WOLONTARIUSZE
OLIMPIAD SPECJALNYCH POLSKA

WOLONTARIAT
Kim są wolontariusze Olimpiad Specjalnych Polska?
Jak rozumiemy pojęcie wolontariatu?
Według Olimpiad Specjalnych Polska wolontariusz to dobry czło
wiek, który swoją dobrowolną pracą daje szansę zawodnikom
na podniesienie jakości ich życia, jednocześnie realizując swoje pa
sje i rozwijając się.
WOLONTARIUSZ STAŁY
Osoba systematycznie uczestnicząca w działalności Olimpiad Spe
cjalnych, pełniąca różne role, np. trenerzy nie pobierający wynagro
dzenia, członkowie władz, stali wolontariusze, członkowie rodzin itd.
WOLONTARIUSZ PRZY ZAWODACH
Osoba pomagająca przy zawodach Olimpiad Specjalnych Polska
i pełniąca różne role.

Według Centrum Wolontariatu jest to dobrowolna, bezpłatna, świa
doma działalność na rzecz innych, wykraczająca poza obowiązki ro
dzinnokoleżeńskoprzyjacielskie.
Dla kogo jest wolontariat w Olimpiadach Specjalnych Polska?
Praca wolontariusza może być wykonywana przez każdego, nieza
leżnie od płci, rasy, narodowości, wyznania, przekonań politycz
nych, wie ku czy sta nu zdro wia. Olim pia dy Spe cjal ne da ją
możliwość zaangażowania się w całoroczny program działań spor
towych i społecznych, który inspiruje miliony ludzi na całym świe
cie do działania na rzecz naszego Stowarzyszenia. Każdy ma
prawo być wolontariuszem.

Są wśród nich wykwalifikowani trenerzy i instruktorzy, sędziowie, znani
sportowcy, studenci, uczniowie szkół średnich i podstawowych, a także
rodziny sportowców z niepełnosprawnością intelektualną oraz inne osoby,
które zgłaszają chęć i gotowość do pomocy w naszych działaniach.
Olimpiady Specjalne a wolontariat
Nasza działalność jest możliwa dzięki pracy tysięcy wolontariuszy. Bez nich
realizacja misji Olimpiad Specjalnych jest niemożliwa. To właśnie wolonta
riusze z ogromnym zaangażowaniem pracują w biurach regionalnych
i w sekcjach, przygotowują zawodników do startów, czuwają nad prawidło
wym przebiegiem zawodów, organizują obozy, treningi i imprezy specjalne
itd. Olimpiady specjalne to WOLONTARIAT na całym świecie. Każdego dnia
setki tysięcy ludzi tworzą Olimpiady Specjalne, a nasza misja inspiruje ich
do działania i kreowania nowej rzeczywistości Special Olympics.
Możliwości działania wolontariuszy:
• Administracja – praca w biurze, pisanie wniosków o dotacje, rejestracja
członków itd.;
• Treningi – organizacja treningu, pozyskiwanie funduszy, kontakty z za
wodnikami i członkami rodzin, organizacja szkoleń itd.;
• Zawody – akredytacja, catering, zakwaterowanie, obsługa kompute
rowa, obsługa sportowa,
• Inicjatywy – rozwój Programów w regionie i w sekcjach: Zdrowi Spor
towcy, Młodzi Sportowcy, Program Rodzinny, Sporty Zunifikowane, Li
der Olimpiad Specjalnych, Dołącz do Nas, MATP, Wolontariat…..
• ……………….
• możliwości jest tysiące!

„Jeśli możesz komuś pomóc i chcesz, zrób to w prezencie. Dlatego nigdy nikogo
nie proś o pieniądze, bo pomagając komuś w taki sposób dajesz przecież tylko
odrobinę tego, co i tak robisz w życiu.”
(Ian Andersen, „Jethro Tull”)
Jakie są cele działalności wolontariatu?
1. pomoc potrzebującym, pomoc pomagającym;
2. szerzenie idei wolontariatu jako sposobu na życie;
3. uczulenie społeczeństwa na potrzeby innych;
4. propagowanie i rozwijanie uczestnictwa w zaspo
kajaniu ludzkich potrzeb oraz rozwoju regionu;
5. przełamanie negatywnego stereotypu pracy spo
łecznej i pracy na rzecz innych;
6. tworzenie postaw odpowiedzialności i poszano
wania zasad demokracji;
Czym dla Ciebie może być wolontariat?
1. Sprawdzeniem się;
2. Zdobyciem nowych umiejętności tj.
• praca w grupie;
• rozwój zdolności przywódczych;
• komunikatywność;
3. Podzieleniem się doświadczeniami;
4. Poznaniem nowych ludzi;
5. Niesieniem pomocy;
6. Aktywnym włączeniem się w życie społeczne;
7. Wypełnieniem wolnego czasu;
8. Poszerzeniem doświadczeń zawodowych;
9. Satysfakcją z wykonywanej pracy;
10. …………………
11. Pasją życia☺?

