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1.  Naslov in vrsta izobraževalnega programa 
 
Program usposabljanja prostovoljcev za delo v pedagoško-doživljajskih in terapevtskih 
turističnih programih HO-PE-TOUR. 
 
2.  Temeljni cilji programa usposabljanja 
 
Temeljni cilji programa usposabljanja so naslednji: 
- usposobiti prostovoljce za pomoč strokovnim delavcem v programih pedagoško-
doživljajskega in terapevtskega turizma, temelječega na aktivnostih in terapiji s pomočjo 
konja za otroke in mladostnike, družine ter osebe s posebnimi potrebami  
- posredovati temeljna znanja o ciljnih skupinah, ki se vključujejo v programe HO-PE-TOUR 
(otroci, mladostniki, osebe s posebnimi potrebami, osebe s težavami v duševnem zdravju) in 
izboljšati splošno raven usposobljenosti in kompetentnosti prostovoljcev za delo z 
omenjenimi ciljnimi skupinami 
- posredovati temeljna znanja o konjih in vključevanju konja v pedagoške in terapevtske 
procese 
- posredovati temeljno razumevanje zakonitostih dela na področju aktivnosti in terapije s 
pomočjo konja 
- posredovati temeljna znanja za uspešno delo v terapevtskem timu 
 

3. Kratek opis programa in vsebin 
 
Program usposabljanja za prostovoljce je zasnovan na podlagi identifikacije potreb po 
vključevanju prostovoljcev v pedagoško-doživljajskih in terapevtskih turističnih programih 
»HO-PE-TOUR«, ki temeljijo na aktivnostih s konji.  
 
»HO-PE-TOUR« (Horses-Pedagogics-Tourism) je novoustanovljena blagovna znamka, ki je 
bila zasnovana v okviru projekta PEDO TUR, sofinanciranega iz IPA SI-HR 2007-2013. 
Poslanstvo blagovne znamke »HO-PE-TOUR« je postaviti standarde ter širši javnosti in ciljnim 
skupinam predstaviti in približati inovativne turistične storitve, posebej prilagojene otrokom, 
mladostnikom, osebam s posebnimi potrebami ter družinam. Turistična ponudba v čezmejni 
regiji namreč ne obsega specializiranih programov, primernih za omenjene specifične ciljne 
skupine, zato je povpraševanje po turizmu, ki bi hkrati vseboval tudi ustrezne in kvalitetne 
kulturne, pedagoške in terapevtske aktivnosti, prilagojene otrokom in mladostnikom ter 
osebam s posebnimi potrebami, izredno veliko.  
 
Slušatelji bodo v programu usposabljanja pridobili temeljne kompetence, ki jim bodo 
omogočale sposobnost aktivnega sodelovanja in nudenje kvalitetne podpore strokovnim 
timom, ki bodo v prihodnje izvajali programe HO-PE-TOUR. 
 
 



  

 

 

 
V programu je na voljo 20 prostih mest. Udeležijo se ga lahko udeleženci iz Slovenije in 
Hrvaške. 
 
Program traja 50 šolskih ur in se izvaja v obliki predavanj in delavnic. 
 
Program je razdeljen na 7 različnih vsebinskih modulov: 
 
Modul 1: Splošna znanja o konjih 
Trajanje: 4 ure 
Vsebina: 

- oskrba in nega konja 
- osnove veterine 
- osnove psihologije konja 
- osnove vzgoje in šolanja konja 
- delavnica: osnove komunikacije s konjem 
- delo s konjem v timu 
- izbira in šolanje konja za sodelovanje v pedagoško-doživljajskih in terapevtskih turističnih 

programih 
 
  

Modul 2: Splošna znanja o osebah s posebnimi potrebami in osebah s težavami na področju 
duševnega zdravja 

Trajanje: 4 ure 
Vsebina: 

- kaj so posebne potrebe 
- vrste in opredelitve posebnih potreb 
- način komunikacije z OPP 
- terapija in rekreacija za višjo kvaliteto življenja OPP 

 
 
Modul 3: Uvod v področje aktivnosti in terapije s pomočjo konja  
Trajanje: 2 uri 
Vsebina: 

- zgodovina A/TPK 
- oblike in metode dela na področju A/TPK 
- pozitivni učinki A/TPK na različne ciljne skupine 

 
 
Modul 4: Osnove dela v terapevtskem timu 
Trajanje: 4 ure 
Vsebina: 

- delitev dela, nalog in odgovornosti v terapevtskem timu 
- načela delovanja terapevtskega tima 
- varnost pri delu in prva pomoč 
- delavnica – simulacije dela v terapevtskem timu in diskusije  

 



  

 

 

 
 
Modul 5: Delavnica – aktivnosti s konjem in ob konju 
Trajanje: 4 ure 
Vsebina: 

- prikaz in učenje pravilnega vodenja konja 
- predstavitev didaktičnih pripomočkov, njihove uporabe in namena pri TPK 
- priprava prostora za izvajanje TPK 

 
 
Modul 6: Predstavitev organizacije pedagoško-doživljajskih in terapevtskih turističnih 

programov HO-PE-TOUR (teoretični del) 
Trajanje: 8 ur 
Vsebina: 

- ogled in spoznavanje turistične destinacije in njenih potencialov 
- seznanitev z dokumentom »Strategija prostovoljstva« 
- pregled strukture programov in izbirnih dejavnosti 
- protokol sprejemanja gostov 
- načela dela s skupino 
- organizacija prehrane  

- animacija in vodenje izbirnih dejavnosti  
 
 
Modul 7: Delavnice  - neposredna vključitev v pedagoško-doživljajske in terapevtske 

turistične programe HO-PE-TOUR (praktični del) 
Trajanje:  24 ur 
Vsebina: 

-  sodelovanje pri načrtovanju sprejema skupine in pripravah na izvedbo pedagoško-doživljajskih 
in terapevtskih turističnih programov HO-PE-TOUR 

- neposredna vključitev in sodelovanje pri izvedbi pedagoško-doživljajskih in terapevtskih 
turističnih programov HO-PE-TOUR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 

 
 

4.  Pogoji za pristop v program usposabljanja 
 
Pogoj za pristop v program je doseganje sledečih kriterijev: 
 

1. V program usposabljanja se lahko prijavijo: 
- strokovni delavci s področja aktivnosti in terapije s pomočjo konja 
- strokovni delavci s področja šolstva 
- študentje študijskih programov s področja zdravstva, šolstva ali socialnega varstva 
- dijaki, vključeni v izobraževalne programe s področja zdravstva, šolstva ali socialnega 

varstva 
 

2. Minimalna starostna meja 
- za vključitev v program usposabljanja je potrebna dosežena starost minimalno 16 let 

 
3. Ustrezna strokovna znanja oziroma druge potrebne reference 
- za vključitev v program usposabljanja je potrebno izkazati naslednje kvalifikacije: 

a) izvrstno poznavanje konjev in predhodne izkušnje pri delu s konji ali  
b) izkušnje pri delu z OPP, otroki in mladostniki, družinami ali 
c) druga znanja in kompetence (ustvarjalno-kreativna, športna, kulturna, 

naravoslovna znanja, usposobljenost za vodenje in animacijo skupin itd.) 
 
5. Merila za izbor kandidatov  
 
V primeru, da bo prijavljenih več kot 20 kandidatov, bo komisija slušatelje izbrala v skladu z 
naslednjimi merili: 

Merilo Maksimalno število doseženih točk 
 

Izobrazbeni status  

   dijak/inja 5 točk 

   študent/ka 10 točk 

   strokovna delavka/delavec s področja        
   šolstva ali socialnega varstva 

15 točk 

   strokovni delavec s področja TPK 20 točk 

Izkušnje in splošno znanje o konjih 0 – 10 točk 

Znanje jahanja 0 – 10 točk 

Izkušnje pri delu na področju TPK 0 – 10 točk 

Izkušnje pri delu z otroki /mladostniki /OPP 
/družinami 

0 – 10 točk 

Dodatne reference in znanja  0 – 30 točk 

Maksimalno število doseženih točk 90 točk 

 
 



  

 

 

 
6. Pogoji za uspešen zaključek programa usposabljanja in pridobitev potrdila o udeležbi 
 
Pogoji za uspešen zaključek programa usposabljanja so naslednji: 

- obvezna prisotnost na vseh modulih programa usposabljanja 
- pridobitev opisne ocene mentorja o usposobljenosti in uspešnosti pri sodelovanju v 

Modulu 7 (neposredna vključitev v pedagoško-doživljajske in terapevtske turistične 
programe HO-PE-TOUR) 
 

Po zaključenem usposabljanju slušatelji/ce pridobijo potrdilo o udeležbi v programu 
usposabljanja, ki potrjuje njihovo kompetentnost in usposobljenost za delo v pedagoško-
doživljajskih in terapevtskih turističnih programih HO-PE-TOUR. 
Posebej aktivni in uspešni prostovoljci bodo prejeli tudi posebno priznanje za uspešno delo v 
programih HO-PE-TOUR. 
 
7. Kraj in termin izvedbe programa 
 
Moduli 1-6 se bodo izvajali: 

- za slovenske udeležence: na sedežu USTANOVE - FUNDACIJE NAZAJ NA KONJA dne 1., 
2. in 3. februarja 2013 med 9. in 18. uro 

- za hrvaške udeležence: na sedežu Udruge za terapijsko jahanja PEGAZ RIJEKA dne 8., 
9. In 10. februarja 2013 med 9. in 18. uro 

 
Modul 7 se bo izvajal na sedežu Ustanove - Fundacije NAZAJ NA KONJA oziroma na sedežu 
Udruge za terapijsko jahanja PEGAZ RIJEKA v mesecu februarju in marcu. O terminih se bodo 
slušatelji dogovorili individualno z organizatorjem izobraževanja. 
 
8. Prijave in dodatne informacije 
 
Prijavite se z obrazcem »Prijavnica na program usposabljanja prostovoljcev za delo v 
pedagoško - doživljajskih in terapevtskih turističnih programih HO-PE-TOUR«, ki je dosegljiva 
na spletnih straneh projekta www.ho-pe-tour.com. Prijavnici je potrebno priložiti vse 
zahtevane priloge. 
 
Izpolnjeno prijavnico s prilogami pošljite najkasneje do 20. januarja 2013 na naslov Ustanova 
- Fundacija NAZAJ NA KONJA, Starošince 37, 2326 Cirkovce (za slovenske udeležence) 
oziroma na naslov Udruga za terapijsko jahanje PEGAZ Rijeka, Put pod Rebar 10, 51000 
Rijeka (za hrvaške udeležence).  
 
Po izteku prijavnega roka bo izpitna komisija pregledala vse prispele prijave in najkasneje v 8 
dneh kandidate pisno obvestila o uspešni vključitvi v program.  
 
Za dodatne informacije se lahko obrnete na vanja@nakonju.si, +386 40 416 604 (slovenski 
udeleženci) ali pegaz.rijeka@gmail.com +385 99 2562432 (hrvaški udeleženci). 

http://www.ho-pe-tour.com/
mailto:vanja@nakonju.si
mailto:pegaz.rijeka@gmail.com

