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Zdro wi Spor tow cy 



MisjąOlimpiadSpecjalnychjestzapewnienieosobomz niepełnosprawnościąin
telektualnącałorocznegocyklutreningówi zawodówsportowychw różnychdys
cyplinachsportowych.Zapewniaimtociągłyrozwójsprawnościfizycznej,daje
możliwośćdemonstrowaniaodwagi,doświadczaniaradościi dzieleniasięnagro
dami,umiejętnościamii przyjaźniąz rodzinami,przyjaciółmi,innymizawodnikami
OlimpiadSpecjalnychi społecznościąintelektualną.

Misja

•zwiększanieliczbyzawodnikówipartnerów;

•promowanierólspołecznychosóbzniepełnosprawnościąintelektualną;

•zmianaświadomościspołeczeństwaomożliwościach,umiejętnościachi
akceptacjiosóbzniepełnosprawnościąintelektualną;

Naszym celem jest:

OlimpiadySpecjalnezostałystworzonew przekonaniu,zeosobyz niepełnospraw
nością intelektualnąpotrafiąprzy odpowiedniejzachęcie i  instrukcji trenować,
cieszyćsięi czerpaćkorzyścifizycznei psychospołecznez uczestnictwaw sportach
indywidualnychi zespołowych,dostosowanychdo ichpotrzebi możliwości.

Filozofia

„Pragnę zwyciężyć, lecz jeśli nie będę mógł zwyciężyć, 
niech będę dzielny w swym wysiłku.”
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Ale pa mię taj:
OlimpiadySpecjalne 

tonietylkoorganizacjasportowa…

to rów nież moż li wość  
oso bi ste go roz wo ju osób  
z nie peł no spraw no ścią  

in te lek tu al ną.



MisjaProgramujestzwiększaniemożliwościfizycznychkażdegosportowcado pro
fesjonalnegotrenowaniai pełnegowysiłkupodczasstartóww zawodachOlim
piadSpecjalnych.PodczasbadańProgramu„ZdrowiSportowcy”,każdyzawodnik
madostępdo profesjonalistów,którzypodczasbadańscreeningowychedukują
na wieletematóww każdejz dziedzin.

Oferujemy badaniawProjektach:ZdrowyUśmiech,FUNfitness,ZdroweOczy,
PromocjaZdrowia,ZdrowySłuch,SprawneStopy.Osobyrealizującetenprogram
towolontariusze–  specjaliściw  zakresie stomatologii, okulistyki, laryngologii,
audiologii,podiatrii,ortopedii,dietetyki,dermatologii,medycynyogólneji fizjo
terapii.

Program „Zdrowi Sportowcy“ 

KliniczniKoordynatorzyOlimpiadSpecjalnychPolska:
FitFeet/SprawneStopy,drAnnaNadolska
FUNfitness,mgrSylwiaMyśliwiec
HealthPromotion/PromocjaZdrowia,drn.med.RobertRopiak
HealthyHearing/ZdrowySłuch,drhab.n.med.KatrzynaStarska
SpecialOlympicsLionsClubsOpeningEyes/ZdroweOczy,drn.med.TomaszDominik
SpecialSmiles/ZdrowyUśmiech,drn.med.KajaWichrowska
HASdata,ŁukaszSmak&JakubSzymura

Wolontariuszewyższychuczelnimedycznych i wychowaniafizycznego.

Wolontariusze w Programie „Zdrowi Sportowcy“

•wzrostświadomościspołecznejzwiązanejz problemamidotyczącymiopieki 
zdrowotnejosóbz niepełnosprawnościąintelektualną;

•systematycznaocenastanuzdrowiasportowcówOlimpiadSpecjalnych 
orazprzygotowanielekarzydo przeprowadzaniabadańspecjalistycznych 
w trakcieregionalnychi narodowychzawodówOlimpiadSpecjalnych;

•przeprowadzaniewszechstronnychbadańlekarskichpodczaszawodów 
OlimpiadSpecjalnych;

•zbieraniei analizawynikówbadaństanuzdrowiasportowców 
w celuokreśleniapotrzeb;

•szkoleniapersonelumedycznego;

Cele programu to: 

Specjalne podziękowania za wsparcie przy rekrutacji wolontariuszy-profesjonalistów:
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Olimpiady Specjalne
Zdrowi Sportowcy®



CelemprojektujestprzedewszystkimzapewnieniesportowcomOlimpiadSpecjalnychpo
mocyw dostępiedo opiekistomatologicznej.Projekttoprzeprowadzeniestandaryzowanego
badaniajamyustnejorazakcjeprofilaktycznepolegającena praktycznymprzedstawieniu
zasadi technikihigienyjamyustnej.

Zawodnicyotrzymująrównieżprzeróżnegadżetytj.szczotkii pastydo zębów,nitkiden
tystycznei innepakietyedukacyjne.

Zdrowy Uśmiech (stomatologia) 
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Olimpiady Specjalne
Zdrowy Uśmiech®
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1.Ustawszczoteczkępod kątem 45° 
do liniidziąseł

2.Czyśćruchemwymiatającym 
lubobrotowymzaczynając 
od liniidziąseł.

3.Zacznijod górnychzębów 
– szczotkujzewnętrzną,wewnętrzną
i żującapowierzchnięzęba.

Mycie zębów…   krok po kroku

3.Delikatnieprzesuwaj 
nićpomiędzyzębami
do dziąseł.

4.Zróbtosamo 
zdolnymizębami.

5.Upewnijsię,żeczyścisz 
każdyząb.

1.Weźokoło45cmnici,

2.Okręćnićwokółśrodkowego
palcakażdejzrąk

4.Niedotykaj 
dziąsełnicią.

6.Delikatniewyczyśćjęzyk, 
abyusunąćbakterie 
iodświeżyćoddech.

Nitkowanie…     krok po kroku



1. Myj mydłem i wodą 2. Wysusz dokładnie 3. Użyj talku lub dezodorantu 4.  …unikniesz przykrego 
zapachu i pocenia 

6. Pamiętaj o kremach 7.  Obcinaj paznokcie  
raz w tygodniu

8.  Nie skub paznokci 
palcami

5. Masz suche stopy?
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ProjektSprawneStopy jest jednymz nowszychprojektóww ProgramieZdrowiSportowcy.Powstałbyoceniać 
stan kończyn dolnych pod  kątem deformacji stóp, stawów i  związanych z  tym dolegliwości bólowych. 
Jednocześnieprofesjonaliścianalizująstanskóryi paznokcistóporazedukujązawodników,trenerówi rodziny
w temaciewłaściwegodoboruobuwiai skarpet.

Sprawne Stopy Olimpiady Specjalne
Sprawne Stopy
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9.  Obcinaj paznokcie  
na prosto

10.  Zawsze zakładaj 
czyste skarpety

11.  Noś buty  
by chronić stopy

12.  Zmieniaj skarpety  
i obuwie regularnie

13.  Jeśli masz obtarcie, 
bąbla…

14. Nie rozdrapuj… 15. przyklej plaster 16.  Jeśli masz obolałe 
stopy….

17.  Wymocz je w wodzie 
z solą

18.  Jeśli masz narośl lub 
swędzą ciebie stopy…

19.  Zadzwoń do lekarza i 
umów się na wizytę



Fitness

•łatwiejuprawiaćsport
•łatwiejbyćaktywnym
•będzieszzdrowszy
•bedzieszżyłdłużej
•daCiwięcejradościizabawy

Co musisz poprawić? 

