
Projekt & opracowanie prezentacji: J.Styczeń-Lasocka 

Olimpiady Specjalne Polska 
 
WOLONTARIAT  



Special Olympics Inc.  

• Eunice Kennedy – Shriver 

• 1963-1968, letnie obozy sportowe; 

• 1968r., I Międzynarodowe Igrzyska Special Olympics, Chicago – 1000 zawodników; 

• światowa organizacja sportowa dla osób z niepełnosprawnością intelektualną; 

• 1988 porozumienie z MKOL - uznanie dla ruchu; 

• zgoda MKOL na używanie słowa Olympics & Ceremoniał Olimpijski; 

• ponad 220 Programów Narodowych w 170 krajach; 

 

 

 



Images training and competition 



Wolontariat – główny filar działalności. 

Każdy w Olimpiadach Specjalnych jest wolontariuszem! 
 

Pracujemy w biurach, na zajęciach sportowych, organizujemy zawody i obozy 
sportowe……..  

 
Jesteśmy specjalistami od PR, fundraisingu, marketingu…… 

 
Każdego dnia się uczymy, pozyskujemy nowe doświadczenia, znajomości, 

przyjaźnie, miłości ……… 

 
Każdy z nas jest profesjonalistą i ma umiejętności, które można wykorzystać! 

 
 

 

 



WOLONTARIUSZ STAŁY 

Osoba systematycznie uczestnicząca w działalności Olimpiad 

Specjalnych, pełniąca różne role, np. trenerzy nie pobierający 

wynagrodzenia, organizatorzy treningów i zawodów, czł. rodzin, 

organizatorzy nowych inicjatyw itd. 

 

WOLONTARIUSZ PRZY ZAWODACH 

 Osoba pomagająca przy zawodach Olimpiad Specjalnych i pełniąca 

różne role.  



Czym dla Ciebie może być wolontariat? 

Sprawdzeniem się. 

Zdobyciem nowych umiejętności: 

Praca w grupie; 

Komunikatywność; 

Rozwój zdolności liderowania; 

Organizacyjnych; 

Podzielenie się doświadczeniami i pozyskanie nowych; 

Aktywnym działaniem; 

Poszerzaniem doświadczeń zawodowych; 

Satysfakcją ; 

………… 

 



Profil wolontariusza Olimpiad Specjalnych 

• Dzieli się własną kulturą z innymi 

• Poszukuje rozwoju emocjonalnego 

• Pragnie być częścią pozytywnej energii 

• Chce uzyskać unikalne kompetencje 

• Poszukuje nowych przyjaciół wyznających podobne 

wartości 

 



Oferta dla wolontariuszy 

 
 

• Oficjalny ubiór wolontariusza  

• Wyżywienie 

• Zakwaterowanie  

• Certyfikat uczestnictwa 

 

 



Słowo klucz 

Odpowiedzialność. 

Co gwarantujemy? 

Wsparcie o każdej porze dnia i nocy. 
Nowe doświadczenia i umiejętności. 

Znajomości. 

Przyjaźnie. 
Pozytywną energię. 

Zabawę. 

Rozwój. 
……. 

 

 

 

 



Ochrona prawna wolontariuszy 

 

 
Ubezpieczenie NNW i OC dla wolontariusza  

  

Zawarcie umowy o współpracy  z wolontariuszem 

 



Zawody– minimalny zakres czynności 

       

• Wspieranie w trakcie zawodów 

• Zakwaterowanie 

• Catering 

• Infrastruktura i Transport 

• Ceremonie otwarcia i zakończenia 

• Dekoracje zawodników 

• Magazyny i oznakowanie terenu 

• Nagłośnienie 

• Napoje 

• Inne 

 



Wybierz i rób to co lubisz! 

Imprezy towarzyszące 

…………………………….. 

………….. 

………………….. 

Obsługa sportowa zawodów 

Logistyka 

Ceremonie 

Opiekun ekipy 

Prace komputerowe i biurowe 



Projekt & opracowanie prezentacji: J.Styczeń-Lasocka 

www.olimpiadyspecjalne.pl  

http://www.olimp;iadyspecjalne.pl/

