Sprawozdanie z działalności PTHip w 2014 r.
Polskie Towarzystwo Hipoterapeutyczne w roku 2014 liczyło 296 członków,
w tym 32 było przyjętych tego roku. W Oddziale Warszawskim zrzeszonych jest 133
członków, w Małopolskim 54, w Kujawsko-Pomorskim 21, w Lubelskim 8 a 80 członków
pozostaje nie związanych z żadnym z Oddziałów PTHip.
Zarząd Główny w 2014 roku zebrał się 29 marca (Warszawa) i 10 października
(Kielnarowa k/Rzeszowa).
Biuro ZG mieściło się w udostępnianym nieodpłatnie ośrodku hipoterapii Fundacji
Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym HIPOTERAPIA w Warszawie. ZG PTHip od
czerwca 2012r. nie posiada asystenta prowadzącego biuro, co znacznie utrudnia pracę.
Członkowie ZG pracowali społecznie, pomagała im Magdalena Szczęsna z Oddziału
Warszawskiego PTHip, a księgowość Towarzystwa prowadziło biuro rachunkowe LIBRA.
Planowane jest zatrudnienie asystenta ZG PTHip od stycznia 2015 r.
PTHip dysponuje 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 od 1999 r. jest członkiem
Międzynarodowej Federacji Konie w Edukacji i Terapii - Federation of Horses in Education
and Therapy International HETI (dawniej Federation of Riding for the Disabled International
FRDI), a od 2005 współpracuje z Międzynarodową Grupą 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.
W latach 2010-2012 PTHip z Equine College Ypaja (Hevosopisto Oy) (Finlandia) i
Association of Chartered Physiotherapists in Therapeutic Riding (ACPTR) (Wielka
Brytania) realizowało projekt „Hipoterapia możliwości wspólnego uczenia się” w ramach
Programu Leonardo da Vinci „Uczenie się przez całe życie”. W trakcie realizacji projektu
odbyło się VI warsztatów w tym cztery zagraniczne oraz miało miejsce 24 tzw.
„mobilności”, czyli wyjazdów zagranicznych polskich hipoterapeutów. Zakończenie
projektu miało miejsce w maju 2012 r. na międzynarodowej konferencji
hipoterapeutycznej w Warszawie, która uświetniła obchody XX-lecia Polskiego
Towarzystwa Hipoterapeutycznego.
Członek PTHip Joanna Dzwonkowska od 2009 roku pełni funkcję członka Zarządu
FRDI/HETI. Koniec jej drugiej kadencji pracy w zarządzie HETI przypada w 2015r.
Ośrodki praktyk i patronackie
Towarzystwo dysponowało w 2014 roku sześcioma ośrodkami, w których odbywało się
szkolenie praktyczne uczestników kursów hipoterapii PTHip. Praktyki prowadzone były w
ośrodkach rozmieszczonych w całej Polsce (Warszawa-2, Kraków-1, Bydgoszcz-1,
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
1

Bydgoszcz/Jaksice-1, Katowice-1). W tym roku zawieszono prowadzenie praktyk w ośrodku
we Wrocławiu i w wyniku reorganizacji powstały dwa nowe miejsca praktyk jedno, w
którym praktyki prowadzone są łącznie (Bydgoszcz/Jaksice) i drugie w samej Bydgoszczy.
W 2014 roku patronat PTHip posiadało w sumie 40 ośrodków, w tym cztery patronat
warunkowy i trzy nowe ośrodki, który uzyskały patronat po raz pierwszy. Pięć z
dotychczasowych ośrodków utraciło patronat; trzy z powodu nie dopełnienia formalności i
nie nadesłania sprawozdania za 2013 r. i dwa z powodu zawieszenia działalności.
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, 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, a w 2012 kolejnych 8 członków.
Konkurs na najlepszą pracę o tematyce hipoterapeutycznej w 2014 r. przyniósł nagrodę
dwóm autorkom - Róży Michalskiej za pracę magisterską – Jakość życia osób
niepełnosprawnych uprawiających jeździectwo ( Akademia Pedagogiki Specjalnej, Wydział
Stosowanych Nauk Społecznych, kierunek: Psychologia, promotor: dr hab., prof. APS Ewa
Zasępa, Warszawa 2014) oraz Anicie Kowalskiej za pracę licencjacką – Znaczenie
hipoterapii w rehabilitacji dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym i
znacznym (Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk o Wychowaniu, Profilaktyka Wspierająca z
Profilaktyką Niedostosowania Społecznego, promotor: dr n. hum. Agnieszka PłusajskaOtto, Łódź 2014).
