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Jak rozumiemy pojęcie wolontariatu?

We dług Olim piad Spe cjal nych Pol ska wo lon ta riusz to do bry czło
wiek, któ ry swo ją do bro wol ną pra cą da je szan sę za wod ni kom 
na pod nie sie nie ja ko ści ich ży cia, jed no cze śnie re ali zu jąc swo je pa
sje i roz wi ja jąc się.

WOLONTARIUSZ STAŁY 

Oso ba sys te ma tycz nie uczest ni czą ca w dzia łal no ści Olim piad Spe
cjal nych, peł nią ca róż ne ro le, np. tre ne rzy nie po bie ra ją cy wy na gro
dze nia, człon ko wie władz, sta li wo lon ta riu sze, człon ko wie ro dzin itd.

WOLONTARIUSZ PRZY ZAWODACH 

Oso ba po ma ga ją ca przy  za wo dach Olim piad Spe cjal nych Pol ska 
i peł nią ca róż ne ro le. 

We dług Cen trum Wo lon ta ria tu jest to do bro wol na, bez płat na, świa
do ma dzia łal ność na rzecz in nych, wy kra cza ją ca po za obo wiąz ki ro
dzin no ko le żeń sko przy ja ciel skie.

Dla kogo jest wolontariat w Olimpiadach Specjalnych Polska? 

Pra ca wo lon ta riu sza mo że być wy ko ny wa na przez każ de go, nie za
leż nie od płci, ra sy, na ro do wo ści, wy zna nia, prze ko nań po li tycz
nych, wie ku czy sta nu zdro wia. Olim pia dy Spe cjal ne da ją 
moż li wość za an ga żo wa nia się w ca ło rocz ny pro gram dzia łań spor
to wych i spo łecz nych, któ ry in spi ru je mi lio ny lu dzi na ca łym świe
cie do  dzia ła nia na  rzecz na sze go Stowarzyszenia. Każ dy ma 
pra wo być wo lon ta riu szem.

Kim są wolontariusze Olimpiad Specjalnych Polska?

Są wśród nich wy kwa li fi ko wa ni tre ne rzy i in struk to rzy, sę dzio wie, zna ni 
spor tow cy, stu den ci, ucznio wie szkół śred nich i pod sta wo wych, a tak że 
ro dzi ny spor tow ców z nie peł no spraw no ścią in te lek tu al ną oraz in ne oso by, 
któ re zgła sza ją chęć i go to wość do po mo cy w na szych dzia ła niach.

Olimpiady Specjalne a wolontariat

Na sza dzia łal ność jest moż li wa dzię ki pra cy ty się cy wo lon ta riu szy. Bez nich 
re ali za cja mi sji Olim piad Spe cjal nych jest nie moż li wa. To wła śnie wo lon ta
riu sze z  ogrom nym za an ga żo wa niem pra cu ją w  biu rach re gio nal nych 
i w sek cjach, przy go to wu ją za wod ni ków do star tów, czu wa ją nad pra wi dło
wym prze bie giem za wo dów, or ga ni zu ją obo zy, tre nin gi i im pre zy spe cjal ne 
itd. Olim pia dy spe cjal ne to WO LON TA RIAT na ca łym świe cie. Każ de go dnia 
set ki ty się cy lu dzi two rzą Olim pia dy Spe cjal ne, a na sza mi sja in spi ru je ich 
do dzia ła nia i kre owa nia no wej rze czy wi sto ści Spe cial Olym pics.

Możliwości działania wolontariuszy:

•  Ad mi ni stra cja – pra ca w biu rze, pi sa nie wnio sków o do ta cje, re je stra cja 
człon ków itd.;

•  Tre nin gi – or ga ni za cja tre nin gu, po zy ski wa nie fun du szy, kon tak ty z za
wod ni ka mi i człon ka mi ro dzin, or ga ni za cja szko leń itd.;

•  Za wo dy – akre dy ta cja, ca te ring, za kwa te ro wa nie, ob słu ga kom pu te
ro wa, ob słu ga spor to wa, 

•  Ini cja ty wy – roz wój Pro gra mów w re gio nie i w sek cjach: Zdro wi Spor
tow cy, Mło dzi Spor tow cy, Pro gram Ro dzin ny, Spor ty Zu ni fi ko wa ne, Li
der Olim piad Spe cjal nych, Do łącz do Nas, MATP, Wo lon ta riat…..

• ……………….
• moż li wo ści jest ty sią ce!

WOLONTARIAT



Jakie są cele działalności wolontariatu?

