poziomu wiedzy na temat hipoterapii w środowisku medycznym” napisaną pod kierunkiem
dr Alicji Paszkiewicz na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym w 2010 roku.
Szkolenie hipoterapeutów. W związku z wejściem w życie ustawy o sporcie i utratą
przez zawód instruktora rekreacji ruchowej tytułu zawodu regulowanego prawnie, PTHip
przygotował nowy system kształcenia na miejsce tego opracowanego w 1994 r.
i działającego do roku 2010. Nowe szkolenie przebiega dwutorowo, z jednej strony są to
studia podyplomowe organizowane we współpracy z wyższymi uczelniami, głównie
Akademiami Wychowania Fizycznego i Akademiami Medycznymi. Oferta ta jest
przeznaczona dla absolwentów wyższych uczelni po kierunkach terapeutycznych
(medycyna, rehabilitacja, psychologia, pedagogika, wychowanie fizyczne) z co najmniej
rocznym stażem zawodowym. Z drugiej strony są to kursy hipoterapii organizowane dla
osób ze średnim wykształceniem i po studiach wyższych, ale nie związanych z kierunkami
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terapeutycznymi. Absolwenci tych kursów uzyskują certyfikat i legitymację instruktora
hipoterapii PTHip.
W 2011 r. zorganizowane zostały 3 kursy dla instruktorów hipoterapii PTHip (jeden
przez Oddział Warszawski i dwa przez Małopolski). Instruktorzy hipoterapii PTHip
otrzymali legitymacje, certyfikat, a ich licencja ważna jest przez 5 lat. Warunkiem
przedłużenia licencji na kolejne lata jest udział w kształceniu ustawicznym prowadzonym
przez PTHip. W roku 2011 kurs ukończyło i uzyskało tytuł instruktora hipoterapii 19 osób.
Decyzją ZG PTHip tytuł instruktora hipoterapii PTHip uzyskało także
6 instruktorów rekreacji ruchowej ze specjalnością hipoterapii, którzy ukończyli kursy
PTHip w latach poprzednich i przedstawili stosowną dokumentacje dotycząca aktywności
zawodowej i udziału w kształceniu ustawicznym prowadzonym przez PTHip.
W roku 2011 zostały uruchomione szkolenia z hipoterapii dla osób posiadających
wyższe wykształcenie kierunkowe w dziedzinach związanych z medycyną i terapią.
Na podstawie umowy o współpracy pomiędzy PTHip a AWF w Warszawie jesienią 2011
roku miały ruszyć studia podyplomowe z dziedziny hipoterapii pod kierunkiem dr Alicji
Paszkiewicz członka ZG PTHip i pracownika naukowego AWF. Niestety z powodu małej
liczby kandydatów nie doszło do ich uruchomienia.
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 programu studiów. Zajęcia
te prowadzone są od 2010 roku 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.
Szkolenia dla lekarzy. Organizowane są szkolenia dla lekarzy informujące
o zaletach hipoterapii. Szkolenia te mają certyfikat Naczelnej Izby Lekarskiej, co pozwala
lekarzom na otrzymanie 9 punktów za ich ukończenie. W 2011 r. przeprowadzono dwa takie
szkolenia w patronackich ośrodkach PTHip. 28 maja w ośrodku hipoterapii w Latowicach
prowadzonym przez ks. Damiana Hołosia odbyło się szkolenie dla lekarzy, które poprowadziła
mgr Barbara Gąsiorowska, dr Alicja Paszkiewicz i mgr Anna Strumińska. W dniu 4 czerwca
2011 w Oddziale Kujawsko-Pomorskim PTHip odbyło się szkolenie dla lekarzy
"Hipoterapia i jej rola w wieloprofilowej rehabilitacji osób niepełnosprawnych". Szkolenie
w Ośrodku Hipoterapii i Rekreacji Konnej "Tęcza" w Jaksicach poprowadziły dr Iwona
Szymkuć, mgr Anna Sikorska i mgr Anna Strumińska. W szkoleniach wzięli udział
lekarze
i
pracownicy
służby
zdrowia
pragnący
zapoznać
się
z możliwościami, jakie niesie ze sobą zastosowanie hipoterapii jako formy wspierania
postępowania medycznego.