Szkolenie hipoterapeutów.
W 2014 r. zorganizowano 5 kursów dla instruktorów hipoterapii PTHip (dwa
Oddział Warszawski, dwa Oddział Małopolski, jeden Oddział Kujawsko Pomorski)
Uczestniczyło w nich 68 osób. W roku 2016 upływa termin ważności pierwszych licencji
instruktora hipoterapii PTHip nadanych pierwszym absolwentom kursu hipoterapii w 2011 r.
Mamy nadzieję, że dzięki ich udziałowi w kształceniu ustawicznym oferowanym przez
PTHip w postaci warsztatów, seminariów i konferencji wszyscy oni uzyskają przedłużenie
licencji na kolejne 5 lat!
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
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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 ZG
PTHip. Planowane jest podjęcie współpracy z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w
Olsztynie.
Szkolenia dla lekarzy. PTHip ma ofertę szkolenia dla lekarzy informującego
o możliwościach i zaletach hipoterapii. Szkolenia te mają certyfikat Naczelnej Izby
Lekarskiej, co pozwala lekarzom na otrzymanie 9 punktów za ich ukończenie. Niestety w
2014 r., podobnie jak w roku poprzednim, nie odbyło się żadne szkolenie dla lekarzy, co
było wynikiem nikłego zainteresowania lekarzy tematyką hipoterapii.
Warsztaty hipoterapeutyczne. Niezwykle istotnym elementem kształcenia
ustawicznego hipoterapeutów są warsztaty doskonalące. W roku 2014 odbyły się
następujące warsztaty:
1) Magdalena Szczęsna, Anna Sikorska – Przeciążenia w pracy hipoterapeutów i proste
sposoby zapobiegania im oraz elementy autoterapii (Fundacja HIPOTERAPIA,
Warszawa,23.02)
2) Marta Woińska – Jak pozyskać i rozliczyć dofinansowanie z PFRON na hipoterapię
(Fundacja Hejkoniku, Warszawa, 1.03)
3) Joanna Kozik, Anna Kucia, Ewa Polańska – Model neurofizjologiczny hipoterapii
(TABUN, Kraków, 8.03)
4) Barbara Gąsiorowska, Iwona Jeziorska – Rozpoznawanie dysfunkcji integracji
sensorycznej u dzieci korzystających zajęć hipoterapii (Fundacja HIPOTERAPIA,
Warszawa, 15.06 i 07.09)
5) Joanna Kozik – Neurofizjologiczny model hipoterapii, a prawidłowe wzorce motoryczne
(Jagodowa Stajenka, Bydgoszcz, 14.06.)
6) Dorota Polewska – Rehabilitacja koni. Masaż i głęboka oscylacja koni pracujących w
hipoterapii (Flentowo, 25.10 i 26.10.)
W warsztatach tych wzięło udział 89 osób.
Ponadto w trakcie konferencji PTHip w Kielnarowej odbyły się następujące warsztaty:
Joanna Dzwonkowska – Komunikacja alternatywna i wspierająca dla hipoterapeutów
Anna Sikorska – Korekcja wad postawy i skolioz w trakcie zajęć hipoterapii
Małgorzata Pyrka - Jeździectwo osób niewidomych i słabo widzących.
Wzięło w nich udział 53 uczestników.
W sumie z oferty warsztatów doskonalących PTHip skorzystało w 2014 roku
142 osoby.
W roku 2014 złożony został wniosek do PFRON o dofinansowanie warsztatów
doskonalących dla hipoterapeutów.
Konferencje
W dniu 15 marca w Hali Torwar w Warszawie odbyła się II Konferencja
Parajeździecka zorganizowana przez członków Komisji Parajeździeckiej przy PZJ. Aż
3 spośród 6 członków komisji stanowią członkowie PTHip (Anna Grześkowiak, Maria
Ryszkiewicz, Natalia Smagacz,).Na konferencji oprócz zawodników i trenerów
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paraujeżdzenia oraz członków Komisji Parajeździeckiej PZJ obecni byli przedstawiciele
władz PZJ Pani Monika Słowik oraz Panowie Wacław Pruchniewicz i Jan Żółkiewski. W
konferencji wzięła udział Anna Strumińska prezes PTHip, która przedstawiła propozycje
dotyczące szkolenia instruktorów jazdy konnej w zakresie jeździectwa osób
niepełnosprawnych i certyfikowania ośrodków jeździeckich przygotowanych na przyjęcie
niepełnosprawnych jeźdźców.