1. po moc po trze bu ją cym, po moc po ma ga ją cym;
2. sze rze nie idei wo lon ta ria tu ja ko spo so bu na ży cie; 
3. uczu le nie spo łe czeń stwa na po trze by in nych;
4.  pro pa go wa nie i roz wi ja nie uczest nic twa w za spo

ka ja niu ludz kich po trzeb oraz roz wo ju re gio nu; 
5.  prze ła ma nie ne ga tyw ne go ste reo ty pu pra cy spo

łecz nej i pra cy na rzecz in nych; 
6.  two rze nie po staw od po wie dzial no ści i po sza no

wa nia za sad de mo kra cji;

Czym dla Ciebie może być wolontariat?

1. Spraw dze niem się;
2. Zdo by ciem no wych umie jęt no ści tj.

• pra ca w gru pie;
• roz wój zdol no ści przy wód czych;
• ko mu ni ka tyw ność;

3. Po dzie le niem się do świad cze nia mi;
4. Po zna niem no wych lu dzi;
5. Nie sie niem po mo cy;
6. Ak tyw nym włą cze niem się w ży cie spo łecz ne;
7. Wy peł nie niem wol ne go cza su;
8. Po sze rze niem do świad czeń za wo do wych;
9. Sa tys fak cją z wy ko ny wa nej pra cy;
10. …………………
11. Pa sją ży cia☺?

„Je śli mo żesz ko muś po móc i chcesz, zrób to w pre zen cie. Dla te go ni gdy ni ko go 
nie proś o pie nią dze, bo po ma ga jąc ko muś w ta ki spo sób da jesz prze cież tyl ko 
odro bi nę te go, co i tak ro bisz w ży ciu.” 

(Ian An der sen, „Je th ro Tull”)



OLIMPIADY SPECJALNE / SPECIAL OLYMPICS 
Inicjatywy

Jed nym z ce lów dzia ła nia Olim piad Spe cjal nych jest po pra wia nie ja ko ści 
ży cia osób z nie peł no spraw no ścią in te lek tu al ną. Po za tre nin ga mi, za wo
da mi i obo za mi w na szej ofer cie znaj du je się wie le ini cja tyw roz wi ja ją cych 
oso bo wość i umie jęt no ści, uczą cych peł nie nia ról spo łecz nych i da ją cych 
moż li wość ak tyw ne go uczest nic twa w ży ciu spo łecz nym.
•  Pro gram Li de rów Olim piad Spe cjal nych 

–  ze staw pro gra mów uczą cych za wod ni ków 
peł nie nia róż nych ról spo łecz nych tj.: asy stent 
tre ne ra, sę dzia, wo lon ta riusz, mów ca, czło nek 
władz, za wod nik w spor tach zu ni fi ko wa nych itd.

•  Pro gram Zdro wi Spor tow cy – to ze staw pro
jek tów, któ rych ce lem jest sys te ma tycz na oce
na sta nu zdro wia za wod ni ków oraz wy szko le nie 
le ka rzy i fi zjo te ra peu tów do wła ści wej pra cy z oso
ba mi z  nie peł no spraw no ścią in te lek tu al ną. 
Pod czas za wo dów pro wa dzi my ba da nia sto ma to
lo gicz ne, la ryn go lo gicz ne, oku li stycz ne, ca ło
ścio wą te ra pię fi zycz ną, der ma to lo gię i scho rze nia 
stóp oraz pro mu je my zdro wy styl zy cia.

•  Pro gram Edu ka cyj ny „Do łącz do  nas” 
– pro gram dla uczniów szkół ma so wych, uczy 
zro zu mie nia i ak cep ta cji od mien no ści oraz 
zmie nia świa do mość i  po ma ga w  rów no
praw nym trak to wa niu wszyst kich uczniów, 
rów nież tych z nie peł no spraw no ścią in te lek
tu al ną. Po przez re ali za cję Pro gra mu chce my 
wy cho wy wać od po wie dzial nych człon ków 
spo łe czeń stwa oraz pro mo wać war to ści ta kie 
jak opie ka nad dru gim czło wie kiem, uczci
wość oraz sza cu nek do sie bie i in nych.

Spe cial Olym pics to mię dzy na ro do wa or ga ni za cja spor to wa, któ ra po
wsta ła z ini cja ty wy Eu ni ce Ken ne dy Shri ver w 1968r. w USA. Pod
czas  40 lat swe go ist nie nia, Olim pia dy Spe cjal ne ob ję ły swo im 
za się giem 200 Programów Narodowych i pra wie 3,1 miliona za wod ni
ków i dru gie ty le tre ne rów, dzia ła czy, wo lon ta riu szy i człon ków ro dzin.