Warsztaty hipoterapeutyczne. Niezwykle istotnym elementem kształcenia
ustawicznego hipoterapeutów są warsztaty hipoterapeutyczne.
Pierwszym tegorocznym warsztatem było spotkanie w ośrodku patronackim
należącym do Fundacji „Stworzenia pana Smolenia” w Baranówku w dniach 29-30 stycznia
2011. Warsztaty „Podstawy parajeździectwa” poprowadził znakomity trener
i szkoleniowiec Wacław Pruchniewicz wspierany przez Natalię Smagacz instruktora
hipoterapii i jazdy konnej.
W dniach 15-17 kwietnia w ośrodku hipoterapii Fundacji Pomocy Dzieciom
Niepełnosprawnym
HIPOTERAPIA
w
Warszawie
odbyły
się
warsztaty
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„Psychopedagogiczne aspekty hipoterapii” realizowane w ramach projektu „Hipoterapia
możliwości wspólnego kształcenia” Programu Leonarda da Vinci. Warsztaty prowadzone
były w języku angielskim ze względu na obecność fińskich i angielskich partnerów. W
przygotowanie warsztatów zaangażowani byli wszyscy psycho- i pedagogohipoterapeuci z
zespołu Fundacji HIPOTERAPIA. Poniżej program warsztatów:
15.04.2011 Dzień pierwszy
9:00 - 9:30 Otwarcie warsztatów – Projekt Leonardo da Vinci - struktura, cele (Anne Rokka).
9:30 - 13:00 Autoprezentacja. Integracja uczestników i ich uwrażliwienie potrzeby osób
niepełnosprawnych - psychopedagogczne aspekty w hipoterapii
(warsztat – Joanna Dzwonkowska i Aleksandra Szymańska).
14:30 - 15:00 Wprowadzenie do psychopedagogicznych aspektów hipoterapii w Finlandii
(Annette Lindroos)
Dyskusja.
15:15 - 15:45 Dialog w hipoterapii (Liisa Hoffren)
Dyskusja.
16:00 - 16:30 Emocjonalna interakcja pomiędzy koniem i człowiekiem w
psychopedagogicznych aspektach hipoterapii.(Lila Tauriainen)
Dyskusja
17:00 - 18:00 Spotkanie liderów projektu Leonardo da Vinci
16.04.2011 Dzień drugi
9:00 - 10:30 Zabawy wczesnodziecięce znane i stosowane od pokoleń w naszych krajach i
ich wpływ na rozwój dziecka (warsztaty partnerskie).
11:00 - 13:00 Wykorzystanie zabaw wczesnodziecięcych w hipoterapii
(zajęcia praktyczne z udziałem konia).
15:00 - 15:30 Inne metody terapeutyczne wykorzystywane w hipoterapii (Knill,
psychomotoryka).wykład – Barbara Gąsiorowska
15:30 - 17:00 Praktyczne zastosowanie innych metod psychopedagogicznych w hipoterapii.
Zajęcia praktyczne z udziałem konia Natalia Smagacz, Gaya Sawicka
17.04.2011 Dzień trzeci
9:00- 10:00 Wykorzystanie metod komunikacji alternatywnej w hipoterapii.
wykład – Joanna Dzwonkowska i Joanna Piłat
10:30- 13:00 Stworzenie słownika angielsko-fińsko-polsko-alternatywnego podstawowych
pojęć używanych w hipoterapii.(warsztat – Joanna Dzwonkowska)
15:00- 17:00 Podsumowanie. Ewaluacja. (Aleksandra Szymańska)
Kolejne warsztaty projektu Leonarda da Vinci „Ocena hipoterapii w teorii
i praktyce” połączone były z konferencją poświęconą dynamice ruchów miednicy.
Spotkanie odbyło się w Anglii w dniach 22-24 lipca i wzięło w nim udział 8 polskich
fizjoterapeutów pracujących na co dzień w ośrodkach praktyk PTHip (Anna Brzezińska,
Karolina Zaruska, Joanna Dzwonkowska, Joanna Kozik, Dorota Brzeska, Milena Kawka,
Liwia Krzeszowiec, Joanna Krzosek).
.
Ostatnie w tym roku warsztaty projektu Leonarda da Vinci poświęcone ewaluacji
i przygotowaniu prezentacji na kongres FRDI w Atenach odbyły się w dniach 15-17
listopada w Ypaja w Finlandii. Wzięły w nich udział Natalia Smagacz (Oddział Warszawski
PTHip) i Gaya Sawicka (Fundacji HIPOTERAPIA) oraz Anna Strumińska i Joanna
Dzwonkowska jako liderzy projektu.
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Dużym sukcesem okazał się warsztat „Jakich ćwiczeń należy na koniu unikać
i dlaczego?” przygotowany przez Magdalenę Szczęsną i Annę Sikorską hipoterapeutki z
Fundacji HIPOTERAPIA w Warszawie. Warsztat ten doczekał się w roku aż trzech edycji:
28.V. w Jaksicach oraz 29.X. i 19.XI. w ośrodku hipoterapii Fundacji HIPOTERAPIA w
Warszawie.
W dniu 18 grudnia w Fundacji HEJ KONIKU w Warszawie odbył się kurs podstaw
lonżowania. Zorganizowany został przez Oddział Warszawski PTHip, we współpracy
z Fundacją CENTAURI. Uczestniczyło w nim 10 osób, a wykładowcą był wieloletni członek kadry Polski w dyscyplinie powożenia - Piotr Mazurek. W sumie z oferty warsztatów
doskonalących PTHip skorzystało w 2011 roku 102 hipoterapeutów.
Konferencje W dniu 8 października 2011 r. w Łomży odbyła się doroczna
konferencja hipoterapeutyczna pod patronatem prezesa PTHip oraz Pana Mariana
Jaszewskiego Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala w Łomży. Organizatorem konferencji był
Oddział Warszawski PTHip, Ośrodek Rehabilitacji Konnej w Kisielnicy oraz Gospodarstwo
Agroturystyczne SOSNOWE. Konferencja „Ślady kopyt odciśnięte w nadziei. Możliwości
terapeutyczne zajęć z udziałem konia.” zgromadziła ponad 80 osób - hipoterapeutów
praktyków, studentów Instytutu Medycznego Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki
i Przedsiębiorczości oraz sympatyków hipoterapii.
W programie konferencji znalazło się wiele interesujących wystąpień, ale
niewątpliwie największym wydarzeniem konferencji były dwa referaty Pani Anny Żygadło,
która zaprezentowała opracowane przez siebie pomoce do zajęć hipoterapii – zeszyty
ćwiczeń i zestaw do alternatywnej komunikacji.
Program konferencji
I sesja
11:00 - 11:20 Anna Żygadło - Alternatywne i wspomagające metody komunikacji (AAC)
stosowane na zajęciach hipoterapii. Prezentacja autorskiego zestawu symboli AAC do hipoterapii (Stajnia DOBRA RZECZ, Leszno)
11:20 - 11:40 Natalia Smagacz - Stan wiedzy na temat hipoterapii pracowników warszawskich poradni psychologiczno-pedagogicznych (Fundacja Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym HIPOTERAPIA, Warszawa)
11:40 - 12:00 Agnieszka Grzejszczak - Badanie poziomu wiedzy na temat hipoterapii w środowisku medycznym (Akademia Medyczna, Warszawa)
12:00 - 12:20 Romuald Wojtkowski prezentacja Ośrodka Rehabilitacji Konnej w Kisielnicy
12:20 - 12:30 dyskusja
II sesja
13:00 - 13:20 Małgorzata Suwińska - Rola hipoterapii w procesie rehabilitacji społecznej
osób niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym
i znacznym. (Fundacja Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym HIPOTERAPIA, Warszawa)
13:20 - 13:40 Magdalena Błażejewska - Wpływ hipoterapii na funkcjonowanie społeczne
osób niepełnosprawnych intelektualnie w oparciu o pobyty integracyjne w gospodarstwie
agroturystycznym Sosnowe (Akademia Pedagogiki Specjalnej, Warszawa)
13:40 - 14:00 Piotr Kosmowski, Ewa Francuz-Borkowska - Rehabilitacja intuicyjna oczami
pacjenta i hipoterapeuty. (Fundacja „Hej, Koniku” Warszawa)
14:00 - 14:20 Joanna Dzwonkowska, Anna Strumińska - „Hipoterapia - możliwości wspólnego kształcenia” projekt Programu Leonardo da Vinci (Polskie Towarzystwo Hipoterapeutyczne).
