
Jesteś gotowy na nowe wyzwanie?

Czekamy na Ciebie!

Mi sją pro fe sjo na li stów dzia ła ją cych na rzecz pro gra mu Zdro
wi Spor tow cy jest sta łe zwięk sza nie moż li wo ści psy cho fi zycz
nych spor tow ców spe cjal nych do pro fe sjo nal ne go tre no wa nia 
i peł ne go wy sił ku pod czas star tów w za wo dach. Wszy scy re ali
zu ją cy ten pro gram to wo lon ta riu sze –  spe cja li ści w  za kre sie 
sto ma to lo gii, oku li sty ki, podia trii, or to pe dii, die te ty ki, der ma
to lo gii, me dy cy ny ogól nej i fi zjo te ra pii. 

Ce le pro gra mu to: 
•  wzrost świa do mo ści spo łecz nej zwią za nej z pro ble ma mi  

do ty czą cy mi opie ki zdro wot nej osób z nie peł no spraw no ścią 
in te lek tu al ną;

•  sys te ma tycz na oce na sta nu zdro wia spor tow ców Olim piad 
Spe cjal nych oraz przy go to wa nie le ka rzy do prze pro wa dza nia 
ba dań spe cja li stycz nych w trak cie re gio nal nych i na ro do wych 
za wo dów Olim piad Spe cjal nych;

•  prze pro wa dza nie wszech stron nych ba dań le kar skich  
pod czas za wo dów Olim piad Spe cjal nych;

•  zbie ra nie i ana li za wy ni ków ba dań sta nu zdro wia spor tow ców 
w ce lu okre śle nia po trzeb;

•  szko le nia per so ne lu me dycz ne go.
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Chcesz zostać naszym 
lekarzem, fizjoterapeutą, dietetykiem?

Dołącz do nas bo warto! 
Olimpiady Specjalne Polska gwarantują Tobie:

•  Dobra zabawę!

•  Członkostwo w światowym ruchu sportowym!

•  Rozwój fizyczny i intelektualny!

•  Rozwój umiejętności!

•  Demonstrowanie odwagi i rozwój pewności siebie!

•  Uczestnictwo w treningach i zawodach!

•  Przyjaźń, koleżeństwo, współzawodnictwo!

•  Uśmiech i radość każdego dnia!

Pamiętaj!
•  Osoby z niepełnosprawnością intelektualną  

oraz pełnosprawne mają wiele umiejętności i duże  
możliwości na rozwój psychofizyczny.

•  Każdy chce aktywnie uczestniczyć w życiu społecznym.

•  Należy walczyć ze stereotypami i uprzedzeniami.

Jesteś gotowy na nowe wyzwanie?

Czekamy na Ciebie!
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Zdrowie

Program Olimpiad Specjalnych Zdrowie 
realizujemy dzięki Fundacji Golisano 
i ma na celu stworzenie równego dostępu 
dla osób z niepełnosprawnością 
intelektualną do wysokiej jakości opieki 
medycznej, edukacji i innych usług 
dostępnych dla każdego.



•  dia gno za wy stę pu ją cych ro dza jów za bu rzeń wzro ku i do bór 
od po wied nich szkieł ko rek cyj nych;

•  przy go to wa nie spe cjal nych spor to wych oku la rów ochron nych 
z bez piecz nych two rzyw sztucz nych dla osób upra wia ją cych 
gry ze spo ło we.

Part ne rzy Pro jek tu:

•  ba da nia oto la ryn go lo gicz ne i au dio lo gicz ne prze pro wa dza ne 
za po mo cą pro fe sjo nal ne go, no wo cze sne go sprzę tu  
wraz z ana li zą uzy ska nych wy ni ków ba dań au dio lo gicz nych;

•  okre śle nie ko niecz nych ba dań kon tro l nych (fol low up)  
lub spe cja li stycz nych u spor tow ców ze stwier dzo ny mi  
za bu rze nia mi słu chu.
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Zdrowy Uśmiech®

Olimpiady Specjalne
FUNfitness

Olimpiady Specjalne
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Olimpiady Specjalne
Promocja Zdrowia•  prze pro wa dza nie ba dań koń czyn dol nych za wod ni ków 

pod ką tem de for ma cji stóp, sta wów i zwią za nych  
z tym do le gli wo ści bó lo wych;

•  ana li za sta nu skó ry i pa znok ci oraz kon tro la ja ko ści obu wia 
•  za le ca nie wi zyt u spe cja li sty w przy pad ku zdia gno zo wa nia 

po waż ne go pro ble mu zdro wot ne go.