Filozofia
Ruch Olim piad Spe cjal nych po wstał w prze ko na niu, iż oso by z nie peł
no spraw no ścią in te lek tu al ną po tra fią przy od po wied niej za chę cie i in
struk cji tre no wać, cie szyć się i  czer pać ko rzy ści z  uczest nic twa 
w spor tach in dy wi du al nych i ze spo ło wych, do sto so wa nych (tam gdzie 
jest to nie zbęd ne) do ich moż li wo ści. 

Misja
Mi sją Olim piad Spe cjal nych jest or ga ni zo wa nie ca ło rocz nych tre nin gów 
i za wo dów spor to wych w róż nych dys cy pli nach spor tu dla dzie ci i do ro
słych z nie peł no spraw no ścią in te lek tu al ną, w ce lu za pew nie nia im moż
li wo ści lep sze go roz wo ju spraw no ści fi zycz nej, wy ka zy wa nia się od wa gą, 
od czu wa nia ra do ści i dzie le nia się ta len ta mi, umie jęt no ścia mi i przy jaź
nią ze swo imi ro dzi na mi, in ny mi za wod ni ka mi i spo łecz no ścią lo kal ną.

Sport w Olimpiadach Specjalnych Polska
Zgod nie z mi sją każ dy za re je stro wa ny za wod nik mo że brać udział w ca
ło rocz nym cy klu tre nin gów spor to wych oraz obo zów. Pod su mo wa niem 
ich są za wo dy, któ re roz gry wa ne są ja ko od ręb ne im pre zy spor to we 
i nie są zwią za ne z ru chem pa ra olim pij skim. 
Pod czas wszyst kich im prez spor to wych obo wią zu ją Ofi cjal ne Prze pi sy 
Spor to we Olim piad Spe cjal nych, któ re opar te są na prze pi sach Mię dzy
na ro do wych i Na ro do wych Fe de ra cji spor to wych w da nej dys cy pli nie. 



•  Spor ty zu ni fi ko wa ne 
–  pro gram, któ ry łą czy 
w  przy bli że niu rów ną 
licz bę osób z  nie peł no
spraw no ścią in te lek tu al ną z ró wie śni ka mi w nor mie in te lek tu al
nej w dru ży nach spor to wych, na tre nin gach i za wo dach Olim piad 
Spe cjal nych (pił ka noż na, ko szy ków ka, ho kej ha lo wy, boc ce, te
nis, te nis sto ło wy, że glar stwo, ko lar stwo …itd.)

•  Pro gram tre nin gu ak-
tyw no ści mo to rycz nej 
MATP – to pro gram re
ha bi l i  ta cyj  no tre nin
go wy dla osób, któ re nie 
mo gą uczes t  n i  czyć 
w ofi cjal nych tre nin gach i za wo dach Olim piad Spe cjal nych 
z po wo du: współ ist nie ją cej z nie peł no spraw no ścią in te lek
tu al ną nie peł no spraw no ścią fi zycz ną oraz pro ble mów 
w zro zu mie niu i prze strze ga niu za sad współ za wod nic twa 
i prze pi sów spor to wych Olim piad Spe cjal nych ze wzglę du 
na sto pień nie peł no spraw no ści in te lek tu al nej.

•  Mło dzi Spor tow cy –  to 
pro gram re ha bi li ta cyj no 
spor to wy, za pro jek to wa ny 
dla ro dzin z  ma ły mi 
dzieć mi z nie peł no spraw
no ścią in te lek tu al ną, ale moż na go re ali zo wać w przed szko lach 
i szko łach pod sta wo wych. Jest to ze staw gier i za baw, któ re po
ma ga ją w roz wo ju tak fi zycz nym jak i spo łecz nym, jed no cze śnie 
przy go to wu ją do póź niej sze go pro fe sjo nal ne go tre no wa nia.

•  Sek cje Part ner skie – stwo rze nie sek cji opar tej na wo lon ta
ria cie, w ce lu ak tyw no ści spo łecz nej i na wią zy wa niu part ner
stwa ży cio we go z  za wod ni ka mi Olim piad Spe cjal nych. 
Pro gram opar ty jest na współ pra cy ze szko ła mi i uczel nia mi, 
a pod sta wą wspól ne spę dza nie cza su wol ne go.