W dniu 14-15 czerwca z okazji XX-lecia Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjnego
odbyła się w Rusinowicach konferencja „Dziecko z zaburzeniami neurorozwojowymi i
my”. W konferencji wzięły udział członkowie ZG PTHip Anna Strumińska i dr Alicja
Paszkiewicz, która wygłosiła referat
„Hipoterapia u dzieci z zaburzeniami
neurorozwojowymi”.
Doroczna konferencja hipoterapeutyczna „Koń w zooterapii” pod patronatem
PTHip odbyła się w dniach 10-11 października 2014 r. w Kielnarowej. Organizatorem
Konferencji było Centrum Zooterapii Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w
Rzeszowie kierowane przez dr Darię Sawaryn. Program konferencji przedstawiał się
następująco, dzień pierwszy wykłady:
dr Daria Sawaryn – Centrum Zooterapii w Kielnarowej
dr Witold Śmigielski – Ośrodki patronackie PTHip w 2013 r. Raport statystyczny.
Marta Jarzębowska Szlaki konne na terenie Polski. Możliwości rozwoju
turystyki konnej osób niepełnosprawnych.
Róża Michalska – Jakość życia osób niepełnosprawnych uprawiających sport
jeździecki.
Anna Sikorska – Rola bodźca dotykowego w hipoterapii dzieci z zaburzeniami
integracji sensorycznej.
Marta Sznajder – Hipoterapia w Fundacji Zdrowie na Końskim Grzbiecie
Małgorzata Pyrka Terapeutyczna jazda konna dla osób niewidomych
Anna Sikorska – Zasady postępowania i korekcja wad postawy i skolioz w
trakcie zajęć hipoterapii
dr Witold Śmigielski – Podstawy zastosowań statystyki i metodologii badań
społecznych dla hipoterapeutów
Wojciech Walczak Sposoby badania efektywności hipoterapii w pracy z
dziećmi cierpiącymi na autyzm, zespół Downa i dziecięce porażenie mózgowe.
dr Michał Pluta – Powożenie dla wszystkich
Joanna Kubisa Powożenie dla osób niepełnosprawnych w Fundacji
Stworzenia pana n Smolenia
i dzień drugi warsztaty:
I. Terapeutyczna jazda konna dla osób niewidomych – Małgorzata Pyrka
II. Korekcja wad postawy i skolioz w trakcie zajęć hipoterapii Anna Sikorska
III. Komunikacja alternatywna i wspomagająca dla hipoterapeutów J. Dzwonkowska
W przyszłym roku konferencja odbędzie się na Kartuzach i organizowana będzie przez
Martę Sznajder z Fundacji „Zdrowie na końskim grzbiecie”.
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
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specjalistów medycznych. 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 planach PTHip jest kontynuowanie starań o uznanie
zawodu specjalisty hipoterapii i umieszczenie go w grupie specjalistów do spraw zdrowia,
nadanie obu zawodom rangi zawodów regulowanych prawnie oraz przyznanie hipoterapii
należnego jej miejsca wśród innych metod terapeutycznych wspierających działania
medyczne.
Specjaliści Polskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego wzięli też udział w
opracowaniu standardów dla zawodu instruktora hipoterapii w ramach projektu
„Rozwijanie zbioru krajowych standardów kompetencji zawodowych wymaganych przez
pracodawców” realizowanego na zlecenie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Jako
ewaluatorzy metodologiczni i merytoryczni wystąpili mgr D. Ustjan, mgr I. Jeziorska,
recenzenci metodologiczni i merytoryczni mgr B. Gąsiorowska, dr A. Paszkiewicz.
Członkami Komisji Branżowej zostali dr M. Należyty, M. Jaroszewski a przewodniczącą
Komisji Branżowej dr Irena Solecka-Szpejda. Pewnych niefortunnych językowo
sformułowań (na szczęście dotyczących zagadnień ogólnych, nie samej hipoterapii) nie
udało się niestety zmienić na tym etapie projektu, gdyż zostały już zatwierdzone przy
tworzeniu Europejskich Ram Kwalifikacji. Standardy zawodu zostały dobrze przygotowane
przez zespół ekspertów i dzięki ewaluatorom i recenzentom PTHip i przy wsparciu
członków Komisji branżowej zawód instruktora hipoterapii został prawidłowo opisany.
