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Dla kogo jest Program Rodzinny?

•  dla każ de go człon ka ro dzi ny oso by z  nie peł no spraw no ścią 
in te lek tu al ną;

Kto to jest członek rodziny?

•  oso ba po sia da ją ca związ ki ro dzin ne z za wod ni kiem Olim piad Spe-
cjal nych (np.: mat ka, oj ciec, krew ny, mąż/żo na za wod ni ka), 
uczest ni czą ca w  dzia ła niach zwią za nych z  re ali za cją pro gra mu 
Olim piad Spe cjal nych. 

Po co tworzymy Program Rodzinny?

Człon ko wie ro dzin chcą stwo rzyć dla osób z nie peł no spraw no ścią in te-
lek tu al ną czy li swo ich bli skich przy ja zną rze czy wi stość. Nie chcą dla 
nich tyl ko wszech stron nej opie ki, lecz wal czą o co raz lep sze wa run ki 
roz wo ju tak fi zycz ne go, po znaw cze go jak i  spo łecz ne go. 
Te dzia ła nia skie ro wa ne są ku sa mo dziel no ści i nie za leż no ści, ku ak-
tyw ne mu ży ciu spo łecz ne mu oraz ak ty wi za cji fi zycz nej i za wo do wej. 
Olim pia dy Spe cjal ne to nie tyl ko sport, to przede wszyst kim 
moż li wość oso bi ste go roz wo ju osób z nie peł no spraw no ścią in-
te lek tu al ną. To szan sa dla ro dzi ców, ro dzeń stwa, mał żon ków do do-
świad cza nia du my, ra do ści, mi ło ści, wy mia ny do świad czeń 
i kre owa nia lep sze go świa ta. Ro dzi na, przy ja cie le i ko le dzy są naj waż-
niej si dla każ de go czło wie ka i da ją ogrom ne wspar cie w co dzien nych 
zma ga niach z ży ciem. Olim pia dy Spe cjal ne to wiel ka ro dzi na, w któ rej 
każ dy mo że zna leźć miej sce dla sie bie. Ak ty wi zu jąc ro dzi ny do dzia-
ła nia w ra mach Sto wa rzy sze nia mo gą oni re ali zo wać się w  in nych 
ro lach spo łecz nych oraz wspie rać in ne ro dzi ny.

Co otrzymam w Olimpiadach Specjalnych?
• wsparcie psychiczne;
• wiedzę;
• poradnictwo rodzinne życiowe, społeczne i prawne;
• kontakt z innymi rodzinami;
•  nowe możliwości dla siebie i bliskiej mi osoby z niepełnosprawnością 

intelektualną;
• ……;
• powiedz czego oczekujesz?

„… za an ga żo wa nie ro dzin 
w  dzia łal ność Olim piad Spe-
cjal nych po win no być istot ną 
ce chą na szych Pro gra mów 
na świe cie. Po mi mo wie lu sta rań, do tych czas uda ło się nam za le d wie 
w nie wiel kim stop niu wy ko rzy stać ten ogrom ny po ten cjał. Ro dzeń stwa 
po win ny w więk szym stop niu an ga żo wać się w  cha rak te rze part ne rów 
w spor tach zu ni fi ko wa nych i tre ne rów (asy sten tów tre ne ra). Ro dzi ce po-
win ni być wi docz ni na za wo dach Olim piad Spe cjal nych wszyst kich szcze-
bli, wcho dzić w  skład za rzą dów, ko mi te tów i  róż no rod nych Ko mi sji 
Olim piad Spe cjal nych…”

Ti mo thy Shri ver, czło nek Za rzą du Spe cial Olym pics
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Kim mogę być w Olimpiadach Specjalnych?
1. działaczem w ramach Programu Rodzinnego;
2. członkiem władz Sekcji, Oddziału Regionalnego i Komitetu Krajowego;
3. członkiem Komisji Rodzinnej w Oddziale Regionalnym;
4. wolontariuszem w biurze regionalnym czy Sekcji;
5. wolontariuszem podczas zawodów;
6. trenerem;
7. fundraiserem(pozyskiwanie środków finansowych i rzeczowych);
8. …………;
9. kim tylko chcesz!!!!



•  Zmia na świa do mo ści spo łe czeń stwa o moż li wo ściach, 
umie jęt no ściach i ak cep ta cji osób z nie peł no spraw no-
ścią in te lek tu al ną.

•  Pro mo cja Olim piad Spe cjal nych, spor tu osób nie peł no-
spraw nych i in te gra cji spo łecz nej.

