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REGULAMIN 

I. Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w Projekcie „Profesjonalny wolontariusz i 

animator działao na rzecz społeczności”. 

2. Projekt jest realizowany przez Fundację na Rzecz Rozwoju i Edukacji EquusEko na podstawie umowy 

zawartej z Ministerstwem Rodziny,  Pracy i Polityki Społecznej w ramach Funduszu Inicjatyw 

Obywatelskich. 

3. Projekt jest realizowany w okresie od 1 maja 2016 roku do 31 grudnia 2016 r. na terenie całego 

kraju. 

II. Słownik pojęd 

4. Pojęcia użyte w Regulaminie oznaczają: 

a. Realizator Projektu – Fundacja na Rzecz Rozwoju i Edukacji EquusEko, 

b. Uczestnik – osoba zakwalifikowana do udziału w projekcie, 

c. Projekt – projekt „Profesjonalny wolontariusz i animator działao na rzecz społeczności”, 

d. Strona – www.westernhobby.pl 

III. Cel projektu 

Celem projektu jest: 

 podniesienie przy zastosowaniu instytucji wolontariatu zaangażowania społeczności lokalnej w 

aktywne kreowanie działao oddolnych obywateli, wspólnot lokalnych i samorządowych oraz grup 

nieformalnych w sferze działao obywatelskich poprzez zajęcia warsztatowe ze specjalistami i 

praktykami w tej dziedzinie, 

 budowanie pozytywnego wizerunku wolontariuszy jako odpowiedzialnych profesjonalistów, 

 podkreślenie roli wolontariuszy w rozwiązywaniu problemów społecznych, a jednocześnie wskazanie 

możliwości rozwijania współpracy z organizacjami pozarządowymi i JST w tym zakresie, 

 rozwijanie współpracy międzypokoleniowej poprzez wolontariat i przeciwdziałanie wykluczeniom, ze 

szczególnym zwróceniem uwagi na dyskryminację, przemoc i mobbing, 

 podniesienie kwalifikacji wolontariuszy w zakresie odpowiedniego postępowania z koomi poprzez 

szkolenia teoretyczne i praktyczne, tak, by mogli bezpiecznie służyd pomocą podczas prowadzenia 

wszelkiego rodzaju aktywności z udziałem koni, takich jak: hipoterapia, sport i rekreacja (zajęcia 

hipoterapeutyczne, zawody, obozy dla dzieci i młodzieży, festyny, pokazy, itp.), 

 podniesienie wiedzy wolontariuszy w zakresie radzenia sobie ze stresem, przełamywania barier i 
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komunikacji międzyludzkiej. 

Tym samym projekt przyczyni się do podniesienia kompetencji wolontariuszy w zakresie możliwości 

efektywnego podejmowania działao na rzecz społeczności, współdziałania z innymi ludźmi, podejmowania 

aktywności w sprawach publicznych oraz podniesienia poziomu bezpieczeostwa podczas pracy z koomi. 

Wyższy poziom kompetencji wolontariuszy spowoduje wzrost liczby aktywnych działao na rzecz środowisk 

hippicznych i innych grup społecznych oraz napływ nowych wolontariuszy, którzy będą gotowi nieśd pomoc 

zarówno podczas pracy z koomi, jak i angażując się w inne działania na rzecz społeczności lokalnych. Takie 

grupowe szkolenia będą jednocześnie okazją sprzyjającą lepszemu wzajemnemu poznaniu się, rozwijaniu 

zainteresowao, tworzeniu koalicji w celu współpracy, wymiany doświadczeo i wspólnemu rozwiązywaniu 

problemów społecznych. 

IV. Zasady rekrutacji 

1. Uczestnicy to 60 osób z terenu całego kraju, w tym: 

 młodzież szkolna w wieku 15-18 lat – 20 osób, 

 młodzież i dorośli powyżej 18 roku życia – 30 osób, 

 osoby powyżej 50 roku życia – 10 osób. 

2. Warunkiem zakwalifikowania do udziału w projekcie jest dostarczenie poprawnie wypełnionego 

formularza zgłoszeniowego (załącznik nr 1). Zgłoszenia należy dokonad drogą elektroniczną lub 

osobiście. Dokumenty rekrutacyjne są dostępne na Stronie. 

3. O przyjęciu do projektu decyduje spełnienie kryteriów określonych w punkcie IV.1,  oraz kolejnośd 

zgłoszeo. 

4. W przypadku większej liczby chętnych spełniających kryteria, zostanie utworzona lista rezerwowa. 

Osoby z listy rezerwowej zostaną zakwalifikowane do udziału w projekcie w przypadku rezygnacji 

osób wcześniej zakwalifikowanych. 

5. Informacje o wynikach rekrutacji zostaną przekazane zainteresowanym drogą elektroniczną lub 

telefonicznie. 

6. Od Uczestników, którzy nie ukooczyli 18 roku życia, jest wymagana pisemna zgoda rodziców lub 

opiekunów prawnych na udział w Projekcie (załącznik nr 3). 

V. Szkolenia 

1. W ramach Projektu będą zorganizowane szkolenia realizowane od sierpnia do listopada 2016 roku. 

Dla każdego Uczestnika będą przeprowadzone po dwa 20 godzinne szkolenia. 

2. Zakres tematyczny i harmonogram szkoleo znajduje się na Stronie.  

3. W ramach szkoleo Realizator Projektu pokrywa koszty wyżywienia, noclegu i materiałów do nauki. 
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VI. Uprawnienia i obowiązki Uczestników 

1. Uczestnicy Projektu są uprawnieni do nieodpłatnego udziału w projekcie. 

2. Uczestnicy są zobowiązani do wypełniania ankiet ewaluacyjnych w trakcie trwania Projektu. 

3. Uczestnicy są zobowiązani do: 

a. przestrzegania postanowieo niniejszego regulaminu, 

b. bieżącego informowania o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócid jego dalszy udział w 

projekcie, 

c. wyrażenia zgody na gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie jego danych osobowych 

(zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych Dz. U. Z 2002 

r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) do celów monitoringu, kontroli w ramach realizowanego projektu 

oraz przeprowadzanych na zlecenie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 

ewaluacji (załącznik nr 2). 

4. Uczestnicy są zobowiązani do przestrzegania Regulaminu stajni, w której będą przeprowadzane 

szkolenia. 

5. Uczestnicy mają pełną świadomośd, iż podczas szkoleo będą pracowali z żywymi zwierzętami i 

zobowiązują się do zachowania szczególnej ostrożności, by nie narazid na niebezpieczeostwo innych 

uczestników szkoleo i zwierząt. 

6. Uczestnicy mogą zostad skreśleni z listy uczestników: 

a. na własną prośbę – Uczestnik pisemnie składa rezygnację z udziału w Projekcie, 

b. przez Realizatora Projektu – w przypadku nie przestrzegania niniejszego Regulaminu. 

VII. Postanowienia koocowe 

1. Niniejszy Regulamin jest dostępny na Stronie. 

2. Realizator Projektu zastrzega sobie prawo do zmiany postanowieo regulaminu. Każdorazowa zmiana 

zostanie ogłoszona na stronie i zostanie przekazana Uczestnikom w formie pisemnego aneksu. 

3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 maja 2016 roku. 

 

Przyjmuję do wiadomości i akceptuję zapisy powyższego Regulaminu 

 

 

Uczestnik Projektu        Realizator Projektu 


