Inne programy

• Olimpiady Specjalne to nie tylko sport, to równie˝ rozwój osób
z niepe∏nosprawnoÊcià intelektualnà;

• Osoby z niepe∏nosprawnoÊcià intelektualnà majà wiele
umiej´tnoÊci i du˝e mo˝liwoÊci;

• Osoby z niepe∏nosprawnoÊcià intelektualnà chcà aktywnie
uczestniczyç w ˝yciu spo∏ecznym;

Cele i za∏o˝enia programu:
• zmiana ÊwiadomoÊci i równoprawne traktowanie wszystkich uczniów;
• zrozumienie i zaakceptowanie odmiennoÊci drugiego cz∏owieka;
• nauka tolerancji, ∏amanie stereotypów i walka z uprzedzeniami;
• poznanie i zrozumienie idei Olimpiad Specjalnych;
• zaanga˝owanie w dzia∏alnoÊç Olimpiad Specjalnych;
• integracja uczniów szkó∏ masowych i specjalnych;

Program Wolontariacki
Olimpiad Specjalnych Polska

• Sportowcy potrafià nas cz´sto zaskoczyç, siebie te˝;
• Osoby z niepe∏nosprawnoÊcià intelektualnà sà naszymi
przyjació∏mi i partnerami;

• Traktuj sportowców jak partnerów;
• Bierz pod uwag´ myÊli, uczucia i opinie sportowców;
• S∏uchaj! Miej pewnoÊç, ze rozumiesz co do Ciebie
mówià sportowcy.

• Powierzaj sportowcom znaczàce zadania i ucz ich
bycia liderami!

Ka˝dego roku ponad 3000 wolontariuszy wspiera dzia∏alnoÊç Olimpiad
Specjalnych Polska. Sà wÊród nich trenerzy, s´dziowie, studenci, uczniowie
szkó∏ masowych, cz∏onkowie rodzin i inne osoby, które zg∏osi∏y ch´ç i gotowoÊç pomocy przy organizowaniu treningów, zawodów, obozów, imprez
specjalnych, pracy biur regionalnych itd.

Sporty Zunifikowane

• Sporty Zunifikowane sà oficjalnym programem Olimpiad Specjalnych, który
∏àczy w przybli˝eniu równà liczb´ osób z niepe∏nosprawnoÊcià intelektualnà
(Zawodników Olimpiad Specjalnych) z rówieÊnikami w normie intelektualnej
(Partnerzy) w dru˝ynach sportowych, na treningach i zawodach.
• zawodnicy i partnerzy sà w podobnym wieku i posiadajà podobny poziom
sprawnoÊci i umiej´tnoÊci;

JesteÊ gotów na nowe wyzwania?

Oficjalne przemówienia zawodnika
1-1,5 minuty, zaprezentuj ide´ i poka˝ 2-3 aspekty sprawy
Przedstawienie si´
Przemowa – WczeÊniej przygotuj; mów prostymi zdaniami
i w∏asnymi s∏owami; patrz na s∏uchaczy
Podsumowanie
– Zawsze zostawiaj kontakt do Olimpiad

Autoprezentacja
1-1,5 minuty, zaprezentuj siebie, to co robisz, twoje hobby
Przedstawienie si´
Przemówienie
Podsumowanie
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Olimpiady Specjalne Polska
ul. Pi´kna 3a, 00-539 Warszawa
www.olimpiadyspecjalne.pl; www.specialolympics.org
e-mail: j.styczen@olimpiadyspecjalne.pl
Instytucje wspierające:
Ministerstwo
Sportu i Turystyki
Rzeczypospolitej Polskiej

Sponsorzy Strategiczni Stowarzyszenia:

Nowe Inicjatywy Olimpiad Specjalnych Polska

Czekamy na ka˝dego!
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Olimpiady Specjalne Polska

Athletes Leadership Program

Misjà Olimpiad Specjalnych jest zapewnienie osobom z niepe∏nosprawnoÊcià intelektualnà ca∏orocznego cyklu treningów i zawodów
sportowych w ró˝nych dyscyplinach sportowych. Zapewnia im to
ciàg∏y rozwój sprawnoÊci fizycznej, daje mo˝liwoÊç demonstrowania odwagi, doÊwiadczania radoÊci i dzielenia si´ nagrodami, umiej´tnoÊciami i przyjaênià z rodzinami, przyjació∏mi, innymi zawodnikami Olimpiad Specjalnych i spo∏ecznoÊcià intelektualnà.