OLIMPIADY SPECJALNE / SPECIAL OLYMPICS
Special Olympics to międzynarodowa organizacja sportowa, która po
wstała z inicjatywy Eunice Kennedy Shriver w 1968r. w USA. Pod
czas 40 lat swego istnienia, Olimpiady Specjalne objęły swoim
zasięgiem 200 Programów Narodowych i prawie 3,1 miliona zawodni
ków i drugie tyle trenerów, działaczy, wolontariuszy i członków rodzin.
Filozofia
Ruch Olimpiad Specjalnych powstał w przekonaniu, iż osoby z niepeł
nosprawnością intelektualną potrafią przy odpowiedniej zachęcie i in
strukcji trenować, cieszyć się i czerpać korzyści z uczestnictwa
w sportach indywidualnych i zespołowych, dostosowanych (tam gdzie
jest to niezbędne) do ich możliwości.
Misja
Misją Olimpiad Specjalnych jest organizowanie całorocznych treningów
i zawodów sportowych w różnych dyscyplinach sportu dla dzieci i doro
słych z niepełnosprawnością intelektualną, w celu zapewnienia im moż
liwości lepszego rozwoju sprawności fizycznej, wykazywania się odwagą,
odczuwania radości i dzielenia się talentami, umiejętnościami i przyjaź
nią ze swoimi rodzinami, innymi zawodnikami i społecznością lokalną.
Sport w Olimpiadach Specjalnych Polska
Zgodnie z misją każdy zarejestrowany zawodnik może brać udział w ca
łorocznym cyklu treningów sportowych oraz obozów. Podsumowaniem
ich są zawody, które rozgrywane są jako odrębne imprezy sportowe
i nie są związane z ruchem paraolimpijskim.
Podczas wszystkich imprez sportowych obowiązują Oficjalne Przepisy
Sportowe Olimpiad Specjalnych, które oparte są na przepisach Między
narodowych i Narodowych Federacji sportowych w danej dyscyplinie.

Inicjatywy
Jednym z celów działania Olimpiad Specjalnych jest poprawianie jakości
życia osób z niepełnosprawnością intelektualną. Poza treningami, zawo
dami i obozami w naszej ofercie znajduje się wiele inicjatyw rozwijających
osobowość i umiejętności, uczących pełnienia ról społecznych i dających
możliwość aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym.
• Program Liderów Olimpiad Specjalnych
– zestaw programów uczących zawodników
pełnienia różnych ról społecznych tj.: asystent
trenera, sędzia, wolontariusz, mówca, członek
władz, zawodnik w sportach zunifikowanych itd.
• Program Zdrowi Sportowcy – to zestaw pro
jektów, których celem jest systematyczna oce
na stanu zdrowia zawodników oraz wyszkolenie
lekarzy i fizjoterapeutów do właściwej pracy z oso
bami z niepełnosprawnością intelektualną.
Podczas zawodów prowadzimy badania stomato
logiczne, laryngologiczne, okulistyczne, cało
ściową terapię fizyczną, dermatologię i schorzenia
stóp oraz promujemy zdrowy styl zycia.
• Program Edukacyjny „Dołącz do nas”
– program dla uczniów szkół masowych, uczy
zrozumienia i akceptacji odmienności oraz
zmienia świadomość i pomaga w równo
prawnym traktowaniu wszystkich uczniów,
również tych z niepełnosprawnością intelek
tualną. Poprzez realizację Programu chcemy
wychowywać odpowiedzialnych członków
społeczeństwa oraz promować wartości takie
jak opieka nad drugim człowiekiem, uczci
wość oraz szacunek do siebie i innych.

