WYMAGANIA DLA OŚRODKA PATRONACKIEGO PTHip
I.
II.

Ośrodek realizuje hipoterapię wg Kanonów Polskiej Hipoterapii
Kadra
Ośrodek otrzymuje patronat w zakresie konkretnych form hipoterapii i w tej dziedzinie powinien
mieć specjalistę-konsultanta. Osoby prowadzące terapię muszą mieć ukończony i potwierdzony
legitymacją kurs instruktorów rekreacji ruchowej ze specjalnością hipoterapii. O ile w kadrze nie
ma lekarza – ośrodek musi mieć zapewnioną z nim stałą współpracę.
Przynajmniej jeden pracownik ośrodka jest członkiem PTHip
III. Konie
Ośrodek dysponuje przynajmniej dwoma końmi odpowiednio przygotowanymi do pracy przy
hipoterapii. Konie mają zapewnione godziwe warunki bytowe.
IV. Dokumentacja
Wszyscy pacjenci posiadają pisemną zgodę lekarza na udział w hipoterapii, dla każdego
prowadzona jest dokumentacja przebiegu i postępów terapii.
V. Warunki pracy
Ośrodek posiada właściwie przygotowany teren do prowadzenia hipoterapii i niezbędny sprzęt.
VI. Bezpieczeństwo
Szczególny nacisk położony jest na warunki bezpieczeństwa – w tym stosowanie toczków.

NADANIE PATRONATU
Ośrodek starający się o uzyskanie patronatu występuje z pisemnym wnioskiem do Zarządu
Głównego PTHip, do którego dołączona jest ankieta sprawozdawcza z działalności ośrodka.
Następnie ośrodek jest wizytowany przez 3-osobową komisję oddelegowaną przez Zarząd
Główny lub Zarząd Oddziału na wniosek i koszt zainteresowanego. W sytuacji, gdy w ośrodku
hipoterapię prowadzi absolwent kursu organizowanego przez PTHip wizytacji może dokonać
jedna osoba – członek Zarządu Głównego PTHip. Wizytujący weryfikują nadesłaną do Zarządu
Głównego ankietę i składają sprawozdanie z wizytacji na najbliższym posiedzeniu ZG. Wniosek
o nadanie patronatu musi zostać przyjęty jednogłośnie. W przypadku sprzeciwu, ustala się
odrzucenie wniosku lub powtórne wysłanie 3-osobowej komisji (na koszt zainteresowanego) dla
wyjaśnienia wątpliwości.
Ośrodek patronacki ma prawo powoływać się na posiadany patronat w informacjach i drukach
reklamowych. Towarzystwo ma prawo podawać w swoich publikacjach listę ośrodków
patronackich z pełnymi danymi.
Patronat nadawany jest na rok. Ośrodek patronacki składa co roku sprawozdanie ze swojej
działalności (w formie ankiety opracowanej przez ZG PTHip) i na tej podstawie otrzymuje
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patronat na rok następny. Ankietę sprawozdania należy przesłać do ZG do końca stycznia
następnego roku.
Powtórne wizyty członka ZG – już na koszt Zarządu – będą składane wyrywkowo. W przypadku
otrzymania skargi na działalność ośrodka wizyta członka Zarządu Głównego jest obligatoryjna.

ODEBRANIE PATRONATU
Ośrodek patronacki może być pozbawiony patronatu w następujących przypadkach.

1. Ośrodek działa niezgodnie z celami Polskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego lub
prowadzi działalność przynoszącą ujmę Towarzystwu.
2. Ośrodek realizuje zabiegi hipoterapeutyczne niezgodnie z wymaganiami zawartymi w
Kanonach Polskiej Hipoterapii.
3. Kadra hipoterapeutyczna ośrodka nie podnosi swoich kwalifikacji i nie korzysta z
kształcenia ustawicznego prowadzonego przez Polskie Towarzystwo Hipoterapeutyczne.
Wymaga się udokumentowanego udziału w co najmniej jednym szkoleniu
specjalistycznym, konferencji, seminarium rocznie co najmniej jednego członka zespołu
terapeutycznego.
4. Ośrodek nie dopełnił rocznego obowiązku sprawozdawczego wobec ZG PTHip nie
nadsyłając ankiety sprawozdawczej wraz certyfikatami potwierdzającymi udział w
szkoleniach do 31 stycznia roku następnego.
5. Nastąpiła zmiana podmiotu prowadzącego ośrodek i całkowita wymiana kadry
hipoterapeutycznej. W tym przypadku kontynuacja patronatu wymaga ponownej
wizytacji ośrodka przez komisję ZG PTHip.
6. W przypadku skargi na pracę ośrodka patronackiego, zgłoszonej na piśmie do Zarządu
Głównego, Zarząd jest zobowiązany do zwizytowania ośrodka. Potwierdzenie zasadności
skargi uruchamia procedurę pozbawienia ośrodka patronatu.

WYGAŚNIĘCIE PATRONATU

1. Patronat wygasa z chwilą likwidacji ośrodka.
2. Patronat wygasa z chwilą dobrowolnej rezygnacji zgłoszonej na piśmie do Zarządu
Głównego przez kierownictwo ośrodka.

Decyzję odebrania lub wygaśnięcia patronatu podejmuje ZG PTHip, w formie uchwał.
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