
Inne programy

Ce le i za ∏o ̋ e nia pro gra mu:
• zmia na Êwia do mo Êci i rów no praw ne trak to wa nie wszyst kich uczniów;
• zro zu mie nie i za ak cep to wa nie od mien no Êci dru gie go cz∏o wie ka;
• na uka to le ran cji, ∏a ma nie ste reo ty pów i wal ka z uprze dze nia mi;
• po zna nie i zro zu mie nie idei Olim piad Spe cjal nych; 
• za an ga ̋ o wa nie w dzia ∏al noÊç Olim piad Spe cjal nych;
• in te gra cja uczniów szkó∏ ma so wych i spe cjal nych;

Pro gram Wo lon ta riac ki 
Olim piad Spe cjal nych Pol ska

Ka˝ de go ro ku po nad 3000 wo lon ta riu szy wspie ra dzia ∏al noÊç Olim piad 
Spe cjal nych Pol ska. Sà wÊród nich tre ne rzy, s´ dzio wie, stu den ci, ucznio wie 
szkó∏ ma so wych, cz∏on ko wie ro dzin i in ne oso by, któ re zg∏o si ∏y ch´ç i go to-
woÊç po mo cy przy or ga ni zo wa niu tre nin gów, za wo dów, obo zów, im prez 
spe cjal nych, pra cy biur re gio nal nych itd.

Spor ty Zu ni fi ko wa ne
•  Spor ty Zu ni fi ko wa ne sà ofi cjal nym pro gra mem Olim piad Spe cjal nych, któ ry 

∏à czy w przy bli ̋ e niu rów nà licz b´ osób z nie pe∏ no spraw no Êcià in te lek tu al nà 
(Za wod ni ków Olim piad Spe cjal nych) z ró wie Êni ka mi w nor mie in te lek tu al nej 
(Part ne rzy) w dru ̋ y nach spor to wych, na tre nin gach i za wo dach. 

•  za wod ni cy i part ne rzy sà w po dob nym wie ku i po sia da jà po dob ny po ziom 
spraw no Êci i umie j´t no Êci;

Oficjalne przemówienia zawodnika
1-1,5 mi nu ty, za pre zen tuj ide´ i po ka˝ 2-3 aspek ty spra wy

Przed sta wie nie si´ 
Prze mo wa – Wcze Êniej przy go tuj; mów pro sty mi zda nia mi 
i w∏a sny mi s∏o wa mi; patrz na s∏u cha czy  
Pod su mo wa nie      – Za wsze zo sta wiaj kon takt do Olim piad 

Autoprezentacja
1-1,5 mi nu ty, za pre zen tuj sie bie, to co ro bisz, two je hob by

Przed sta wie nie si´
Prze mó wie nie  
Pod su mo wa nie

•  Olimpiady Specjalne to nie tylko sport, to równie˝ rozwój osób 
z niepe∏nosprawnoÊcià intelektualnà;

•  Osoby z niepe∏nosprawnoÊcià intelektualnà majà wiele 
umiej´tnoÊci i du˝e mo˝liwoÊci;

•  Osoby z niepe∏nosprawnoÊcià intelektualnà chcà aktywnie 
uczestniczyç w ˝yciu spo∏ecznym;

•  Sportowcy potrafià nas cz´sto zaskoczyç, siebie te˝;

•  Osoby z niepe∏nosprawnoÊcià intelektualnà sà naszymi 
przyjació∏mi i partnerami;

•  Traktuj sportowców jak partnerów;

•  Bierz pod uwag´ myÊli, uczucia i opinie sportowców;

•  S∏uchaj! Miej pewnoÊç, ze rozumiesz co do Ciebie 
mówià sportowcy.

•  Powierzaj sportowcom znaczàce zadania i ucz ich 
bycia liderami!

Je steÊ go tów na no we wy zwa nia? 

Nowe Inicjatywy Olimpiad Specjalnych Polska

Czekamy na ka˝dego!

 Ministerstwo 
Sportu i Turystyki

Rzeczypospolitej Polskiej
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Olim piady Spe cjal ne Pol ska
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Olimpiady Specjalne Polska
Mi sjà Olim piad Spe cjal nych jest za pew nie nie oso bom z nie pe∏ no-
spraw no Êcià in te lek tu al nà ca ∏o rocz ne go cy klu tre nin gów i za wo dów 
spor to wych w ró˝ nych dys cy pli nach spor to wych. Za pew nia im to 
cià g∏y roz wój spraw no Êci fi zycz nej, da je mo˝ li woÊç de mon stro wa-
nia od wa gi, do Êwiad cza nia ra do Êci i dzie le nia si´ na gro da mi, umie-
j´t no Êcia mi i przy jaê nià z ro dzi na mi, przy ja ció∏ mi, in ny mi za wod ni-
ka mi Olim piad Spe cjal nych i spo ∏ecz no Êcià in te lek tu al nà.