•  Wy pro mo wa nie wi ze run ku oso by z nie peł no spraw no ścią 
in te lek tu al ną ja ko rów no praw ne go człon ka spo łe czeń stwa;

•  Re kru ta cja no wych za wod ni ków do  ru chu Olim piad 
Spe cjal nych, za chę ca nie ich ro dzi ców, człon ków ro dzin 
do współ pra cy.

•  Roz wi ja nie sys te mu in for ma cyj ne go dla człon ków ro-
dzin na te mat uczest nic twa w szko le niach, wy kła dach, 
im pre zach Olim piad Spe cjal nych.

•  Two rze nie grup wza jem nej po mo cy w co dzien nych trud no-
ściach, np.: trans port na tre nin gi i im pre zy spor to we, za-
pew nia nie opie ki, two rze nia wa run ków prze strze ga nia 
praw wo bec osób nie peł no spraw nych, pro wa dze nie ich ku 
ak tyw ne mu ży ciu spo łecz ne mu.

•  Or ga ni za cja im prez, wy cie czek, tur nu sów re ha bi li ta cyj-
nych z  pro gra mem dla osób z  nie peł no spraw no ścią 
in te lek tu al ną i ich ro dzin.

•  Roz po wszech nia nie in for ma cji o moż li wo ści ko rzy sta nia 
z za jęć re ha bi li ta cyj nych, spor to wych i in nych o do stę-
pie do szkol nic twa, pra cy oraz do in nych przy wi le jów 
i za sad wy ni ka ją cych z po li ty ki pań stwo wej do ty czą cej 
tej gru py osób.

•  In for mo wanie o moż li wo ści uczest nic twa ro dzi ców i ro-
dzin w za wo dach ogól no pol skich i mię dzy na ro do wych 
w for mie płat nych osób do dat ko wych. 

•  Współ pra ca ro dzin i ro dzi ców przy or ga ni za cji za wo dów 
Olim piad Spe cjal nych – róż no rod ne for my współ pra cy 
Ko mi sji Ro dzin nej z Ko mi te tem Or ga ni za cyj nym za wo-
dów spor to wych Olim piad Spe cjal nych.

Jakie są cele i założenia 
Programu Rodzinnego?



OLIMPIADY SPECJALNE / SPECIAL OLYMPICS 
•  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.

•  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 li ta-
cyj no -tre nin go wy dla osób, któ re nie mo gą uczest ni 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.

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 akredytowanych 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.

Filozofi a

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.

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.

SPORTY ZUNIFIKOWANE



Wolontariat
Nasza 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 by ła by nie moż li wa. Są wśród nich tre-
ne 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.
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. Każ dy ma pra wo być wo lon ta riu szem. 
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 sto wa rzy sze-
nia. Jed no cze śnie da je my szan sę po sze rza nia wie-
dzy, roz wi ja nia za in te re so wań, za wie ra nia przy jaź ni, 
zdo by wa nia do świad czeń i umie jęt no ści spo łecz nych 
tj. pra cy w ze spo le, roz wi ja nia zdol no ści przy wód-
czych, ko mu ni ka tyw no ści.

m  odzi sportowcy

•  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.



PROGRAM RODZINNY 

•  2001/2002  –  obozy ro dzin ne Olim piad Spe cjal nych z przed sta wi cie-
la mi ro dzi ców z 17 Od dzia łów Re gio nal nych;

•  2003  –  trzy Makroregionalne Szkolenia w Białymstoku, Poznaniu 
i Pszczynie;

•  2002/20 06  –  Se mi na ria Ro dzin ne pod czas Ogól no pol skich Let nich 
Igrzysk Olim piad Spe cjal nych w Po zna niu i War sza wie;

•  2008  –  Ogól no pol skie Spor to wo Szko le nio we Warsz ta ty 
Li de rów Olim piad Spe cjal nych – Pro gram Ro dzin ny;  

•  2009  –  2009- Seminarium Rodzinne podczas Ogólnopolskich 
Letnich Igrzysk Olimpiad Specjalnych w Kielcach

•  2010  –  Europejskie Forum Rodzinne podczas Europejskich 
Letnich Igrzysk Olimpiad Specjalnych w Warszawie

•  Europejska Konferencja Szkoleniowa Programu Rodzinnego 
Olimpiad Specjalnych w Warszawie.

„...mam no wych bo ha te rów, są ni mi ro dzi ce osób z nie peł no spraw no ścią in te-
lek tu al ną. Żą da ją oni by ich dzie ci by ły trak to wa ne tak jak in ne dzie ci. Mó wią, 
mo je dzie ci są war to ścio we. Za 10-15 lat, bę dą mi lio ny spor tow ców Olim piad 
Spe cjal nych na ca łym świe cie i ich ro dzi ce po wie dzą „Wy gra li śmy!”...