Program Liderów Olimpiad Specjalnych

Program ALPs to:
zestaw programów dajàcych zawodnikom mo˝liwoÊç:
• rozwoju umiej´tnoÊci, pewnoÊci siebie i poczucia w∏asnej wartoÊci;

Filozofia
Olimpiady Specjalne zosta∏y stworzone w przekonaniu, ze osoby
z niepe∏nosprawnoÊcià intelektualnà potrafià przy odpowiedniej
zach´cie i instrukcji trenowaç, cieszyç si´ i czerpaç korzyÊci fizyczne i psychospo∏eczne z uczestnictwa w sportach indywidualnych
i zespo∏owych, dostosowanych do ich potrzeb i mo˝liwoÊci.
„Pragn´ zwyci´˝yç, lecz jeÊli nie b´d´ móg∏ zwyci´˝yç,
niech b´d´ dzielny w swym wysi∏ku.”

• pe∏nienia ró˝nych ról spo∏ecznych;
• aktywnej dzia∏alnoÊci organizacyjnej;

Zawodnik jako:
• trener;
• s´dzia;
• wolontariusz;
• mówca – Global Messenger;

Ale pami´taj:
Olimpiady Specjalne to nie tylko organizacja sportowa…
to równie˝ mo˝liwoÊç osobistego rozwoju osób
z niepe∏nosprawnoÊcià intelektualnà.

Naszym celem jest:
• Zwi´kszanie liczy zawodników;
• promowanie ról spo∏ecznych osób z niepe∏nosprawnoÊcià
intelektualnà;
• zmiana ÊwiadomoÊci spo∏eczeƒstwa o mo˝liwoÊciach,
umiej´tnoÊciach i akceptacji osób z niepe∏nosprawnoÊcià
intelektualnà;
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• cz∏onek w∏adz;
• zawodnik w sportach zunifikowanych;
• cz∏onek Kongresu Sportowców & Rady Sportowców;
• uczestnik Seminarium dla Liderów;

Co Ty mo˝esz zrobiç ?
• Promuj samodzielny wybór sportowców!
• Zach´caj sportowców do pe∏nienia nowych ról.
Dodawaj im odwagi!
• Przygotuj wolontariuszy, cz∏onków rodzin, trenerów
do powitania sportowców w nowych rolach!

Program Zdrowi Sportowcy

Zdrowi

Sportowcy

Oferta:
• Zdrowy UÊmiech – badania stomatologiczne;
• Zdrowy S∏uch – badania laryngologiczne;
• FUNFitness – ca∏oÊciowa terapia fizyczna;
• Promocja Zdrowia – promowanie zdrowych postaw
w ˝yciu sportowców;
• Zdrowe Oczy – badania okulistyczne;
• Sprawne Stopy – schorzenia stóp, kolan, dermatologia,
dobór obuwia;
• MedFest – testy sprawdzajàce ciÊnienie krwi,
badanie serca, rozwój mi´Êni;

Za∏o˝enia i cele:
• systematyczna ocena stanu zdrowia sportowców
oraz wyszkolenie lekarzy do przeprowadzania badaƒ
specjalistycznych podczas regionalnych i narodowych
zawodów Olimpiad Specjalnych;
• prowadzenie szkoleƒ dla personelu
medycznego;
• zebranie i analiza wyników badaƒ
stanu zdrowia
i potrzeb sportowców,
• wzrost ÊwiadomoÊci spo∏ecznej
dotyczàcej problemów w zakresie
opieki zdrowotnej osób
z niepe∏nosprawnoÊcià intelektualnà;
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