14:20 - 14:30 dyskusja
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III sesja
15:40 - 16:00 Anna Żygadło - Hipoterapia na niepogodę. Gry i zabawy związane tematycznie z hipoterapią (Stajnia DOBRA RZECZ, Leszno)
16:00 - 16:20 Natalia Smagacz, Małgorzata Pyrka p Obóz parajeździecki - organizacja, przebieg, rezultaty (Fundacja Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym HIPOTERAPIA, Warszawa)
16:20 - 16:40 Magdalena Charkiewicz - Bezpieczeństwo podczas zajęć terapeutycznych z
udziałem zwierząt (Akademia Medyczna, Warszawa)
16:40 - 17:00 Anna Choińska, Ludwika Sadowska, Paulina Huminiak, Krystian Ratajczak,
Henryk Filipowski - Występowanie stresu u studentów fizjoterapii realizujących program
dydaktyczny z zakresu metod specjalnych hipoterapii. (Akademia Medyczna, Wrocław).
17:00 - 17:15 dyskusja, podsumowanie i zakończenie konferencji.
Kolejna doroczna konferencja pod patronatem PTHip odbędzie się w dniach
26-27 maja 2012r. w Warszawie i będzie ona jednocześnie konferencją podsumowującą
projekt Programu Leonardo da Vinci i jubileuszową konferencją z okazji XX-lecia Polskiego
Towarzystwa Hipoterapeutycznego.
W dniach 1-3 listopada 2011 r. odbyła się w Moskwie VI Jubileuszowa
Międzynarodowa Konferencja Rosyjskiej Narodowej Federacji Terapeutycznej Jazdy
Konnej. Jubileuszowa, bo upamiętniająca XX-lecie zorganizowania w Moskwie pierwszego
w Rosji ośrodka hipoterapeutycznego. Warto przypomnieć, że pierwszych rosyjskich
hipoterapeutów zainspirował Marian Jaroszewski, nazwany zresztą przez nich ojcem
rosyjskiej hipoterapii. W moskiewskiej Konferencji wzięło udział ok. 150 osób. Wśród gości
zagranicznych znaleźli się prof. Dymitr Cwierawa i prof. Loria Manon z Gruzji, dr Rene
Garrigue z Francji, grupa hipoterapeutów z Ukrainy, a z Polski przedstawiciel ZG PTHip
Marian Jaroszewski.
W dniu 16 listopada odbyły się XV Warsztaty Zootechniczne zorganizowane na SGGW
przez Polskie Towarzystwo Zootechniczne oraz Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt. Na tej
niezwykle interesującej konferencji zatytułowanej „Rola zwierząt towarzyszących i dzikich w
życiu jednostki i społeczeństwa” nie mogło zabraknąć konia i hipoterapii. Referat
„Hipoterapia – człowiek i koń w relacji terapeutycznej” został przygotowany przez
pracowników Katedry Hodowli Koni Wydziału Nauk o Zwierzętach SGGW dr Jacka Łojka i
dr Annę Łojek oraz Annę Strumińską. Ukazał się on w Przeglądzie Hodowlanym nr 11/2011.
