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Olimpiady Specjalne Polska to sportowa organi-

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

zacja pożytku publicznego działająca na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną.

• Zdrowi Sportowcy
• Zdrowa Społeczność
Wizją Programu jest stworzenie rzeczywistości, w której
osoby z niepełnosprawnością intelektualną mają takie same
możliwości 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.

Misją Olimpiad Specjalnych jest zapewnienie całorocznego cyklu treningów i zawodów sportowych w różnych
dyscyplinach olimpijskich dla dzieci i dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną.
Sport wpływa pozytywnie na rozwój sprawności fizycznej,
daje sposobność demonstrowania odwagi, doświadczania
radości i dumy z własnych osiągnięć, pokazywania swych
talentów i umiejętności, daje szansę na nowe przyjaźnie
oraz możliwość pełniejszego włączenia się osób z niepełnosprawnością intelektualną w życie społeczności lokalnej.
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Społeczność

Kim jesteśmy na świecie?

• największą światową sportową organizacją dla osób
z niepełnosprawnością intelektualną;

• zrzeszamy ponad 5,3 miliona ludzi z niepełnosprawnością
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Zadaniem

programu

Zdrowi

Zdrowi Sportowcy® Sportowcy® jest stałe zwiększanie możliwości psychofizycznych
sportowców do profesjonalnego trenowania i pełnego wysiłku
podczas startów w zawodach.
Osoby realizujące ten program to wolontariusze – specjaliści w zakresie stomatologii, okulistyki, optyki, podiatrii,
ortopedii, laryngologii, dermatologii, medycyny ogólnej
i fizjoterapii. Projekty realizowane w Polsce:
Zdrowy Uśmiech®

Zdrowy Słuch

Zdrowe Oczy®

FUNfitness

Promocja Zdrowia

Sprawne Stopy
(podiatria)

Sprawne Ciało,
Sprawny Umysł

HAS – baza danych

Więcej na stronie: www.OlimpiadySpecjalne.pl

intelektualną;

• organizujemy prawie 50 000 zawodów każdego roku,
czyli ponad 136 dziennie;

• jest z nami ponad 1 milion trenerów i wolontariuszy;
• trenujemy 32 dyscypliny olimpijskie: letnie i zimowe;

Dołącz do nas – WARTO!
Olimpiady Specjalne Polska
ul. Leszno 21, 01-199 Warszawa, (+48) 22 621 84 18
www.OlimpiadySpecjalne.pl; www.SpecialOlympics.org
e-mail: j.styczen@olimpiadyspecjalne.pl
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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.
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Zdrowy Uśmiech®

Z nami zadbaj o swój uśmiech!

Projekt Zdrowy Uśmiech®
(stomatologia)
Celem projektu jest przede wszystkim zapewnienie sportowcom Olimpiad Specjalnych pomocy w dostępie do
opieki stomatologicznej. Projekt to przeprowadzenie
standaryzowanego badania jamy ustnej oraz akcje
profilaktyczne polegające na praktycznym
przedstawieniu zasad i techniki
higieny jamy ustnej.

PRAWIDŁOWA HIGIENA

• używaj pasty z fluorem

JAMY USTNEJ

• używaj szczoteczki

z miękkim włosiem

• pamiętaj o wizytach kontrolnych

u stomatologa min. 2 razy w roku

• ogranicz spożywanie:
• szczotkuj zęby po każdym posiłku,
a koniecznie rano i pod wieczór

mycie zębów... krok po kroku
1. Ustaw szczoteczkę pod
kątem 45° do linii dziąseł.
2. Czyść ruchem wymiatającym
lub obrotowym zaczynając
od linii dziąseł.
3. Zacznij od górnych zębów
– szczotkuj zewnętrzną,
wewnętrzną i żującą
powierzchnię zęba.
4. Zrób to samo z dolnymi
zębami.

soków owocowych, słodkich
napojów gazowanych i słodyczy

nitkowanie... krok po kroku
1. Weź około 45 cm nici.
2. Okręć nić wokół środkowego
palca każdej z rąk.

3. Delikatnie przesuwaj nić
pomiędzy zębami
do dziąseł.

5. Upewnij się, że czyścisz
każdy ząb.
6. Delikatnie wyczyść język,
aby usunąć bakterie i
odświeżyć oddech.
Zawodnicy otrzymują również przeróżne gadżety tj. szczotki
i pasty do zębów, nitki dentystyczne i inne pakiety edukacyjne.

4. Nie dotykaj dziąseł
nicią.
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