SPORTY ZUNIFIKOWANE



WSKAZÓWKI DLA WOLONTARIUSZA

WSKA ZÓW KI DLA KO OR DY NA TO RA WO LON TA RIA TU
ZANIM ROZPOCZNIESZ PRACĘ... 

•  Za po znaj się z ak tu al ny mi prze pi sa mi praw ny mi do ty czą cy mi an ga żo wa nia 
wo lon ta riu szy! 

•  Za dbaj o ich ubez pie cze nie i uzy skaj zgo dę na udzie le nie pierw szej po mo cy 
w przy pad ku, gdy nie mo że pod jąć de cy zji o le cze niu oso bi ście! 

•  Opra cuj umo wę o współ pra cy z wo lon ta riu szem! 
•  Od  nie peł no let nich wo lon ta riu szy uzy skaj zgo dę ich ro dzi ców na  udział 

w im pre zie! 
•  Uzy skaj zgo dę wo lon ta riu szy na pu bli ko wa nie ich zdjęć i wy po wie dzi w ce lach 

pro mu ją cych Sto wa rzy sze nie Olim pia dy Spe cjal ne Pol ska. 

ZADANIA KOORDYNATORA DS. WOLONTARIATU
• Re kru ta cja wo lon ta riu szy 
• Szko le nie i po dział za dań 
• Wspar cie pod czas re ali za cji za dań 
• Po dzię ko wa nie

REKRUTACJA I WYBÓR WOLONTARIUSZY
Wo lon ta riu sze to przede wszyst kim ucznio wie szkół śred nich i wyż szych, ale rów
nież są to pra cow ni cy firm spon so ru ją cych, le ka rze, sę dzio wie, żoł nie rze i wie le 
in nych osób. 
•  Na wią zu je my współ pra cę ze szko ła mi, uczel nia mi i in sty tu cja mi zaj mu ją cy mi 

się wo lon ta ria tem. 
•  Wy sy ła my im re gu lar nie in for ma cje o or ga ni zo wa nych w Olim pia dach Spe cjal

nych im pre zach. In for mu je my rów nież o tym, co się już od by ło. 
•  Za pra sza jąc na pierw sze spo tka nie z kan dy da ta mi dba my o szcze gó ło wą 

in for ma cję (pla ka ty w szko le, pi smo prze wod nie do dy rek cji szko ły i na uczy
cie li i in ne). 

•  Pod czas spo tkań z przy szły mi wo lon ta riu sza mi wpro wa dza my przy ja zną at
mos fe rę, dzie li my się swo imi do świad cze nia mi, słu cha my ich ocze ki wań 
i wąt pli wo ści. 

KODEKS ETYCZNY - 16 PRAWD WOLONTARIUSZA* 
1.  Je stem pew ny, że chcę po ma gać in nym i prze ko na ny o war to ści te go co ro bię.
2. Je stem lo jal ny i prze strze gam za sad. 
3.  Uni kam kry ty ko wa nia rze czy, któ rych nie ro zu miem – czę sto oka zu je się, 

że ma ją swo je uza sad nie nie.
4. Mó wię otwar cie i py tam o rze czy, któ rych nie ro zu miem. 
5.  Sta ram się, by tłu mio ne wąt pli wo ści i fru stra cje nie od cią gnę ły mnie od te

go, co naj waż niej sze, bądź zmie ni ły w oso bę stwa rza ją cą pro ble my.
6. Chęt nie się uczę, roz sze rzam wie dzę i sta le się roz wi jam. 
7. Sta ram się wie dzieć jak naj wię cej o mo jej or ga ni za cji i pra cy. 
8.  Do ce niam kon tro lę nad so bą i pra cu ję le piej wy ko nu jąc to, cze go ode mnie 

się ocze ku je.
9.  Je stem oso bą, na któ rej moż na po le gać a mo ja pra ca jest zo bo wią za niem, 

któ re wy ko nu ję.
10. Skła dam tyl ko ta kie obiet ni ce, któ re je stem w sta nie speł nić.
11. Dzia łam w ze spo le i mam swo je miej sce w gru pie. 
12.  Mam ja sno okre ślo ny za kres pra cy i zda ję so bie spra wę z od po wie dzial

no ści zwią za nej z jej wy ko na niem.
13.  Wiem przed  kim je stem od po wie dzial ny za  wy ko na nie swo jej pra cy 

i mam re gu lar ny kon takt z tą oso bą.
14.  Je stem chro nio ny przed ja kim kol wiek ry zy kiem zwią za nym z wy ko ny wa

niem po wie rzo nych mi za dań.
15.  Je stem ob ję ty ubez pie cze niem od od po wie dzial no ści.
16.  Nie po no szę strat fi nan so wych w związ ku z wy ko ny wa ną pra cą.

