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CATEGORIA Comunidade
Nome do projeto CAMPOS DE FÉRIAS DE INCLUSÃO SOCIAL
Descrição do projeto
(até 1500 Caracteres – com espaços | Possibilidade de inclusão de links para informações de
suporte à candidatura)

A Associação Solidária - Pony Club do Porto – Friends Forever iniciou a sua actividade a 23 de Maio de
2013. Trata-se de uma Instituição de Solidariedade Social que surgiu com o interesse social e colectivo
para auxiliar crianças, idosos e demais pessoas com necessidades especiais físicas, sensoriais (visuais,
auditivas), intelectuais e múltiplas do seu desenvolvimento biopsicossocial.
Apesar de contar apenas com quase 4 anos de existência são mais de 170 as crianças, jovens e adultos
que usufruem actualmente dos serviços do Pony Club do Porto. Na sua vertente terapêutica conta com 119
utentes enquanto que na equitação desportiva já são mais de 70 alunos.

A estas duas áreas juntam-se as Festas de Aniversário que fazem actualmente passar pelas instalações
do Pony Club do Porto uma média de 100 crianças por mês e os Campos de Férias de Inclusão que este
ano chegarão a mais de 300 participantes divididos pelos períodos de Carnaval, Páscoa, Verão e Natal.
O Pony Club do Porto orgulha-se de, neste momento, ser já uma referência no panorama equestre nacional,
não só pelos números que acabamos de apresentar mas acima de tudo pela qualidade, empenho e
dedicação que diariamente os seus Técnicos, Professores e Monitores aplicam nas suas atividades.
Como referido acima uma das actividades desenvolvidas pelo Pony Club do Porto são os Campos de Férias
de Inclusão Social.
As férias obrigam muitos pais a procurarem alternativas para manterem os filhos ocupados enquanto têm
de trabalhar. Para alguns, a dificuldade está na escolha. Para outros, o problema é a falta de opções. É o
caso dos pais com filhos que têm necessidades especiais que frequentemente se lamentam de não terem
respostas adequadas.
Num plano de direitos humanos e do ponto de vista social e cultural esta questão já não é aceitável. Apesar
da oferta para os tempos livres dos mais novos tenha crescido, as férias das crianças e jovens com
necessidades especiais continuam a ser uma realidade à parte. E o problema é essencialmente cultural.
É necessário uma mudança de pensamento e é aqui que o Pony Club do Porto faz a diferença. Sendo uma
associação solidária, o Pony Club do Porto luta constantemente pela igualdade e pelo desenvolvimento
das próximas gerações sem preconceitos.
Ao conceber os “Campos de Férias de Inclusão” o Pony Club do Porto pretende oferecer não apenas mais
um espaço de ocupação de tempos livres para crianças e jovens mas ir bem para além disso. A sua criação
assentou em princípios bem definidos como a igualdade, a tolerância e a inter-ajuda, com uma visão
eclética sobre o desenvolvimento físico e mental das crianças e jovens.
O resultado é um programa rico em experiências e novos estímulos onde todas as crianças e jovens, com
necessidades especiais ou não, convivem entre si, partilham actividades, brincadeiras e experiências no
mesmo espaço e tempo. Não há diferenças, não há descriminação, não há rejeição.
Os Campos de Férias de Inclusão do Pony Club do Porto destinam-se a todas as crianças e jovens com
idades compreendidas entre os 5 e os 12 anos funcionando durante o dia das 09h00m às 17h30m, com
possibilidade de prolongamento. A atracção especial do Campo de Férias de Inclusão são os póneis.

