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Olimpiady Specjalne na świecie 

✓ Zrzeszamy blisko  5,3 miliona zawodników z niepełnosprawnością intelektualną z blisko 180 

krajów świata 

✓ Organizujemy ponad 50 000 zawodów sportowych rocznie (ponad 136 dziennie) na całym 

świecie 

✓ 1 milion trenerów i wolontariuszy 

✓  32 dyscypliny olimpijskie letnie i zimowe; 

✓  7 Biur Kontynentalnych: Chiny, Egipt, Irlandia, Panama, Singapur, Afryka Południowa i USA 

Olimpiady Specjalne to największa na 

świecie sportowa organizacja dla osób 

z niepełnosprawnością intelektualną.  

✓ Istniejemy od ponad 47 lat 

✓ Ruch założyła siostra prezydenta USA  

J.F. Kennedy’ego – Eunice Kennedy Shriver 



1968r. - Chicago 

„Pragnę zwyciężyć, lecz jeśli nie będę mógł 

zwyciężyć, niech będę dzielny w swym wysiłku”  

 

„Let me win but if I cannot win let me be brave 

in the attempt” (od 1968r) 
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 Całoroczny cykl treningów i  zawodów sportowych w różnych dyscyplinach 

olimpijskich dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, dający możliwość rozwoju 
sprawności fizycznej,  demonstrowania odwagi, doświadczania radości i dzielenia się 
umiejętnościami oraz przyjaźnią z rodzinami, innymi zawodnikami oraz społecznością 
lokalną oraz światową. 

Misja Olimpiad Specjalnych 
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Olimpiady Specjalne stanowią jeden z 3 filarów ruchu 

olimpijskiego 

Olimpiady Specjalne są uznawane 
przez MKOL.  

Mogą używać słowa „Olympics”  
i Ceremoniału Olimpijskiego.  

Igrzyska Olimpiad Specjalnych Igrzyska Olimpijskie Igrzyska Paraolimpijskie 
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Olimpiady Specjalne w Polsce 

Patronat Małżonki Prezydenta RP, Agaty Kornhauser –Dudy 
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260 regionalnych i ogólnopolskich zawodów rocznie 

507 klubów sportowych w całej Polsce 

24 dyscypliny sportowe 

17 700 zawodników 

1,5 tysiąca trenerów 

7,5 tysiąca wolontariuszy 

18 oddziałów regionalnych 

Ponad 30 lat w Polsce 
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Olimpiady Specjalne 

9 / Olimpiady Specjalne Polska 

Wieloletnią tradycją są patronaty polskich i światowych Pierwszych Dam: 
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Ambasadorowie Olimpiad Specjalnych 
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Olimpiady Specjalne Polska 
 

 

 

 

 

 1988r. porozumienie z MKOL 

 bezterminowe uznanie dla ruchu Special Olympics 

 zgoda MKOL na używanie słowa Olympics & Ceremoniał Olimpijski 

Międzynarodowe Organizacje Sportowe 

 European Athletics (EA) 

 European Gymnastics Union (UEG) 

 International Floorball Federation(IFF) 

 Tennis Europe (TE)   

 UEFA 

 Euroleague Basketball 

 FIBA – Europe 

 ETBF (Bowling) 

 LEN (Swimming) 

Polskie Organizacje Sportowe 

 Polski Związek Koszykówki 

 Polska Liga Koszykówki Kobiet 

 Polska Liga Koszykówki S.A 

 Polski Związek Piłki Nożnej 

 Ekstraklasa S.A. 

 Polski Związek Tenisa Stołowego 

 Polski Związek Łyżwiarstwa Szybkiego 

 Polski Związek Kręglarski  

 Polski Związek Lekkiej Atletyki 

 Polski Związek Pływacki 

 Polski Związek Sportów Wrotkarskich 

 Polski Związek Tenisowy 
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Dyscypliny sportu Olimpiad Specjalnych 
 

Letnie:   pływanie , lekkoatletyka, koszykówka, badminton, bowling, bocce, 
kolarstwo, jazda konna, piłka nożna, golf, gimnastyka, judo, jazda na 
wrotkach, trójbój siłowy, softball, tenis, tenis, stołowy, siatkówka, piłka 
ręczna, żeglarstwo, kajakarstwo 

 

Zimowe: narciarstwo alpejskie, narciarstwo biegowe, łyżwiarstwo 
figurowe, łyżwiarstwo szybkie, hokej halowy, snowboard, bieg na rakietach 
śnieżnych, unihokej 

 
 

 

 

 

• Zawody Ogólnopolskie: 6 -10 rocznie oraz Ogólnopolskie Zimowe i Letnie Igrzyska 
Olimpiad Specjalnych  w cyklu 4 letnim 

• Zawody Regionalne:  170 - 220 rocznie 
• Obozy Sportowe: 22-25 rocznie dla 700 - 900 zawodników 

• Szkolenia Ogólnopolskie: 6 – 10 rocznie 
• Szkolenia Regionalne: 18 – 24 rocznie 
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Co roku w Polsce odbędą się 4 wydarzenia 

