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In municipiul Iaşi sunt 3 unităţi de învăţământ special. 
Școlile încearcă să ofere cele mai bune servicii elevilor lor, 
dar unele servicii şi terapii alternative nu se pot organiza de 
către unitatea de învăţământ. Aici intervenim noi, Asociaţia 
Formare Studia, prin intermediul proiectului Terapii 
alternative pentru copiii cu nevoi speciale căutând să 
suplimentăm intevenţia cadrelor didactice şi a specialiştilor 
din şcoli cu activităţi recreative în aer liber şi hipoterapie.

O nevoie a copiilor şi tinerilor cu dizabilităţi, identificată 
de noi, este aceea de a participa la activităţi care să 
îi stimuleze senzorial/motric, care să îi înveţe modele 
comportamentale noi.

Pornind de la un fapt acceptat, acela că terapia asistată cu 
animale îmbunătățește problemele mentale, fizice, sociale 
și emoționale, și cunoscând că hipoterapia este cea mai 
eficientă formă de terapie, am considerat oportună pentru 
copiii şi tinerii cu dizabilităţi asociate/severe, şcolarizaţi 
în diverse forme, ocazia de a beneficia de hipoterapie, 
răspunzând astfel nevoii identificate și de unitățile de 
învățământ. Calul are structura mersului similară cu cea 
umană iar aşezarea copilului pe cal permite transmiterea 
unor impulsuri care stimulează echilibrul şi sistemul 
senzorial al călăreţului. Hipoterapia facilitează învăţarea 
unor scheme metale care ajută la relaxarea copiilor şi 
tinerilor, îi învaţă să accepte căldura corpului calului ca 
element intermediar pentru stimularea şi depăşirea unor 
praguri dureroase, determinând astfel călăreţul să facă 
mişcări şi gesturi care în mod normal sunt extrem de 
dureroase.

Terapii alternative 
pentru copiii cu nevoi speciale



Scopul proiectului TERAPII ALTERNATIVE PENTRU 
COPIII CU NEVOI SPECIALE este de a creşte calitatea 
vieţii a 40 de copii şi tineri cu vârste cuprinse între 
6-18 ani, cu dizabilităţi asociate/severe şcolarizaţi 
în diverse forme. Se urmăreşte creşterea capacităţii 
intelectuale şi creşterea nivelului de integrare 
socială prin utilizarea de terapii alternative, precum 
hipoterapia.
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Rezultatele așteptate în urma 
implementării activităţilor 
proiectului ce vizează grupul țintă

- formarea, structurarea şi dezvoltarea comunicării sub toate 
formele ei,

- deschiderea către noi oportunități de petrecere a timpului în aer 
liber/socializare, 

- creşterea încrederii în sine și stabilitate emoțională, 
- dezvoltarea atenţiei și memoriei, 
- creşterea interesului, respectului și grijei față de animale;
- integrarea socială și o mai bună comunicare;
- îmbunătățiri ale tonusului şi motricității. 

Schimbări vor exista și la nivelul comunității, deoarece proiectul va 
încuraja derularea și a altor proiecte, iar folosirea hipoterapiei în cazul 
persoanelor cu nevoi speciale va fi din ce în ce mai apreciată întrucât 
oferă rezultate vizibile într-o perioadă scurtă de timp.

Având în vedere rezultatele proiectului şi experienţa în urma 
colaborării cu unităţile de invăţământ, pe viitor se vor stabili noi 
proiecte cu acestea în beneficiul elevilor. Va creşte încrederea unităţilor 
de învăţământ în serviciile oferite de ONG-uri. 

Obiectivele proiectului:

1. Îmbunătăţirea   calității vieţii pentru un număr de 
40 de elevi cu dizabiltati cu vârsta cuprinsă între 6 – 18 
ani, din mun. Iași.

2. Creșterea nivelului de capacitate intelectuală, 
fizică și de integrare socială pentru un numar de 40 
de elevi cu dizabilitati cu vârsta cuprinsă între 6 – 18 
ani din mun. Iași.

3. Vizibilitatea proiectului și promovarea terapiilor 
alternative în școli.

Activităţile proiectului:

A1 Promovarea proiectului şi formarea grupului ţintă
1.1 Promovarea proiectului 
1.2 Selecţie şi recrutare grup ţintă
1.3 Conferinţa de final de proiect

A2 Activitaţi recreative şi hipoterapie
2.1 Activităţi recreative în aer liber
2.2 Activităţi de hipoterapie 



Rezultatele obţinute în urma implementării 
activităţilor proiectului ce vizează grupul țintă

- fiecare elev din grupul țintă a participat la 9 ședințe 
de hipoterapie  şi activităţi recreative în aer liber;

- s-a constatat o îmbunătățire a comunicării sub toate 
formele ei;

- elevii au manifestat deschidere către noi oportunități 
de petrecere a timpului în aer  liber/socializare; 

- elevii au o mai mare încredere în sine și stabilitate 
emoțională; 

- şi-au dezvoltat atenţia și memoria;
- a crescut interesul, respectul și grija față de animale;
- s-a constatat o îmbunătățire privind integrarea socială 

și comunicarea;
- au apărut îmbunătățiri vizibile ale tonusului şi 

motricității. 

Pe lângă beneficiile în rândul grupului țintă vor exista 
beneficii și în rândul părinților sau tutorilor acestora care, 
indirect, se vor bucura de dezvoltarea și progresul copiilor lor.

Schimbări vor exista și la nivelul comunității, deoarece 
proiectul va încuraja derularea și a altor proiecte, iar 
folosirea hipoterapiei în cazul persoanelor cu nevoi 
speciale va fi din ce în ce mai apreciată întrucât oferă 
rezultate vizibile într-o perioadă scurtă de timp.

Având în vedere rezultatele proiectului şi experienţa în 
urma colaborării cu unităţile de invăţământ, pe viitor se 
vor stabili noi proiecte cu acestea în beneficiul elevilor. 

Va creşte încrederea unităţilor de învăţământ în 
serviciile oferite de ONG-uri. 
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Încântare

Entuziasm Bucurie

A fost super!Sunt mai curajos acum! 

Impresii adunate de la elevi



Impresii adunate de la părinți
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Impresii adunate de la părinți

Adoptarea comportamentului 
necesar pentru îndeplinirea sarcinilor, 

Fericire
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Gînduri pentru organizatori transmise de 
către elevi, părinți și cadre didactice

Felicitari! Excelent!
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Asociatia Formare Studia 
Str. Martha nr. 8A Iasi, Romania

Tel : +40 746 320 985
+40 744 347 134

mail : formarestudia@gmail.com
web-site: www.formarestudia.ro

Bd. Stefan cel Mare si Sfant nr. 11
tel: +40-232-267582; 
fax: +40-232-211200
cabinet.primar@primaria-iasi.ro
http://www.primaria-iasi.ro