•giętkość
•siłę
•równowagę
•ćwiczyćfitness
•kierowacsięzaleceniami
fizjoterapeuty

Bądź bar dziej gięt ki 

•Rozciąganiespowoduje,żeniebędzieszsztywnyi obolały
•RozciąganiepomożeTobiebyćlepszymw sporcie

Wska zów ki:

•Rozgrzejsięprzed rozciąganiem
•Powolidochodźdo pozycji
•Trzymajpozycjęrozciągającąliczącdo 15lubmówiącswojeimię
•Każdapozycjępowtórz 35razydlakażdejczęściciała
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ProjektFUNfitness towszechstronna terapiafizyczna.Celemprojektu jestbadanieprzezfizjoterapeutów 
zawodnikóww zakresieocenyzakresówruchomości,równowagi,siłymięśniowej,wydolnościorazpostawy.
Projektedukujejegouczestników,rodzinyi trenerówjakiemetodyi ćwiczeniadająmożliwośćzwiększania
giętkościi równowagiw sporciei codziennymżyciu.

FUNfitness Olimpiady Specjalne
FUNfitness



BawsięstającsięFIT!

Bądź sil niej szy

•ĆwiczeniapomogąTobiemiećmocniejszemięśnie 
i mniejodczuwaćból

•SiłapomożeTobiew sporcie

Wska zów ki:

•Rozgrzejsięprzed wzmacnianiem
•Wykonujćwiczeniapowoli
•Wykonujpełneruchyćwiczenia
•Dlakażdejczęściciaławykonujćwiczenia 1015minut Wię cej ener gii

•Fitnessdajewięcejenergiiw sporciei innychaktywnościach
•FitnesspomożeTobiew sporcie

Wska zów ki:

•Wybierzjednolubdwaćwiczenia,którelubiszrobić
•Róbjeprzez 5dniw tygodniu
•Ćwicztwardo,alez możliwościąrozmowy
•Ćwicz 60minutkażdegodnia– możesztenczaspodzielić
na krótszeokresyw ciągudnia

Lep sza rów no wa ga

•RównowagapozwalaTobiekontrolowaćpozycjeciała 
podczasstaniai poruszaniasię

•RównowagapomożeTobiew sporcie

Wska zów ki:

•Stóji siedźw prostejpozycji
•Róbćwiczeniapowoli
•Próbujtrzymaćpozycjęz: 
Otwartymioczami,jednymzamkniętym 
i obomazamkniętymi
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Misjąprojektujestpolepszaniejakościżyciazawodnikówpoprzezoptymalizacjęwidzenia,zdrowie
oczui umiejętnościwidzenia.Założeniemprojektujestprzeprowadzeniebadańi edukacjazawodników, 
rodzini trenerówo regularnejopiecemedycznej.Możetoprowadzićdo zapewnieniaokularów 
korekcyjnych,któremamydziękiwsparciunaszychglobalnychsponsorówLionsClubInternational,
Essilor(soczewki)i Safilo(oprawki),a takżeLibertySport(ochronneoprawkisportowe).

Zdrowe Oczy (optometria) Olimpiady Specjalne
Lions Clubs International
Zdrowe Oczy®
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Projekt„ZdrowySłuch”tozestawbadańsłuchu,którezapewniająopiekęaudiologicznąkażdemuzawodnikowi.
Realizowanyjestprzezwolontariuszy– profesjonalistówi opierasięna sprawdzaniupoziomuwoskowinyoraz
otoemisjiakustycznej.Częstoprojektdajemożliwośćkorekcjisłuchu(aparatysłuchowe)lubprzeciwdziałania
(pływackiezatyczkido uszu)i badawystępowanieubytkówsłuchuu zawodnikówOlimpiadSpecjalnych.

Zdrowy Słuch (audiologia) Olimpiady Specjalne
Zdrowy Słuch



Wy bie ram moc ne ko ści
Li sta rze czy, któ re wy bie ram:

Pićszklankęmlekazamiastwody.
Trenowaćsport.
Niepalićpapierosów,
Jeśćprodukty,którebudująkości:
Brokuły,jogurty,ciemnąsałatę,migdały.
Braćwitaminyw tabletkachWAPNO i witamine D.
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Projektoferujeedukacjęw zakresiezdrowegojedzenia,wyborustylużyciai możliwościrozwoju
fizycznego.Uświadamiazawodnikomjakważnajestjakościżyciai zmianawizjiwłasnejosoby,
zapewniazrozumieniedlalepszegozdrowiai samopoczucia.Dającinformacjechcemydoko
naćzmiandługofalowychw życiuzawodnikóww zakresieichstylużyciai rozwojufizycznego.

