
Do∏àcz do nas bo war to! 
Olim pia dy Spe cjal ne Pol ska gwa ran tujà To bie:

• Do bra za baw´!
• Cz∏on ko stwo w Êwia to wym ru chu spor to wym!
• Roz wój fi zycz ny i in te lek tu al ny!
• Roz wój umiej´tnoÊci!
• De mon stro wa nie od wa gi i roz wój pew noÊci sie bie!
• Uczest nic two w tre nin gach i za wo dach!
• Przy jaêƒ, ko le˝eƒstwo, wspó∏za wod nic two!
• UÊmiech i ra doÊç ka˝de go dnia!

Pa mi´taj!
• Oso by z nie pe∏no spraw noÊcià in te lek tu alnà oraz

pe∏no spraw ne majà wie le umiej´tnoÊci
i du˝e mo˝li woÊci na roz wój psy cho fi zycz ny.

• Ka˝dy chce ak tyw nie uczest ni czyç w ˝yciu spo∏ecz nym.
• Na le˝y wal czyç ze ste reo ty pa mi i uprze dze nia mi.

Napisz: j.styczen@olimpiadyspecjalne.pl
Zajrzyj: www.olimpiadyspecjalne.pl; www.specialolympics.org 

Zadzwoƒ i przyjdê:

JesteÊ gotowy 
na nowe wyzwanie?

Czekamy na Ciebie!

Ministerstwo 
Sportu i Turystyki

Rzeczypospolitej Polskiej

Instytucje wspierajàce: Partner Programu Edukacyjnego 
„Do∏àcz do nas“

Ce le i za∏o˝enia 2007-2010
• two rze nie dru˝yn zu ni fi ko wa nych dla dzie ci i m∏odzie˝y w wie ku

13-16 i 17-25 lat;

• da nie szan sy m∏odym za wod ni kom Olim piad Spe cjal nych i part -
ne rom ze szkól ma so wych na in te gracj´ i re ali zacj´ swo ich spor -
to wych ma rzeƒ;

• re ali za cja za∏o˝eƒ pro gra mu edu ka cyj ne go czy li uÊwia do mie nie
spo∏eczeƒstwa, 

• na wiàza nie wspó∏pra cy po mi´dzy szko∏ami spe cjal ny mi i ma so -
wy mi na po zio mie gim na zjum i szkó∏ Êred nich;

Zu ni fi ko wa na pi∏ka no˝na
& Pro gram edu ka cyj ny „Do∏àcz do nas”

• prio ry tet – pi∏ka no˝na 7 os. – 4 za wod ni ków + 3 part ne rów

• pi∏ka no˝na 11 os. – 6 za wod ni ków + 5 part ne rów

• pi∏ka no˝na 5 os. – 3 za wod ni ków + 2 part ne rów 

13-25 lat – 7 oso bo we dru˝yny
• szko le nia dla tre ne rów – spor ty zu ni fi ko wa ne;

• szko le nia dla na uczy cie li – „Do∏àcz do nas”;

• two rze nie no wych dru˝yn i ze spo∏ów;

• szu ka nie no wych za wod ni ków i part ne rów (1200osób); 

Eta py re ali za cji pro jek tu
I. Spo tka nia w szko∏ach i re ali za cja pro gra mu edu ka cyj ne go

„Do∏àcz do nas”;

II. Szko le nia tre ne rów i na uczy cie li;

III. Two rze nie dru˝yn spor to wych;

IV. Sa mo dziel ne se sje tre nin go we;

V. Se sje tre nin go we dla kil ku dru˝yn – mi ni tur nie je;

VI. Po zy ski wa nie fun du szy na or ga ni zacj´ wspól nych se sji tre nin go wych;

VII. Wspó∏pra ca ze szko∏ami ma so wy mi;

VIII. Re gio nal ne Tur nie je Zu ni fi ko wa nej Pi∏ki No˝nej – w ra mach
Eu ro pej skie go Ty go dnia Pi∏ki No˝nej Olim piad Spe cjal nych;
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Mi sja
Misjà Olim piad Spe cjal nych jest za pew nie nie oso bom z nie pe∏no -
spraw noÊcià in te lek tu alnà ca∏orocz 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
ciàg∏y roz wój spraw noÊci fi zycz nej, da je mo˝li woÊç de mon stro wa nia
od wa gi, doÊwiad cza nia ra doÊci i dzie le nia si´ na gro da mi,
umiej´tnoÊcia mi i przy jaênià 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 noÊç lo kalnà.

Fi lo zo fia
Olim pia dy Spe cjal ne zo sta∏y stwo rzo ne w prze ko na niu, ˝e oso by
z nie pe∏no spraw noÊcià in te lek tu alnà po tra fià przy od po wied niej
zach´cie i in struk cji tre no waç, cie szyç si´ i czer paç ko rzyÊci 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∏owych, do sto so wa nych do ich po trzeb i mo˝li woÊci.