Montar, tratar, brincar e passear com os póneis são as palavras de ordem para os dias de férias. Fazem
ainda parte as artes plásticas e outras actividades temáticas, visitas/worshops, dinâmicas de grupo, …

Links:
Site Oficial com pequena descrição do projecto, actividades proporcionadas, parcerias e testemunhos.
http://www.ponyclubdoporto.org
Pagina Oficial do Facebook:
https://www.facebook.com/PonyClubdoPorto/
Reportagem Jornal Público a propósito do Dia Internacional das Pessoas com Deficiência:
http://p3.publico.pt/actualidade/sociedade/19048/equitacao-terapeutica-estes-poneis-sao-muito-boaspessoas
Pony Club do Porto: “O Projecto”:
https://www.youtube.com/watch?v=yUf991zzX_E
Testemunhos – Pony Club do Porto:
https://www.youtube.com/watch?v=oFzFoIXM3F0
Pony Club do Porto: “Obrigado”:
https://www.youtube.com/watch?v=Ch5KXIyAKEA
Promo - Pony Club do Porto:
https://www.youtube.com/watch?v=U1opgasbd5Q

Impactes positivos nas partes interessadas da organização
(até 1500 Caracteres – com espaços)

Os campos de férias que incluem apenas crianças e jovens com necessidades especiais funcionam como
ilhas isoladas onde não há inclusão e onde são separadas do resto das crianças e jovens da sua idade.
Espaços com actividades exclusivas para crianças com necessidades especiais são um retrocesso na
caminhada para a plena inclusão.
Ao conceber os “Campos de Férias de Inclusão Social” o Pony Club do Porto pretende demonstrar que é
possível crianças e jovens com algum tipo de necessidade especial ou limitação conviverem com outras
que não têm qualquer tipo de problemas e que os benefícios estão mais do que provados. Com a

participação nos campos de férias inclusivos do Pony Club do Porto há um maior e melhor desempenho de
tarefas através da relação estabelecida com as crianças e jovens sem necessidades especiais, as quais
também desenvolvem características de entreajuda e sem preconceitos.
A adequação passa por isto mesmo e não pela realização de actividades diferentes. No entanto não
podemos esperar que as crianças e jovens com ou sem necessidades especiais as vivam da mesma forma.
Por ter este facto bem presente o Pony Club do Porto conta com uma equipa multidisciplinar de técnicos
credenciados e formados em diversas áreas como a psicologia, fisioterapia e educação física. São técnicos
com elevada sensibilidade assim como saber na área da criação de estratégias que potenciam o
acontecimento da inclusão por forma a garantir que as crianças e jovens não são apenas entregues mas
sim efectivamente incluídas.
Para além das crianças e jovens que frequentam o campo de férias estes técnicos, que desenvolvem um
trabalho de proximidade, são também um forte apoio aos pais e outros familiares que se sentem
acarinhados, compreendidos e auxiliados.
Abaixo partilhamos os números deste projecto:

Em anexo enviamos o Programa Geral Campos de Férias de Inclusão assim como algumas fotos e o cartaz
Campos de Férias Páscoa 2017.

Articulação do projeto com a política de Responsabilidade Social da
organização
(até 1500 Caracteres – com espaços)

Fundar o Pony Club do Porto foi uma oportunidade proporcionada pelos póneis de realçarmos a melhor
das nossas virtudes: a solidariedade. Surge como um projecto de cariz solidário que visa promover a saúde
e desenvolvimento das capacidades do indivíduo por via de lazer, desporto e práticas terapêuticas.
A missão humanitária do Pony Club do Porto passa por proporcionar o acesso a práticas desportivas e
terapêuticas de forma abrangente e inclusiva, sem fronteiras de ordem social ou económica.

Percebendo a escassa oferta de soluções para crianças e jovens com necessidades especiais nos tempos
de férias e não esquecendo a sua missão lançou o projecto “Campos de Férias de Inclusão Social”. De
momento, e apesar de não terem qualquer tipo de apoio, continuam a desenvolver e acreditar nesta
iniciativa. Os testemunhos dos participantes e seus familiares dão força e ânimo a toda a equipa para não
baixarem os braços.
Submissão da Declaração das Condições de Base, devidamente assinada pela Direção.
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