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Fundacja „Dzielna Matka” 
Pomocy Rodzinom Dzieci z Niepełnosprawnością Sprzężoną

Jeśli chcesz wesprzeć nasze działania, skontaktuj się:  fundacja.dzielnamatka@gmail.com lub dokonaj wpłaty na konto 
fundacji „Dzielna Matka”  z dopiskiem hipoterapia: 36102010130000010202360667

Podopieczni fundacji Dzielna Matka  
podczas pokazu hipoterapeutycznego.  

Z prawej koń Atos „uzdrowiciel”, z lewej koń Chanti.

Zokazji dwudziestole-
cia stajni Agmaja na 
warszawskim Żolibo-

rzu, 28 kwietnia, odbył 
się pokaz hipoterapeu-
tyczny pt. „Na koniach 
przez całe życie” zorga-
nizowany przez fundację 
Dzielna Matka i realizo-
wany w ramach partner-
stwa z Fundacją PZU. 

Projekt „Na koniach przez 
całe życie” sfinansowany ze 
środków Fundacji PZU ma 
na celu wspomóc grupę dze-
sięciorga dzieci z niepełno-
sprawnością sprzężoną, które 
dotychczas zostały uznane za 
dzieci trudne przy terapiach. 
Potocznie takie osoby nazywa 
się „bez kontaktu”. Podczas 
pokazu okazało się, że od cza-
su trwania zajęć z hipoterapii  
niepełnosprawne dzieci otwo-
rzyły się „na świat”. Pokaza-
ły, że na końskim grzbiecie 
chociaż przez chwilę mogą 
mieć wrażenie chodzenia, 
mają przyjemność z jazdy 

i towarzystwa konia. 
– Koń to niezwykły 
pojazd terapeutycz-
ny. Staje się noga-
mi chorego człowie-
ka,  o ile bardziej to 
naturalne i przyjem-
ne od wózka czy zim-
nej piłki i wałka reha-
bilitacyjnego – mówi 
Vanessa-Nachabe 
Grzybowska, pre -
zes fundacji „Dziel-
na Matka”, hipotera-
peutka i matka dwójki 
niepełnosprawnych 
synów. – Konie odcza-
rowują smutny świat 
bez chodzenia. Warto tu dodać, 
że koń Atos ze stajni Agmaja 
to dosłownie „uzdrowiciel”. 
Dzieci przemierzają z jego 
pomocą bulwary Wisły. Zapo-
minają wtedy o złych nawy-

kach, natręctwach i neurolo-
gicznych problemach. Chociaż 
na chwilę czują się zdrowe, 
osiągają błogostan i harmo-

nię. Poza tym dzieci niepeł-
nosprawne chcą być słucha-
ne, a koń szybko odpowiada, 
gdyż komunikuje się za pomo-

cą gestów: „O, dałeś 
łydkę, to ja Ciebie 
słucham i idę...” 
– Koń mobilizuje 
do starań, koń nie 
nudzi, zaangażo-
wanie pacjenta jest 
naturalne i prak-
tycznie nieustają-
ce. – wyjaśnia kie-
rownik hipoterapii 
Magda Zdzieszyń-
ska (38 l.) ze stajni 
Agmaja. Do pracy 
z koniem terapeu-
tą w przypadku 
dzieci i osób z nie-
pełnosprawnością 

sprzężoną potrzebne są co 
najmniej trzy osoby w zespo-
le hipoterapeutycznym. Koszt 

zajęć jest bardzo duży. Poka-
zy hipoterapeutyczne odbyły 
się także dzięki wsparciu fir-
my Viessman i dotacji gminy 
Jabłonna. Fundacja „Dzielna 
Matka” zwraca się do wszyst-
kich ludzi dobrej woli o pomoc 
w dofinansowaniu hipotera-
pii. Obecnie pod opieką jest  
15 dzieci. Chętnych dużo wię-
cej.  OLGA ZIÓŁKOWSKA
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