„Pragn´ zwy ci´˝yç, lecz jeÊli 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 noÊcià in te lek tu alnà.

Na szym ce lem jest:
• zwi´ksza nie licz by za wod ni ków i part ne rów;

• pro mo wa nie ról spo∏ecz nych osób z nie pe∏no spraw noÊcià 
in te lek tu alnà;

• zmia na Êwia do moÊci spo∏eczeƒstwa o mo˝li woÊciach,
umiej´tnoÊciach i ak cep ta cji osób z nie pe∏no spraw noÊcià 
in te lek tu alnà;

• to ofi cjal ny pro gram
Olim piad Spe cjal nych,
któ ry ∏àczy w przy bli˝eniu
równà liczb´ osób z nie -
pe∏no spraw noÊcià in te -
lek tu alnà (Za wod ni ków
Olim piad Spe cjal nych) z ró wieÊni ka mi w nor mie in te lek tu al nej
(Part ne rzy) w dru˝ynach 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 dajà po dob -
ny po ziom spraw noÊci i umiej´tnoÊci;

wy bór dys cy plin i kon ku ren cji do spor tów zu ni fi ko wa nych

wy∏àcznie te, w któ rych wyst´pu je ry wa li za cja 
dru˝yno wa bàdê ze spo∏owa

(pi∏ka no˝na, ko szy ków ka, ho kej ha lo wy, so ft ball, pi∏ka r´czna, siat ków ka,
boc ce, te nis sto∏owy, te nis, bow ling, ˝eglar stwo, bad min ton, ko lar stwo… itd.)

Tre ner jest naj wa˝niej szym ogni wem:
• po sia da od po wied nià wiedz´ o spor tach zu ni fi ko wa nych;
• bu du je du cha dru˝yny/ze spo∏u;
• wpa ja za sa dy w∏aÊci we go post´po wa nia;
• sta ran nie do bie ra i szko li spor tow ców;
• zach´ca do re gu lar ne go tre no wa nia;
• ini cju je spo tka nia to wa rzy skie;

Ce le spor tów zu ni fi ko wa nych
• Po zy ska nie no wych za wod ni ków pe∏no spraw nych i nie -

pe∏no spraw nych;
• Po sze rze nie mo˝li woÊci spor to wej ry wa li za cji dla spor -

tow ców Olim piad Spe cjal nych;
• Roz wi ja nie umiej´tnoÊci spor to wych i przy go to wa nie

do uczest nic twa w in nych zaj´ciach ru cho wych. 
• Stwo rze nie mo˝li woÊci wspó∏za wod nic twa – uczest nic two

w ry wa li za cji sta wia wszech stron ne wy zwa nia, co w efek cie sty -
mu lu je roz wój fi zycz ny i in te lek tu al ny.

• Po przez pe∏ne za an ga˝owa nie wszyst kich cz∏on ków
dru˝yny w spor towà ry wa li zacj´ wy ra bia ne sà ce chy
psy chicz ne oraz na wiàzy wa ne sà kon tak ty ko le˝eƒskie;

Ce le i za∏o˝enia pro gra mu:
• zmia na Êwia do moÊci 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 noÊci dru gie go cz∏owie ka;

• na uka to le ran cji, ∏ama 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˝owa nie w dzia∏al noÊç Olim piad Spe cjal nych;

• in te gra cja uczniów szkó∏ ma so wych i spe cjal nych;

Wa lo ry edu ka cyj ne:
Pro mo wa nie war toÊci etycz nych, ta kich jak:

• opie ka nad kimÊ,

• od po wie dzial noÊç,

• uczci woÊç,

• sza cu nek do sie bie i in nych

ja ko fun da men tal ne pod sta wy do bre go cha rak te ru oraz przy na -
le˝noÊci do spo∏eczeƒstwa.

4 eta py – warsz ta ty/lek cje
I. UÊwia da mia nie – prze∏amy wa nie ste reo ty pów;

II. Zro zu mie nie – za po zna nie z poj´ciem nie pe∏no spraw noÊci;

III. In spi ra cja – po zna nie syl we tek spor tow ców i tre ne rów; od na -
le zie nie swo je go miej sca w spo∏eczeƒstwie;

IV. Dzia∏anie – dzia∏al noÊç w Olim pia dach Spe cjal nych;

Pro gram Edu ka cyj ny „Do∏àcz do nas”Olimpiady Specjalne Polska Sporty zunifikowane

SPORTY ZUNIFIKOWANESPORTY ZUNIFIKOWANE

�


