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A komasznú tevékenység rövid tartalmi beszámolója
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A Szent László Király Lovas Egyesület fő tevékenységi területe a lovas kultúra újjáélesztése, a terápiás,
gyógy- - lovaglás továbbá a hobbi lovaglás népszerűsítése a lovasportok megismertetése, gyakoroltatása.
Együttműködve más civil szervezetekkel fogyatékkal élőket gondozó intézetekkel, továbbá szakmai
kapcsolat tartása a hazai és nemzetközi szakszervezetekkel
sport szövetségekkel. Maradandó,
szemléletformáló, nevelő tevékenységet folytasson a lovak, természet közelségének megismertetéséveI.
Egyesületünk immár egy évtizede aktívan tevékenykedik a fent említett területeken segítve ezzel az
egészségmegőrzést,
betegségmegelőzést, rekreációt, integrációt, nevelést. Rendeztünk, a fogyatékkal élők
számára versenyt, a díjugratásban számos versenyen vettünk részt, szép eredményekkel. Közérdekű,
társadalmi témában 2010-ben
Céljaink között szerepelt, a fiatalok versenyre való felkészitése,
versenyeztetése, továbbá táborok szervezése, fiatalok kis közösségeinek építése érdekében, új barátságok,
ismeretségek köttetése. A versenyeken, eseményeken, programokban, táborokon való részvétel hátterének
előteremtésében az egyesület segített. Az egyesület sportolási lehetőségeket biztosít és fejlesztési
foglalkozásokat, egészségmegőrző oktatást, különböző előadásokat új programokat dolgoz ki.
A sportolást, mint eszköztjelhasználja a bűnmegelőzésben és a rehabilitáció ban, a kábitoszer-fogyasztás
megelőzésében és a rehabilitációban, valamint az élet egyéb területein is.
Megkezdtük, saját segítőink, oktatóin képzését, továbbképzését.
Örömmel jelenthetem, hogy az egyesület számára kiemelkedő év volt a 2011-es, mivel ezen
törekvéseink megvalósultak, ezen belül is a legbüszkébbek a tárgyévben az óvodás korosztály számára
kidolgozott "Ovi-Lovi " Programra
vagyunk. Ez a program szorosan kapcsolódik a Nemzeti
Lovas programhoz,
mellyel a fiatalabb
korosztály,
körében
népszerűsítjük
a lovaglást,
bemutat juk mint szabadidős tevékenységet, későbbiekben pedig ezzel a felkészültséggel integrálódva
a nemzeti tantervben szereplő oktatásba.
Összefoglalva, megismerhetik kicsit a természetet, az állatok növények szerepét, részben a
biológiai körforgást is. Hangsúlyozni kívánjuk a gondoskodást, felelősség és a környezettudatos
magatartás kialakításának
fontosságát, amely ennél a korosztálynál
fejleszthető a leg
hatékonyabban, amelyekre ma talán még nagyobb szükség van, mint valaha volt.
Az Ovi-Lovi program propagandájának tovább fejlesztése a média segítségével, saját PR-stratégia
kidolgozása és folyamatos aktualizálása a program terjesztése érdekében.
Kapcsolatok felvétele egyéb szervezetekkel, illetve bövítése a hasonló profilú szervezetekkel, továbbá a
kistérségben található óvodai intézményekkel.
A program működéshez az egyesület önkénteseinek, tagjainak munkájára jelentősen támaszkodik.
Megújult az egyesület honlapja, elindult a facebook oldala.
Egyesületünk számára további mérföldkő, hogy sikerült a lovaspályát új korláttal, festéssel ellátni és
további terület rendezéssei igazán barátságos, rendezett megjelenést elérni.
Reményeink szerint a következő években lehetőségünk lesz a portál megújulásával új programjaink
elindítás ával és az egyre nagyobb elismerésnek, népszerűségnek köszönhetően hosszú távon olyan
maradandót alkotni, amelyeket az egyesület alapításakor egy évtizede megfogalmazott.
Emellett a kommunikációs feladatok ellátásában 2 fő önkéntesünk a lovardában végzett munkában (3-4
fő), az egyesületi tagok, valamint további 3-5 fő önkéntes vett részt. A szervezet projektjeiben közvetlenül
közreműködő civilek száma közel nagyságrendileg 20 fő.
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A szervezet vezetője
dr, Matolcsy Károly
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