Olimpiad Specjalnych o randze europejskiej: 

Europejski Tydzień Piłki Nożnej Olimpiad Specjalnych 

Partnerzy wydarzenia: 

Europejski Dzień Tenisa Ziemnego Olimpiad Specjalnych 

Partnerzy wydarzenia: 

Europejski Tydzień Sportu w Unii Europejskiej 

Partner wydarzenia: 

Europejski Tydzień Koszykówki Olimpiad Specjalnych 

Partnerzy wydarzenia: 
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Jednolitość ruchu 

Special Olympics jako ruch światowy zachowuje  

spójność i jednolitość poprzez:  

 

przepisy ogólne i sportowe, 

logo, przysięga, 

nadawane akredytacje do działania programu narodowego, 



Zawody sportowe 

W Olimpiadach Specjalnych obowiązują przepisy międzynarodowych federacji 

sportowych,  

zmodyfikowane w celu umożliwienia startu zawodnikom  

z głębsza niepełnosprawnością intelektualną. 

Olimpiady Specjalne umożliwiają udział w zawodach sportowych wszystkim 

osobom z niepełnosprawnością intelektualną, niezależnie od poziomu ich 

sprawności. 
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Zimowe Igrzyska Światowe już w 2017 

roku! 

Najbliższe Igrzyska Światowe, tym razem zimowe,  

odbędą się w marcu 2017 roku w Austrii.  

W Igrzyskach udział weźmie polska reprezentacja 

Olimpiad Specjalnych – łącznie 62 osoby! 
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Kampania Społeczna #GrajmyRazem  

Anna Lewandowska wspólnie z Zawodnikami i Ambasadorami 
Olimpiad Specjalnych zachęca do wspierania Olimpiad Specjalnych i 
kibicowania zawodnikom!  

 



Światowy plan strategiczny 2016-2020 
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Poprzez sport chcemy otworzyć serca i umysły 
oraz stworzyć społeczeństwo otwarte na 

aktywność społeczną w nim osób z 

niepełnosprawnością intelektualną i wspólne 

działanie. 

Wizja 
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Łączenie zawodników, rodzin i 

młodych ludzi w każdej dziedzinie 

życia to klucz do naszego sukcesu. 

Włączanie 
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Olimpiady Specjalne to nie tylko sport, ale szansa na 
zmianę życia każdego człowieka.  
 
Olimpiady Specjalne chcą kreować  

społeczeństwo zrozumienia,  
akceptacji i tolerancji poprzez tworzenie oraz 
realizację programów sportowych i pozasportowych. 



Programy pozasportowe  
w Olimpiadach Specjalnych Polska: 
 

 

program medyczny: Zdrowi Sportowcy  

 

program integracyjny: Młodzi Sportowcy, Sporty 

Zunifikowane, edukacja włączająca 

 
programy społeczne: Program Rodzinny & Młodzi Sportowcy  

oraz programy współpracy z naukowcami w ramach różnych badań 

naukowych i społecznych  

 
oraz  

 

programy edukacyjne tj. Dołącz do Nas, Lider Olimpiad 

Specjalnych 



Opracowanie: J.Styczeń-Lasocka 
23 

Sport & zdrowie w 
Olimpiadach Specjalnych 
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W drużynie liczącej 10 zawodników Olimpiad 

Specjalnych: 

 

 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 
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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 
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Dlaczego istnieją rozbieżności? 

• Edukacja szkolna na różnym 
poziomie 

• Różna diagnostyka 

• orzecznictwo 

• Świadomość społeczna 

• Akceptacja/tolerancja 

• bieda 

• Medyczna zaniedbania 

• Egzekwowanie prawa 
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Program ‚Zdrowie’ Olimpiad Specjalnych 

Składa się z dwóch uzupełniających się programów: 

1. Zdrowi Sportowcy  

2. Zdrowa Społeczność   

Wizją Programu ‚Zdrowie’ jest stworzenie rzeczywistości, w której osoby z 

niepełnosprawnością intelektualną mają takie same możliwości życia w 

zdrowiu jak osoby pełnosprawne.  

http://www.olimpiadyspecjalne.pl/projekty
http://www.olimpiadyspecjalne.pl/cele-i-zadania
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Definicje. 

Program ‚Zdrowi Sportowcy’ – stałe zwiększanie możliwości 
psychofizycznych zawodników do profesjonalnego trenowania i 
wysiłku podczas startów w zawodach. Głównym celem jest 
systematyczna ocena stanu zdrowia oraz przygotowanie 
specjalistów do przeprowadzania badań. 

 

Zdrowa Społeczność Olimpiad Specjalnych  - zapewnienie 
zawodnikom dostępu do opieki medycznej poza badaniami 
screeningowymi Zdrowych Sportowców oraz promocja 
zdrowego stylu życia. Program daje możliwości edukacji 
prozdrowotnej, tworzenie świadomych społeczności i 
lobbowania na rzecz zdrowia osób z niepełnosprawnością 
intelektualną. 
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Zdrowi Sportowcy ® EALTHY 
ATHLETES ® 

• Wprowadzony na świecie w 1997r. 

