CENTRO HIPICO
ADAPTADO

MAS ARAGÓ
HISZPANIA
Centro Hipico Mas Aragó to
ośrodek specjalizujący się w
hipoterapii. Powstał w 2004 roku z inicjatywy pani Soni Romera, specjalisty w dziedzinie
psychomotoryki i hipoterapii. Jest jednym z najlepszych centrów hipoterapeutycznych w
Hiszpanii. Osiągnęliśmy ten cel dzięki profesjonalnie przygotowanej kadrze, specjalnie dobranym
koniom, dobrze przygotowanemu zapleczu, a także dzięki sercu, które wkładamy w naszą pracę.
Organizujemy:
- zajęcia hipoterapeutyczne dla klientów indywidualnych i grup zorganizowanych
- półkolonie dla dzieci z ośrodków opiekuńczych
- lekcje jazdy konnej i pony club dla najmłodszych i spacery konne po okolicznych wzgórzach
Działalność edukacyjna:
- kursy wstępne hipoterapeutyczne dla psychologów, pedagogów, fizjoterapeutów etc.
- hipoterapeutyczne kursy wstępne online
- wspólnie z Uniwersytetem z Vic organizujemy hipoterapeutyczne studia podyplomowe
- kursy doszkalające dla hipoterapeutów

Zapraszamy na kurs doszkalający dla hipoterapeutów

Hipoterapia dla pacjentów z zaburzeniami psychicznymi
Kurs w języku polskim, angielskim lub hiszpańskim
4 dni w Centro Hipico Adaptado Mas Aragó
30 godzin zajęć teoretycznych i praktycznych
12 godzin praktyk w w dwóch zakładach dla psychicznie chorych
6 – 10 listopada 2012
Cena: 350 euro od osoby
(cena obejmuje szkolenie, nocleg i wyżywienie, transport z lotniska, NIE obejmuje przelotu)

Ośrodek dysponuje własnym gospodarstwem agroturystycznym położonym w pobliżu miasteczka
Santes Creus, między Barceloną i Tarragoną. Idealne miejsce do terapii i odpoczynku.
Najbliższe lotniska to
Barcelona, Girona, Reus.
Więcej informacji:
www.masarago.com
g-gornicka@wp.pl
(również w języku polskim)

Szczegółowy program
kursu:

Hipoterapia dla pacjentów
z zaburzeniami psychicznymi
BLOK I: TEORIA (10 GODZIN)
1. Definicja hipoterapii.
2. Zaburzenia psychiczne a hipoterapia.
- Podstawowe zaburzenia psychiczne, definicje, charakterystyka i cele terapii:
*autyzm
*schizofrenia
*zaburzenia psychotyczne
*zaburzenie obsesyjno – kompulsywne
*inne
- Metody pracy :
*struktura sesji terapeutycznej
*podejście psycho-motoryczne do hipoterapii
* horsemanship – jako metoda treningu konia do terapii i metoda pracy hipoterapeuty

BLOK II: PRAKTYKA (20 GODZIN)
1. 12 godzin praktyk i obserwacji hipoterapii w dwóch zakładach dla psychicznie chorych
(Centro de Salud Mental Marinada i Centro de Salud Mental Villablanca)
2. Praktyka w Centro Hipico Adaptado Mas Aragó
- Horsemanship: Round Pen Techniques, Gruond Work Techniques.
- Woltyżerka terapeutyczna

Więcej informacji:
www.masarago.com
g-gornicka@wp.pl
(również w języku polskim)

