
Zdrowa Społeczność 
Olimpiad Specjalnych 
STWORZENIE RÓWNEGO DOSTĘPU DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ 
INTELEKTUALNĄ DO WYSOKIEJ JAKOŚCI OPIEKI MEDYCZNEJ,  



Misja Olimpiad Specjalnych 

Olimpiady Specjalne zapewniają całoroczny cykl treningów i zawodów w różnych 

dyscyplinach sportowych dla dzieci i dorosłych z niepełnosprawnością 

intelektualną. Sport wpływa pozytywnie na rozwój sprawności fizycznej, daje 

możliwość demonstrowania odwagi i swoich umiejętności, doświadczania radości i 

dumy z własnych osiągnieć i umiejętności, daje też szansę na nowe znajomości i 

pełne włączania się w życie społeczne.  

 



Życie w cieniu 



Eunice Kennedy Shriver 

 
Jedna kobieta, jedna 
wizja 



Stereotypu i uprzedzenia 
Dyskryminacja  
Obawy 
 

Dzisiaj,  
na całym świecie 
 

stygmatyzacja 
izolacja 
wyśmmiewanie 
zaniedbanie 
przemoc fizyczna 

śmierć 
Brak dostępu 
 

Rezultat 
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Fakt 
Ludzie z niepełnosprawnością intelektualną mają większe ryzyko 
zachorowania na wiele chorób, którym możnaby zapobiec, oraz 

dotyczy ich wyższy odsetek śmiertelności 



Dlaczego istnieją różnice? 
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• Edukacja szkolna na różnym poziomie 
• Różna diagnostyka 
• orzecznictwo 
• Świadomość społeczna 
• Akceptacja/tolerancja 
• bieda 
• Medyczna zaniedbania 
• Egzekwowanie prawa 
 



Wykluczenie & 
nierozpoznanie potencjału 

Zły stan zdrowia & kondycji 

fizycznej 

Marginalizacja w edukacji 

Światowe 
wyzwania 

Rozwiązania Olimpiad Specjalnych 

Tworzymy możliwość zwiększania 
umiejętności, pewności siebie, 
budowania relacji.  

Mam największy na świecie 
program dot. zdrowia osób z 

niepełnosprawnością intelektualną 

Dajemy narzędzia edukacyjne i 
zwiększamy świadomość 
społeczeństw 
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Światowe wyzwanie 
Zły stan zdrowia  
& kondycji fizycznej 

Mam największy na 
świecie program dot. 
zdrowia osób z 
niepełnosprawnością 
intelektualną 
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W drużynie 10 zawodników: 
 

 4 z nich potrzebuje okularów, 2 

cierpi na jakąś chorobę oczu 

 3 nie przejdzie testu słuchu 

 Kości 2 z nich będą się cechować 

niską gęstością 

 5 będzie miało poważne problemy 

związane z elastycznością, 4 – 

problemy z równowagą, które 
zwiększają szansę na uraz 

 6 z nich będzie miało nadwagę / 

będzie otyłych, stwarzając ryzyko 
chronicznych chorób zdrowotnych 

 

 

Rzeczywistość 



Zrobiliśmy 1.4 miliona 
indywidualnych badań 

(115,000 badań rocznie) 

Przeszkoliliśmy ponad 

120,000 lekarzy, 

fizjoterapeutów, studentów 

na świecie. 

Program Zdrowi Sportowcy realizowany jest w 125 
krajach. 

Zdrowi Sportowcy® 
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Promocja zdrowego 

trybu życia wśród osób z 
niepełnosprawnością 

intelektualną. 

Misja 
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The “And” Factor 
Aktywne wspieranie opieki medycznej, zdrowego trybu 

życia osób z niepełnosprawnością intelektualną na całym 

świecie gwarantuje zwrot kosztów opieki zdrowotnej  

dla całego społeczeństwa 



Badania podczas 
zawodów to tylko 

dotarcie do 3,5% 

zawodników – MUSIMY 

zrobić więcej. 

Cel: całoroczne działanie 
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Cel 
Zwiększenie dostępu do codziennej opieki medycznej  

i jakości życia osób z niepełnosprawnością intelektualną  
na całym świecie. 
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Zdrowa  

Społeczność 

• Zwiększanie dostępu do 
opieki medycznej 

• Zwiększanie świadomości 
dot. zdrowi u zawodników, 
ich rodzin, trenerów, 
wolontariuszy; 

• Rekrutacja lekarzy, 
fizjoterapeutów, organizacji, 
instytucji zajmujących się 

promocją zdrowia, 
bezpośrednim leczeniem 

• Zmiana świadomości dot. 
usług medycznych i opieki 
medycznej dla osób z 
niepełnosprawnością 
intelektualną 



Partner INGOs 

Hospitals and  
Health Systems 

Professional Associations 

Philanthropists Federal Government 

Civic Organizations 

Universities 

State and Local 
Government 

Światowi partnerzy 



Cele, które osiągnęliśmy do 2016 
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Expanded Health 
Services 

Creating Networks of 
Health Providers 

Utilizing Digital Health 

Ale jeszcze dużo przed nami…… 



Zdrowa Społeczność 
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Zrównoważony 
rozwój poprzez 
partnerstwo 

 



Jak chcemy to osiągnąć? 

Szkolenie lekarzy i 
fizjoterapeutów 

Zwiększenie usług 
medycznych i opieki 

medycznej 
 
 

Partnerstwo z 
instytucjami, 

organizacjami, które 
zajmują się zdrowiem i 

kształtują inicjatywy 
prozdrowotne 
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Angażowanie uczelni, 
instytucji państwowych 

w zmiany dot. dostępu 
do opieki medycznej, 

wiedzy 



Jak TY możesz pomóc 
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Zastanówmy się jaki są nasze oczekiwania i 
potrzeby – bezpłatna opieka medyczna, 
wolontariusze, wsparcie w kreowaniu zmian; 
know-how? itd.  

Kto chce z nami 
pracować? Z kim MY 
chcemy pracować? 

Partnerstwo wesprze kreowanie świata przyjaznego osobom z niepełnosprawnością 
intelektualną.  

wkład 

potrzeby 



Dołączysz do nas… 



Można? Można! Dołącz do nas! 
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#GrajmyRazem 