W dniach 24 i 25 listopada 2011 roku w Poznaniu odbyła się Konferencja „Kierunki
rozwoju neurofizjologii klinicznej, fizjoterapii i terapii manualnej”. W konferencji wzięła
udział dr Alicja Paszkiewicz członek ZG PTHip, która przedstawiła referat „Możliwości
zastosowania hipoterapii w poprawie schematu ciała u dzieci z różnymi zaburzeniami
rozwojowymi".
W dniach 12-13 grudnia br. w Toruniu odbyła się konferencja ekspercka
„Europejskie
Ramy
Kwalifikacji
w
obszarze
sportu
i
turystyki”.
Organizatorami konferencji byli: Ministerstwo Sportu i Turystyki, Instytut Badań
Edukacyjnych oraz Krajowy Ośrodek Metodyczno-Szkoleniowy TKKF w Toruniu. Celem
konferencji było zapoznanie się z ogólnymi zasadami Europejskich Ram Kwalifikacji, które
są wspólnym europejskim systemem wiążącym krajowe systemy i ramy kwalifikacji różnych
państw, szczególnie w odniesieniu do sportu i turystyki w Polsce. Głównym tematem
dyskusji było zaprezentowanie polskich ram kwalifikacji i porównanie poziomów
kwalifikacji z innymi krajami w kontekście zwiększania mobilności na europejskim rynku
pracy oraz dostępu do edukacji przez całe życie.
W konferencji wzięły udział przedstawicielki Polskiego Towarzystwa
Hipoterapeutycznego Prezes Anna Strumińska i pedagog/hipoterapeutka Barbara
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Gąsiorowska. Przedstawiły one hipoterapię jako formę oddziaływania terapeutycznego,
PTHip jako organizację szkolącą instruktorów hipoterapii, a następnie omówiły stopień
zaawansowania prac europejskiego środowiska hipoterapeutycznego nad stworzeniem ram
kwalifikacyjnych w obszarze terapii z udziałem zwierząt. W swoim wystąpieniu podkreśliły
różnice pomiędzy rekreacją ruchową, a terapią z udziałem konia i konieczność oddzielenia
ścieżek kształcenia instruktorów na potrzeby obu tych obszarów. Wystąpienie to spotkało się
z dużym uznaniem i zainteresowaniem zarówno przedstawicieli środowiska akademickiego
jak i szkoleniowców Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej.
Zawód hipoterapeuty. W roku 2009 ZG PTHip podjął się wprowadzenia do
Klasyfikacji zawodów i specjalności dwóch zawodów związanych z hipoterapią: instruktora
hipoterapii i specjalisty hipoterapii. Oba te zawody miały być umieszczone w grupie
zwodów medycznych - pierwszy na poziomie średniego personelu, drugi na poziomie
specjalistów do spraw ochrony zdrowia. W 2010 r. w wyniku ożywionej dyskusji pomiędzy
ZG PTHip, a Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministerstwem Zdrowia zawód
instruktor hipoterapii z numerem 32306 znalazł się w grupie większej 32 „średni personel do
spraw zdrowia”, w podgrupie 3230 „Praktykujący niekonwencjonalne lub komplementarne
metody terapii” (słowo komplementarne zostało dodane do nazwy grupy w wyniku
interwencji PTHip). W dalszych planach PTHip jest kontynuowanie starań o uznanie
zawodu specjalisty hipoterapii i umieszczenie go w grupie specjalistów do spraw ochrony
zdrowia, nadanie obu zawodom rangi zawodów regulowanych prawnie oraz przyznanie
hipoterapii należnego jej miejsca wśród innych metod terapeutycznych wspierających
działania medyczne.
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.