• Realizowany w 125 Programach Akredytowanych 

• Przebadano do tej pory 1,7 miliona zawodników 

• Zaangażowało się ponad 135,000 lekarzy, fizjoterapeutów itd.. 
 

7 Projektów 

 

Sprawne Stopy 
(podiatry) 

funFITNESS® 
(physical 
therapy) 

Promocja 
Zdrowia 

(better health 
& 

well-being) 

Zdrowy Słuch 
(audiology) 

Sprawne Ciało, 
Sprawny Umysł 

Zdrowe Oczy® 
(vision) 

Zdrowy 
Uśmiech® 
(dentistry) 
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Korzyści z realizacji Programu Zdrowi Sportowcy 

• Identyfikacja potrzeb 
zdrowotnych 

• Edukacja prozdrowotna i zmiana 
zachowań  

• Przygotowanie lekarzy i 
fizjoterapeutów do pracy z 
osobami z niepełnosprawnością 
intelektualną 

• Rozwój partnerstwa i 
współpracy 

• Bogata baza danych, która może 
być wykorzystana do zmian 
społecznych  
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Realizowany cały rok 
Sporadycznie, kilka razy w 

roku 

+ opieka i edukacja 
Badanie, rozpoznanie, 

diagnoza, edukacja 

Partnerstwo w stworzeniu warunków 
gwarantujących opiekę medyczną 

Ograniczone możliwości 
‚rozwiązania’ problemu 

+ choroby wynikające ze społecznych 
uwarunkowań, w tym bieda 

Powszechne kwestie 

Dane wpływają na większe społeczności i 
dają podstawę do rozwiązania 

problemów 

Statystyki, dane dot. 
indywidualnych ‚przypadków’ 

Wykorzystanie technologii do zbierania 
danych dot. dalszej opieki 

Rezultaty edukacji i badania 
nieznane 

Zdrowi Sportowcy                                      Zdrowa Społeczność 
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Zdrowa SpołecznośćHEALTHY 
ATHLETES ® Program wprowadzony w 2015r. 
• Wzmocnienie programu Zdrowi Sportowcy jako podstawy 

• Kieruje zawodników do kontynuacji opieki medycznej (w 

leczeniu potrzeb zdrowotnych) oraz do innych usług 

medycznych 

• Daje zawodnikom możliwość korzystania z projektów 

prozdrowotnych, zmieniających nawyki i zachowania 

• Buduje świadomość potrzeb i różnic 

• Jest podstawą Olimpiad Specjalnych na całym świecie 
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Cele programu ‚Zdrowie’ 

• Zmiana i rozwój statusu 
zdrowotnego osób z 
niepełnosprawnością 
intelektualną 

• Zwiększenie dostępu do opieki 
medycznej i projektów 
prozdrowotnych 
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Sport & zdrowie… 
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Optymalny poziom sprawności i zdrowia  

= zawodnik o wysokich możliwościach rozwoju 

36 
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Niepełnosprawności intelektualnej nie widać! 
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Częściej dostrzegamy osoby z widoczną 

niepełnosprawnością 
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PARTNERZY 
Olimpiad Specjalnych Polska 

 

 

 

 

 

PATRONAT MEDIALNY 

 

 
 
      INSTYTUCJE WSPIERAJĄCE 



Mity i prawdy 

Mity       Prawdy 
 
Tylko dla dzieci         dla każdego 
 
Tylko dla os. z zespołem Downa      dla wszystkich os. z n.i. 
 
Dla każdej niepełnosprawności     tylko dla sportowców z n.i. 
 
To samo co paraolimpiady       Olimpiady Specjalne to zupełnie coś innego 
 
Tylko zawody         całoroczny cykl treningów 
 
Tylko LA         wiele dyscyplin olimpijskich 
 
Każdy wygrywa       tylko jeden złoty medal w grupie sprawnościowej 
 
Zwycięstwo nie jest istotne         zawodnicy Olimpiad Specjalnych chcą wygrywać 
 
Wolontariusze to tylko eksperci od sportu    wolontariuszem może być KAŻDY 

  

 



Dlaczego to wszystko robimy? 

 
Badania ELIOS2010 – wrzesień 2009 

 
• 9 proc. badanych uważa, że osoby z niepełnosprawnością intelektualną to "kara za grzechy 
rodziców" albo, że "można się od nich zarazić".  
• 19 proc. twierdzi, że rodzice sie ich wstydzą.  
• Co czwarty z nas ocenia, że zachowują się w odpychający sposób, są nieprzewidywalni, dziecinni 
i nie kontrolują emocji. 

 
Cel Olimpiad Specjalnych Polska: 

 

 zmiana jakości życia osób z niepełnosprawnością 

intelektualną; 
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#Grajmy razem! 



Projekt & opracowanie prezentacji: J.Styczeń-Lasocka 

www.olimpiadyspecjalne.pl  
 
Dołącz do nas – naprawdę warto! 

http://www.olimpiadyspecjalne.pl/