* źró dło: Ma te ria ły Mał go rza ty Ochmann, za miesz czo ne na stro nie www.wo lon ta riat.pl

Pamiętaj!
• Mu sisz mieć ja sno okre ślo ny za kres pra cy wolontarystycznej;
• Zda wać so bie spra wę z od po wie dzial no ści zwią za nej z jej wy ko na niem;
• Znać pra wa i obo wiąz ki swo je oraz or ga ni za cji za trud nia ją cej;



SZKOLENIE I PODZIAŁ ZADAŃ
Szko le nie dla wo lon ta riu szy roz po czy na my od po da nia ogól nych in for ma
cji o  Olim pia dach Spe cjal nych: fi lo zo fia, mi sja, struk tu ra. Na stęp nie 
wy ja śnia my, czym jest nie peł no spraw ność in te lek tu al na. Te raz przy stę
pu je my do omó wie nia ro dza ju i za kre su pra cy dla wo lon ta riu szy: 
• Po daj in for ma cje o im pre zie i ro li wo lon ta riu szy. 
•  Ustal za da nia do wy ko na nia i pre cy zyj nie okre ślaj za kre sy pra cy wo

lon ta riu sza. 
• Uwzględ niaj spe cy ficz ne umie jęt no ści wo lon ta riu szy. 
• Za pla nuj pra cę, przy dzie laj funk cje klu czo we i zwy kłe. 
• In for ma cje „kto, co, kie dy”, czy li szcze gó ło wy plan dzia łań. 
• Na ko niec spo tka nia roz daj pi sem ne ma te ria ły po moc ni cze. 

WSPARCIE PODCZAS REALIZACJI ZADAŃ
• Trak tuj wo lon ta riu sza jak przy ja cie la. 
• Daj wo lon ta riu szo wi od po wie dzial ność za je go za da nie. 
• Wspie raj wo lon ta riu szy przy ich pra cy. 

PODZIĘKOWANIA
•  Za dbaj o wo lon ta riu szy i przy go tuj dla nich upo min ki np: pa miąt ko wą 

ko szul kę, zna czek, dy plo my. 
•  Pa mię taj o wy ży wie niu, a w szcze gól nych przy pad kach o za kwa te ro wa niu. 
• Za wsze pa mię taj o po dzię ko wa niu! 

Kilka słów od wolontariuszki
„…Od 3 lat je stem wo lon ta riusz ką Olim piad Spe cjal nych i z ca łą sta now czo ścią mo gę 
po twier dzić, że po przez spo tka nie z za wod ni ka mi Olim piad Spe cjal nych mo gę w peł ni 
do ce nić war tość czło wie ka. Moż li wość spo tka nia się z ni mi, prze ży cia ra do ści i smut ków jest 
czymś nie za po mnia nym. Na po cząt ku tro chę się oba wia łam czy po do łam, czy spraw dzę się 
w tej ro li, a te raz z bie giem lat mo gę po wie dzieć, że je stem dum na z te go, że mo gę być 
wo lon ta riusz ką Olim piad Spe cjal nych. Ra dość za wod ni ków ich szcze rość, współ za wod nic
two i dziel ność w ich wy sił ku jest czymś cze go mógł by po zaz dro ścić każ dy z nas. Stąd mo ja 
sta le ro sną ca pa sja do wo lon ta ria tu, bo po przez nią mo gę uczyć się „po sia da nia sie bie 
w da wa niu sie bie.” Da je mi to po czu cie, że mo je dzia ła nie w koń cu ma ja kiś sens. 
Stań my się wraż li wi na in nych lu dzi i pa mię taj my, że wy star czy po dejść do za wod ni ków 
Olim piad Specjalnych, uśmiech nąć się, po trzy mać za  rę kę, po roz ma wiać, a  zy ska my 
wdzięcz ność, sa tys fak cję i no we do świad cze nia, a na wet zna jo mo ści. Nie ma nic pięk niej
sze go, jak spo tka nie się z ni mi na ko lej nych za wo dach spor to wych, wie dząc że pa mię ta ją 
o nas i z nie cier pli wo ścią cze ka ją na na stęp ny uścisk dło ni, czy za mia nę słów. Pa mię taj my, 
że do po da ro wa nia szczę ścia tak nie wie le po trze ba...”

Natalia Dąbrowska – Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne Polska – Podlaskie
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