• Sporty zunifikowane
– program, który łączy
w przybliżeniu równą
SPORTY ZUNIFIKOWANE
liczbę osób z niepełno
sprawnością intelektualną z rówieśnikami w normie intelektual
nej w drużynach sportowych, na treningach i zawodach Olimpiad
Specjalnych (piłka nożna, koszykówka, hokej halowy, bocce, te
nis, tenis stołowy, żeglarstwo, kolarstwo …itd.)
• Program treningu aktywności motorycznej
MATP – to program re
ha bi li ta cyj no tre nin
gowy dla osób, które nie
mo gą uczest ni czyć
w oficjalnych treningach i zawodach Olimpiad Specjalnych
z powodu: współistniejącej z niepełnosprawnością intelek
tu al ną nie peł no spraw no ścią fi zycz ną oraz pro ble mów
w zrozumieniu i przestrzeganiu zasad współzawodnictwa
i przepisów sportowych Olimpiad Specjalnych ze względu
na stopień niepełnosprawności intelektualnej.
• Młodzi Sportowcy – to
program rehabilitacyjno
sportowy, zaprojektowany
dla rodzin z małymi
dziećmi z niepełnospraw
nością intelektualną, ale można go realizować w przedszkolach
i szkołach podstawowych. Jest to zestaw gier i zabaw, które po
magają w rozwoju tak fizycznym jak i społecznym, jednocześnie
przygotowują do późniejszego profesjonalnego trenowania.
• Sekcje Partnerskie – stworzenie sekcji opartej na wolonta
riacie, w celu aktywności społecznej i nawiązywaniu partner
stwa życiowego z zawodnikami Olimpiad Specjalnych.
Program oparty jest na współpracy ze szkołami i uczelniami,
a podstawą wspólne spędzanie czasu wolnego.

WSKAZÓWKI DLA WOLONTARIUSZA
WSKAZÓWKI DLA KOORDYNATORA WOLONTARIATU
KODEKS ETYCZNY - 16 PRAWD WOLONTARIUSZA*
1. Jestem pewny, że chcę pomagać innym i przekonany o wartości tego co robię.
2. Jestem lojalny i przestrzegam zasad.
3. Unikam krytykowania rzeczy, których nie rozumiem – często okazuje się,
że mają swoje uzasadnienie.
4. Mówię otwarcie i pytam o rzeczy, których nie rozumiem.
5. Staram się, by tłumione wątpliwości i frustracje nie odciągnęły mnie od te
go, co najważniejsze, bądź zmieniły w osobę stwarzającą problemy.
6. Chętnie się uczę, rozszerzam wiedzę i stale się rozwijam.
7. Staram się wiedzieć jak najwięcej o mojej organizacji i pracy.
8. Doceniam kontrolę nad sobą i pracuję lepiej wykonując to, czego ode mnie
się oczekuje.
9. Jestem osobą, na której można polegać a moja praca jest zobowiązaniem,
które wykonuję.
10. Składam tylko takie obietnice, które jestem w stanie spełnić.
11. Działam w zespole i mam swoje miejsce w grupie.
12. Mam jasno określony zakres pracy i zdaję sobie sprawę z odpowiedzial
ności związanej z jej wykonaniem.
13. Wiem przed kim jestem odpowiedzialny za wykonanie swojej pracy
i mam regularny kontakt z tą osobą.
14. Jestem chroniony przed jakimkolwiek ryzykiem związanym z wykonywa
niem powierzonych mi zadań.
15. Jestem objęty ubezpieczeniem od odpowiedzialności.
16. Nie ponoszę strat finansowych w związku z wykonywaną pracą.
* źródło: Materiały Małgorzaty Ochmann, zamieszczone na stronie www.wolontariat.pl

Pamiętaj!
• Musisz mieć jasno określony zakres pracy wolontarystycznej;
• Zdawać sobie sprawę z odpowiedzialności związanej z jej wykonaniem;
• Znać prawa i obowiązki swoje oraz organizacji zatrudniającej;

ZANIM ROZPOCZNIESZ PRACĘ...
• Zapoznaj się z aktualnymi przepisami prawnymi dotyczącymi angażowania
wolontariuszy!
• Zadbaj o ich ubezpieczenie i uzyskaj zgodę na udzielenie pierwszej pomocy
w przypadku, gdy nie może podjąć decyzji o leczeniu osobiście!
• Opracuj umowę o współpracy z wolontariuszem!
• Od niepełnoletnich wolontariuszy uzyskaj zgodę ich rodziców na udział
w imprezie!
• Uzyskaj zgodę wolontariuszy na publikowanie ich zdjęć i wypowiedzi w celach
promujących Stowarzyszenie Olimpiady Specjalne Polska.

ZADANIA KOORDYNATORA DS. WOLONTARIATU
• Rekrutacja wolontariuszy
• Szkolenie i podział zadań
• Wsparcie podczas realizacji zadań
• Podziękowanie

REKRUTACJA I WYBÓR WOLONTARIUSZY
Wolontariusze to przede wszystkim uczniowie szkół średnich i wyższych, ale rów
nież są to pracownicy firm sponsorujących, lekarze, sędziowie, żołnierze i wiele
innych osób.
• Nawiązujemy współpracę ze szkołami, uczelniami i instytucjami zajmującymi
się wolontariatem.
• Wysyłamy im regularnie informacje o organizowanych w Olimpiadach Specjal
nych imprezach. Informujemy również o tym, co się już odbyło.
• Zapraszając na pierwsze spotkanie z kandydatami dbamy o szczegółową
informację (plakaty w szkole, pismo przewodnie do dyrekcji szkoły i nauczy
cieli i inne).
• Podczas spotkań z przyszłymi wolontariuszami wprowadzamy przyjazną at
mosferę, dzielimy się swoimi doświadczeniami, słuchamy ich oczekiwań
i wątpliwości.

SZKOLENIE I PODZIAŁ ZADAŃ
Szkolenie dla wolontariuszy rozpoczynamy od podania ogólnych informa
cji o Olimpiadach Specjalnych: filozofia, misja, struktura. Następnie
wyjaśniamy, czym jest niepełnosprawność intelektualna. Teraz przystę
pujemy do omówienia rodzaju i zakresu pracy dla wolontariuszy:
• Podaj informacje o imprezie i roli wolontariuszy.
• Ustal zadania do wykonania i precyzyjnie określaj zakresy pracy wo
lontariusza.
• Uwzględniaj specyficzne umiejętności wolontariuszy.
• Zaplanuj pracę, przydzielaj funkcje kluczowe i zwykłe.
• Informacje „kto, co, kiedy”, czyli szczegółowy plan działań.
• Na koniec spotkania rozdaj pisemne materiały pomocnicze.

WSPARCIE PODCZAS REALIZACJI ZADAŃ
• Traktuj wolontariusza jak przyjaciela.
• Daj wolontariuszowi odpowiedzialność za jego zadanie.
• Wspieraj wolontariuszy przy ich pracy.

PODZIĘKOWANIA
• Zadbaj o wolontariuszy i przygotuj dla nich upominki np: pamiątkową
koszulkę, znaczek, dyplomy.
• Pamiętaj o wyżywieniu, a w szczególnych przypadkach o zakwaterowaniu.
• Zawsze pamiętaj o podziękowaniu!

Kilka słów od wolontariuszki
„…Od 3 lat jestem wolontariuszką Olimpiad Specjalnych i z całą stanowczością mogę
potwierdzić, że poprzez spotkanie z zawodnikami Olimpiad Specjalnych mogę w pełni
docenić wartość człowieka. Możliwość spotkania się z nimi, przeżycia radości i smutków jest
czymś niezapomnianym. Na początku trochę się obawiałam czy podołam, czy sprawdzę się
w tej roli, a teraz z biegiem lat mogę powiedzieć, że jestem dumna z tego, że mogę być
wolontariuszką Olimpiad Specjalnych. Radość zawodników ich szczerość, współzawodnic
two i dzielność w ich wysiłku jest czymś czego mógłby pozazdrościć każdy z nas. Stąd moja
stale rosnąca pasja do wolontariatu, bo poprzez nią mogę uczyć się „posiadania siebie
w dawaniu siebie.” Daje mi to poczucie, że moje działanie w końcu ma jakiś sens.
Stańmy się wrażliwi na innych ludzi i pamiętajmy, że wystarczy podejść do zawodników
Olimpiad Specjalnych, uśmiechnąć się, potrzymać za rękę, porozmawiać, a zyskamy
wdzięczność, satysfakcję i nowe doświadczenia, a nawet znajomości. Nie ma nic piękniej
szego, jak spotkanie się z nimi na kolejnych zawodach sportowych, wiedząc że pamiętają
o nas i z niecierpliwością czekają na następny uścisk dłoni, czy zamianę słów. Pamiętajmy,
że do podarowania szczęścia tak niewiele potrzeba...”
Natalia Dąbrowska – Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne Polska – Podlaskie
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