Fi lo zo fia
Olim pia dy Spe cjal ne zo sta ∏y stwo rzo ne w prze ko na niu, ze oso by 
z nie pe∏ no spraw no Êcià in te lek tu al nà po tra fià przy od po wied niej 
za ch´ cie i in struk cji tre no waç, cie szyç si´ i czer paç ko rzy Êci fi zycz-
ne i psy cho spo ∏ecz ne z uczest nic twa w spor tach in dy wi du al nych 
i ze spo ∏o wych, do sto so wa nych do ich po trzeb i mo˝ li wo Êci.

„Pra gn´ zwy ci´ ̋ yç, lecz je Êli nie b´ d´ móg∏ zwy ci´ ̋ yç, 
niech b´ d´ dziel ny w swym wy si∏ ku.”

Ale pa mi´ taj:
Olim pia dy Spe cjal ne to nie tyl ko or ga ni za cja spor to wa…

to rów nie˝ mo˝ li woÊç oso bi ste go roz wo ju osób 
z nie pe∏ no spraw no Êcià in te lek tu al nà.

Na szym ce lem jest:
• Zwi´k sza nie li czy za wod ni ków;
•  pro mo wa nie ról spo ∏ecz nych osób z nie pe∏ no spraw no Êcià 

in te lek tu al nà;
•  zmia na Êwia do mo Êci spo ∏e czeƒ stwa o mo˝ li wo Êciach, 

umie j´t no Êciach i ak cep ta cji osób z nie pe∏ no spraw no Êcià 
in te lek tu al nà;

Pro gram Zdro wi Spor tow cy

Ofer ta:
• Zdro wy UÊmiech – ba da nia sto ma to lo gicz ne;
• Zdro wy S∏uch – ba da nia la ryn go lo gicz ne;
• FUN Fit ness – ca ∏o Êcio wa te ra pia fi zycz na;
•  Pro mo cja Zdro wia – pro mo wa nie zdro wych po staw 

w ˝y ciu spor tow ców;
• Zdro we Oczy – ba da nia oku li stycz ne;
•  Spraw ne Sto py – scho rze nia stóp, ko lan, der ma to lo gia, 

do bór obu wia;
•  Med Fest – te sty spraw dza jà ce ci Ênie nie krwi, 

ba danie ser ca, roz wój mi´ Êni;

Za ∏o ̋ e nia i ce le:
•  sys te ma tycz na oce na sta nu zdro wia spor tow ców 

oraz wy szko le nie le ka rzy do prze pro wa dza nia ba daƒ 
spe cja li stycz nych pod czas re gio nal nych i na ro do wych 
za wo dów Olim piad Spe cjal nych;

•  pro wa dze nie szko leƒ dla per so ne lu 
me dycz ne go;

•  ze bra nie i ana li za wy ni ków ba daƒ 
sta nu zdro wia 
i po trzeb spor tow ców,

•  wzrost Êwia do mo Êci spo ∏ecz nej 
do ty czà cej pro ble mów w za kre sie 
opie ki zdro wot nej osób 
z nie pe∏ no spraw no Êcià in te lek tu al nà;

Athletes Leadership Program 
Program Liderów Olimpiad Specjalnych 

Program ALPs to:
zestaw programów dajàcych zawodnikom mo˝liwoÊç:

 • rozwoju umiej´tnoÊci, pewnoÊci siebie i poczucia w∏asnej wartoÊci;

 • pe∏nienia ró˝nych ról spo∏ecznych;

 • aktywnej dzia∏alnoÊci organizacyjnej;

Zawodnik jako:
 • trener;

 • s´dzia;

 • wolontariusz;

 • mówca – Global Messenger;

 • cz∏onek w∏adz;

 • zawodnik w sportach zunifikowanych;

 • cz∏onek Kongresu Sportowców & Rady Sportowców;

 • uczestnik Seminarium dla Liderów;

Co Ty mo˝esz zrobiç ?
 • Promuj samodzielny wybór sportowców!

 •  Zach´caj sportowców do pe∏nienia nowych ról. 
Dodawaj im odwagi!

 •  Przygotuj wolontariuszy, cz∏onków rodzin, trenerów 
do powitania sportowców w nowych rolach!

Zdrowi      Sportowcy
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