Ostateczna wersja standardów zostanie umieszczona na stronie PTHip w 2015 roku.
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 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. Numer 2014 1 (15) Przeglądu
zawierał będzie materiały z tegorocznej konferencji hipoterapeutycznej w Kielnarowej.
Numer ten ukaże się na początku roku 2014. Mamy nadzieję, że liczba autorów chętnych do
publikowania na łamach Przeglądu Hipoterapeutycznego wzrośnie kiedy znajdzie się on na
liście czasopism punktowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Starania
o to ZG PTHip rozpocznie w 2015 r.
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. 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).
Druga książka wydana przez PTHip ukazała się w 2012 r. i jest to „Śpiewnik z
koniem w tle”, czyli zbiór piosenek o tematyce związanej z koniem i jego środowiskiem.
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Części z niech towarzyszą zabawy ruchowe możliwe do wykonania na lub przy koniu.
Każda z piosenek oprócz tekstu zapisana jest również w formie nutowej, oraz opatrzona
chwytami gitarowymi. Dodatkowo wszystkie piosenki umieszczone w śpiewniku nagrane są
na płycie CD stanowiącej integralną część publikacji. Autorem śpiewnika jest Michał
Stogniew śląski hipoterapeuta i muzykoterapeuta.
Kontakty i publikacje zagraniczne
24 października w Pałacu Prezydenckim odbyło się spotkanie Pani Anny
Komorowskiej Małżonki Prezydenta RP i Pani Sharon Johnston Małżonki Gubernatora
Generalnego Kanady z przedstawicielami polskich instytucji i organizacji pozarządowych.
W
spotkaniu
wzięła
Anna
Strumińska,
Prezes
Polskiego
Towarzystwa
Hipoterapeutycznego. Pani Sharon Johnston była bardzo zainteresowana hipoterapią i jej
wpływem nie tylko na same osoby niepełnosprawne, ale także ich rodziny. Anna Strumińska
przekazała szacownemu gościowi słownik angielsko-polsko-fiński alternatywnej
komunikacji dla hipoterapeutów opracowany w ramach projektu „Hipoterapia – możliwości
wspólnego kształcenia” Programu Leonarda da Vinci oraz książkę „Horse and I” wydana
przez PTHip.
W dniach 21 – 23 listopada 2014 r. odbyła się w Moskwie VII Ogólnorosyjska
Konferencja Narodowej Federacji Terapeutycznej Jazdy Konnej i Sportu
Jeździeckiego Osób Niepełnosprawnych Na koniu do jednakowych możliwości. W
konferencji wzięli udział Marian Jaroszewski (w-ce prezes ZG PTHip) i przedstawicielka
Oddziału Warszawskiego PTHip – Marta Jarzębowska. Konferencja zaczęła się od
wręczenia „listów wdzięczności” osobom związanym od lat z rosyjską hipoterapią.
Otrzymali je między innymi dr Rene Garrigue z Francji i Marian Jaroszewski jeden z
pionierów hipoterapii nie tylko w Polsce, ale i w Rosji. Marta Jarzębowska podzieliła się z
rosyjskimi kolegami polskimi doświadczeniami w organizacji turystyki jeździeckiej osób
niepełnosprawnych.
W tym roku polscy hipoterapeuci nie mieli żadnych zagranicznych publikacji.
Lista publikacji z wcześniejszych lat przedstawia się następująco:
J. Dzwonkowska Scientific and Educational Journal of Therapeutic Riding 2008 artykuł
„The Development of Communicative Skills in Children with Delayed Speech
Development 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
„Behavioral Therapies in Riding Therapy Practice”
J. Krężel Scientific and Educational Journal of Therapeutic Riding (2013) artykuł Scientific
or non-scientific approach to hippotherapy - Which one to choose and why?
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Plany na przyszłość. Dalszy rozwój hipoterapii w Polsce wymaga kontynuowania
dotychczas prowadzonych działań, w tym przede wszystkim:
 prowadzenia szkolenia zawodowego hipoterapeutów 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) i
innych specjalistów zajmujących się osobami niepełnosprawnymi,
 współpracy z ośrodkami akademickimi szkolącymi potencjalnych
hipoterapeutów,
 współpracy z innymi organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz
rehabilitacji metodą hipoterapii 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 trzy lata
konferencjach HETI (dawniej FRDI).
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 2014 r.
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