Projekt
„Hipoterapia - możliwości wspólnegokształcenia” 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
Equestarian 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. Realizacja projektu polega 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 odbyło się w Polsce w Warszawie (15-17 kwiecień
2011) w ośrodku hipoterapii Fundacji Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym
HIPOTERAPIA i zostało przygotowane przez zespół terapeutyczny Fundacji w składzie
Joanna Dzwonkowska, Barbara Gąsiorowska, Joanna Piłat, Joanna Salbert, Natalia Smagacz,
Grażyna Sawicka i Aleksandra Szymańska. W warsztatach „Psychopedagogiczne aspekty
hipoterapii” wzięli udział, oprócz gości zagranicznych (7 Finek, 3 Angielki) polscy
pedagodzy/psycholodzy prowadzący szkolenie praktyczne w ośrodkach praktyk (9 osób).
W lipcu 2011 roku odbyła się w Anglii konferencja poświęcona ocenie hipoterapii w
teorii i praktyce. Wzięła w niej udział 8 osobowa delegacja polskich
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rehabilitantów/hipoterapeutów wykładowców i szkoleniowców ośrodków praktyk. Ostatnim
tegorocznym warsztatem był warsztat zorganizowany w Ypaja (Finlandia). Poświęcony był
podsumowaniu dotychczasowej pracy i przygotowaniu prezentacji projektu na konferencję
FRDI w Atenach. Końcowe seminarium projektu odbędzie się w Warszawie w dniach
26-27 maja 2012 roku.
PTHip otrzymał też propozycję współpracy przy innym projekcie Programu LdV,
którego polskim koordynatorem jest Stana Tilesova. członek naszego Towarzystwa. Jest
to projekt „Europejskie ramy kwalifikacji w obszarze kształcenia i uzyskiwania kwalifikacji
zawodowych do prowadzenia terapii z udziałem zwierząt”. Głównym zadaniem projektu jest
nadanie hipoterapeutom statusu zawodu regulowanego prawnie, co warunkuje w Radzie
Europejskiej możliwości dofinansowania. Projekt ten ma 9 partnerów zagranicznych.
1. Fédération Internationale de Thérapie et de Relation d'Aide par la Médiation
(FITRAM), Ernolsheim-Lès-Saverne, Francja
2. Nederlandse Stichting helpen met paarden – Equitherapie, Soerendonk, Holandia
3. Lianes, Geispolsheim, Francja
4. Foerderkreis Therapeutisches Reiten e.V. , Friedeburg, Niemcy
5. Stowarzyszenie „Strapate Ranczo“, Bełchatów, Polska
6. Slovenska hippoterapeuticka asociacia, Bratysława, Słowacja
7. 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.
Polskie Towarzystwo Hipoterapeutyczne jest w tym projekcie tzw. cichym partnerem
i bierze udział w badaniu mającym na celu określenie kondycji hipoterapii i szkoleń
hipoterapeutycznych w krajach partnerskich.
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, w 2008 i 2009
roku wychodziły dwa numery rocznie, a od 2010 roku ukazuje się tylko jeden numer
Przeglądu w ciągu roku. Decyzja ograniczenia liczby numerów wydawanych rocznie
podyktowana jest głównie względami finansowymi, ale także niechęcią do pisania polskich
hipoterapeutów i brakiem wystarczającej liczby materiałów do publikacji.
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 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. Rosyjskiego
tłumaczenia książki dokonała Lena Pruszyńska i jest ono rozpowszechniane przez Rosyjską
Federację Jeździectwa Terapeutycznego. Po polsku pozycja ta ukazała się w 2007 roku jako
jeden z numerów Przeglądu Hipoterapeutycznego 2007/3(6).
Publikacje zagraniczne
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W tym roku polscy hipoterapeuci będący członkami PTHip 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 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”
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 2011
roku skorzystało z niej 87 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
starych 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).
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Wszystkie te cele będą możliwe do zrealizowania przy aktywnym udziale członków
Polskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego. Szczególnie liczymy na zaangażowanie
młodych, wykształconych hipoterapeutów, bo to oni będą tworzyć przyszłość polskiej
hipoterapii.
Anna Strumińska – Prezes ZG PTHip
Warszawa, 31 grudnia 2011 r.
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