Sprawne Ciało, Sprawny Umysł  

•  podstawowym celem projektu jest rozpoznanie głównych  
czynników stresogennych oraz kształtowanie umiejętności 
radzenia sobie ze stresem u zawodników Olimpiad Specjalnych.

•  wszech stron na oce na moż li wo ści fi zycz nych za wod ni ków  
Olim piad Spe cjal nych;

•  ba da nia za kre su ru cho mo ści pod sta wo wych sta wów,  
oce na zdol no ści utrzy my wa nia cia ła w rów no wa dze  
oraz pra wi dło wej po sta wie;

•  oce na zdol no ści mo to rycz nych, ta kich jak wy trzy ma łość i si ła.

Part ne r Pro jek tu:

•  ba da nie ogól ne go sta nu zdro wia za wod ni ków oraz ich  
świa do mo ści zdro wot nej;

•  two rze nie w opar ciu o ba da nia stra te gii ich roz wo ju;
•  edu ko wa nie za wod ni ków oraz ich oto cze nia,  

roz wi ja nie ich świa do mo ści zdro wot nej;
•  wspie ra nie i pro mo wa nie po staw i za cho wań proz dro wot nych.

•  prze pro wa dza nie stan da ry zo wa nych ba dań ja my ust nej  
spor tow ców Olim piad Spe cjal nych w trak cie za wo dów  
przez prze szko lo nych le ka rzy oraz ak cje pro fi lak tycz ne  
po le ga ją ce na prak tycz nym przed sta wia niu za sad i tech ni ki 
hi gie ny ja my ust nej;

•  przy go to wa nie le ka rzy i stu den tów sto ma to lo gii do pra cy  
z oso ba mi nie peł no spraw ny mi.
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Zdrowie

Olimpiady Specjalne powstały  ponad 48 lat temu by udo
wodnić, że osoby z niepełnosprawnością intelektualną potra
fią, przy odpowiedniej instrukcji i zaangażowaniu, uczyć się 
nowych umiejętności, przełamywać własne bariery, stają się 
bardziej odważne, otwarte i pewne siebie.  Przy odpowiednim 
treningu sportowym, właściwej opiece medycznej i promowa
niu zdrowego stylu życia wspieramy rozwój psychiczny i fizycz
ny każdego zawodnika. 

Poprzez nasze działania sportowe i pozasportowe wspiera
my  rodziny zawodników, pomagając im realizować działa
nia skierowane ku samodzielności i niezależności, ku aktyw
nemu życiu społecznemu oraz aktywizacji fizycznej i zawo
dowej. Oddziałujemy również na szersze środowisko spo
łeczne. Pokazując wysiłek sportowy zawodników Olimpiad 
Specjalnych, ich emocje i radość z uprawiania sportu, staramy 
się przełamywać stereotypy, przyczyniamy się do lepszego zro
zumienia, akceptacji i tolerancji wobec osób z niepełnospraw
nością intelektualną. 

Program Olimpiad Specjalnych „Zdrowie”  
składa się z dwóch programów:

•  Zdrowi Sportowcy 

•  Zdrowa Społeczność  

Wizją Programu jest stworzenie rzeczywistości, w której osoby 
z niepełnosprawnością intelektualną mają takie same możliwo
ści życia w zdrowiu jak osoby pełnosprawne. Przez kolejne 5 lat 
Special Olympics chce stworzyć 100 Zdrowych Społeczności na 
całym świecie, poprzez realizację projektów możliwych dzięki 
Fundacji GOLISANO.

Patronat honorowy nad programem „Zdrowie” w Polsce objął 
Prezes Naczelnej Izby Lekarskiej oraz Polskie Towarzystwo 
Fizjoterapii.