Eu ni ce Ken ne dy Shri ver, 
za ło ży ciel ka i Ho no ro wy Pre zes Spe cial Olym pics

Historia Programu Rodzinnego w Polsce
•  dzia łal no ści Olim piad Spe cjal nych w Pol sce to dzia łal ność ro dzi ców 

(Je rzy Ty czyń ski);
•  1994  –  se sja dla ro dzi ców pod czas I Ogól no pol skiej Kon fe ren cji 

Olim piad Spe cjal nych;
•  1994  – po wo ła nie sek cji ro dzin nej w War sza wie;
• 1994  – obóz szko le nio wy dla ro dzi ców z War sza wy;
•  1994  –  udział 2 ro dzi ców w Eu ro pej skim Se mi na rium Olim piad 

Spe cjal nych w Wied niu;
•  1995  –  Se mi na rium Ro dzin ne pod czas V Ogól no pol skiej Let niej 

Olim pia dy Spe cjal nej w War sza wie;
•  1998  –  Se mi na rium Ro dzin ne pod czas VI Ogól no pol skich Let nich 

Igrzy skach Olim piad Spe cjal nych w War sza wie;
•  1999  –  re or ga ni za cja Sto wa rzy sze nia pod  wzglę dem ad mi ni-

stra cyj nym – 18 Od dzia łów Re gio nal nym, w każ dym 
Od dzia le po wsta je Ko mi sja ds. Ro dzin;

•  2000  –  obóz ro dzin ny Olim piad Spe cjal nych z przed sta wi cie la mi 
ro dzi ców z 16 Od dzia łów Re gio nal nych;

•  2000  –  po wo ła nie Ko mi sji Ro dzin nej Ko mi te tu Kra jo we go i okre-
śle nie ogól nych wy tycz nych dzia łal no ści ro dzi ców w Pol-
sce w ru chu Olim piad Spe cjal nych;

•  2000/2001 –  dzia łal ność ro dzin na w Od dzia łach Re gio nal nych 
Olim piad Spe cjal nych;

Komitet 
Krajowy 
– poziom 
ogólnopolski

Komisja Rodzinna – 
opracowanie strategii 
działania i realizacji 
Programu Rodzinnego

Narodowy Koordynator 
Programu Rodzinnego

Komitet 
Regionalny 
– poziom 
regionalny

Komisja Rodzinna – 
realizacja założeń Programu 
Rodzinnego, opracowanie 
własnych celów i założeń

Regionalny Koordynator 
Programu Rodzinnego

Sekcja 
Olimpiad 
Specjalnych

Działalność członków rodzin 
w Sekcji

Koordynator Programu 
Rodzinnego w Sekcji

Struktura organizacyjna Programu Rodzinnego w Polsce:

Plany 2012



1. py ta my o opi nie i po trze by oso by nie peł no spraw ne;

2.  uczy my się słu chać osób nie peł no spraw nych 
i sza nu je my ich odmienne zda nie;

3.  uczy my, szko li my i stwa rza my moż li wo ści 
wy po wia da nia się osób nie peł no spraw nych;

4.  uczy my sa mo dziel no ści, roz wi ja my umie jęt no ści 
spo łecz ne;

5.  wzmac nia my po czu cie wła snej war to ści 
osób nie peł no spraw nych;

6.  ła mie my ste reo ty py i wal czy my z uprze dze nia mi 
po przez kam pa nie uświa da mia ją ce i edu ka cyj ne;

7.  uczy my in nych zro zu mie nia i ak cep ta cji od mien no ści 
dru gie go czło wie ka;

8.  pro mu je my war to ści etycz ne tj. od po wie dzial ność, 
sza cu nek i uczci wość;

9.  po zwa la my oso bom z nie peł no spraw no ścią in te lek tu-
al ną na swo bod ne po dej mo wa nie de cy zji, po peł nia nie 
błę dów i ucze nie się spra wo wa nia więk szej kon tro li 
nad wła snym ży ciem;

By w peł ni re ali zo wać na sze za ło że nia szko li my tre ne rów, 
opie ku nów, wo lon ta riu szy, dzia ła czy i  człon ków ro dzin jak 
przyj mo wać oso by z nie peł no spraw no ścią in te lek tu al ną w no-
wych ro lach spo łecz nych i jak po zwo lić im na sa mo dziel ność. 
Na szym za da niem jest wspie ra nie a nie przej mo wa nie kon-
tro li nad ich ży ciem!

Czym jest Program Rodzinny dla osoby 
z niepełnosprawnością intelektualną? 
Dlaczego warto dołączyć do nas?
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