Promocja Zdrowia Olimpiady Specjalne
Promocja Zdrowia



Wybieram picie wody każdego dnia
Lista rzeczy, które wybieram:

Piciewodyzamiastsłodkichnapojówkażdegodnia.
Jedzenieświeżych,soczystychowocówkiedyjestgorąco, 
jakjagody,arbuz,pomarańczeijabłka.
Pićjednąbutelkęwodypomoichzajęciach.
Pićszklankęwodyprzedkażdymposiłkiem.

Wy bie ram ochro nę przed słoń cem
Li sta rze czy, któ re wy bie ram:

Staniew cieniujeślitomożliwe.
Ubieranierzeczy,którezakrywająmojąskórękiedyjestemdługona słońcu.
Noszeniekapeluszalubczapki.
Noszenieokularów.
Używaniekremówz filtrem,conajmniejSPF 15.

Wy bie ram sport – nie pa le nie pa pie ro sów
Li sta rze czy, któ re wy bie ram:

Jeślipalę,poproszęlekarzao pomocw rzuceniu.
Jeśliżujętytoń,poproszęlekarzao pomocw rzuceniu.
Jeśliniepalę,niezacznę!
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Program„ZdrowiSportowcy”powstałbyutrzymaći poprawiaćstanzdrowiazawodnikóworazichmożliwościtrenowania
i rywalizowaniapodczaszawodówOlimpiadSpecjalnych.PonadtoProgramdajemożliwościpoprawypolitykizdrowot
nejdlaosóbz niepełnosprawnościąintelektualnąpoprzezzbieraniei analizędanychz każdegobadania.Bazanazywa
sięHASsystemi jestnajwiększabaządot.zdrowiaosóbz niepełnosprawnościąintelektualną.Zbieraniedanychpodczas
Igrzyskw Warszawiejestważnedladalszegoplanowania,programów,uzyskaniawsparcia,poprawypolitykii badań.

Baza danych Programu „Zdrowi Sportowcy“ Olimpiady Specjalne
Zdrowi Sportowcy®
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Partnerzy Programu „Zdrowi Sportowcy“ 



Chcesz zostać lekarzem, fizjoterapeutą,  
dietetykiem w Programie „Zdrowi Sportowcy”?
Chcesz zostać lekarzem, fizjoterapeutą,  
dietetykiem w Programie „Zdrowi Sportowcy”?

Dołącz do nas bo warto! 
Olimpiady Specjalne Polska gwarantują Tobie:
•Dobrazabawę!
•Członkostwowświatowymruchusportowym!
•Rozwójfizycznyiintelektualny!
•Rozwójumiejętności!
•Demonstrowanieodwagiirozwójpewnościsiebie!
•Uczestnictwowtreningachizawodach!
•Przyjaźń,koleżeństwo,współzawodnictwo!
•Uśmiechiradośćkażdegodnia!

Jesteś gotowy na nowe wyzwanie? Czekamy na Ciebie!Jesteś gotowy na nowe wyzwanie? Czekamy na Ciebie!
BiuroNarodoweStowarzyszeniaOlimpiadySpecjalnePolska
ul.Wołodyjowskiego69a,02724Warszawa, 
tel./fax:(+48)226257119,(+48)226218418
www.olimpiadyspecjalne.pl;www.specialolympics.org 
email:j.styczen@olimpiadyspecjalne.pl

Partnerzy strategiczni  
Olimpiad Specjalnych Polska:

Co-funded by
the Health Programme
of the European Union
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