
Jesteś nauczycielem, trenerem, 
terapeutą wczesnego wspomagania? 
- czekamy właśnie na Ciebie!

Program „Młodzi SportowcyTM” to: 
•	 możliwość	 skutecznego	 wsparcia	 rozwoju	 dzieci	

z	 dysfunkcjami	 rozwojowymi	 na	 najbardziej	
odpowiednim,	wczesnym	etapie	życia

•	 szansa	 na	 urozmaicenie	 zajęć	 z	 dziećmi	 oraz	
ściślejszą	współpracę	z	ich	rodzinami

Dzieci z niepełnosprawnością intelektualną czekają 
na nowe kluby „Młodych SportowcówTM”!

Kluby	mogą	działać	przy	przedszkolach		integracyjnych	
i	 specjalnych,	 centrach	 wczesnego	 wspomagania,	
ośrodkach	szkolno-wychowawczych.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o tworzeniu 
klubów „Młodych SportowcówTM”, skontaktuj się 
z nami: 

Kontakt do koordynatora w Oddziale Regionalnym:
 

Zacznij od teraz! 

Niezbędne	wskazówki	znajdziesz:	

•	 na	stronie:		www.olimpiadyspecjalne.pl/mlodzi-sportowcy

•	 broszura:	„Młodzi	SportowcyTM”/podręcznik	instruktażowy	

•	 na	stronie	http://resources.specialolympics.org/

Dostępny	jest	również	film	szkoleniowy	na		DVD.

O Olimpiadach Specjalnych

Olimpiady Specjalne	 (Special Olympics) to	 międzynarodowa	
organizacja	 sportowa	 dla	 osób	 z	 niepełnosprawnością	
intelektualną,	 powstała	 w	 1968	 roku	 z	 inicjatywy	
Eunice	 Kennedy	 Shriver.	 Obecnie	 skupia	 ponad	 4,4	 mln		
zawodników	w	ponad	200	krajach.

Misją	 Olimpiad Specjalnych	 jest	 organizacja	
systematycznych	 treningów	 i	 zawodów	 sportowych		
w	różnych	dyscyplinach	sportowych		dla	dzieci	i	dorosłych			
z	 niepełnosprawnością	 intelektualną.	 Celem	 tych	 działań	
jest	 zapewnienie	 optymalnego	 rozwoju	 	 ich	 sprawności	
fizycznej,	 danie	 możliwości	 wykazywania	 się	 odwagą,	
doświadczania	 radości	 i	 dzielenia	 się	 umiejętnościami,	
talentami	przyjaźnią	z	rodzinami,	innymi	zawodnikami	oraz	
społecznością	lokalną.

Olimpiady Specjalne	zostały	stworzone	w	przekonaniu,	że	
osoby	 z	 niepełnosprawnością	 intelektualną	 potrafią	 przy	
odpowiedniej	zachęcie	i	instrukcji	trenować,	czerpać	radość	
oraz	 korzyści	 fizyczne	 i	 psychospołeczne	 z	 uczestnictwa		
w	sportach	indywidualnych	i	zespołowych,	dostosowanych	
do	ich	potrzeb	i	możliwości.

Olimpiady Specjalne Polska:*

17788	zawodników	507	klubów	Olimpiad	

Specjalnych	1445	trenerów	260	imprez	

i	zawodów	sportowych	rocznie	

610	członków	rodzin
      *Dane na rok 2013

Zobacz	więcej	na	naszej	stronie	internetowej:
www.olimpiadyspecjalne.pl

Olimpiady Specjalne Polska
ul.	Wołodyjowskiego	69a

02-724	Warszawa
tel./faks:	22	621	84	18,	tel.:	22	625	71	19	
mlodzi.sportowcy@olimpiadyspecjalne.pl

Projekt	dofinansowany	
ze	środków	Unii	Europejskiej



Gdy urodziłam dziecko  

z niepełnosprawnością intelektualną, 

mój świat się zachwiał, 

a plany na przyszłość związane 

z synem legły w gruzach.

Dzięki udziałowi w programie 

„Młodzi SportowcyTM” mój syn 

bardzo się rozwinął. Podczas 

treningów widzę jego aktywność, 

zaangażowanie, radość, swobodę 

w relacjach z innymi dziećmi.  

To wzrusza mnie do łez i na nowo 

budzi nadzieję, że pewnego dnia 

stanie się samodzielny i niezależny. 

Już teraz planujemy, jakie dyscypliny 

sportu będzie uprawiał, 

gdy dorośnie.       

Mama Krzysia z Kielc

“

„

 
  
  

Program „Młodzi SportowcyTM” wprowadza	 dzieci	
z	niepełnosprawnością	 intelektualną	w	wieku	2-7	 lat	oraz	
ich	rodziny	w	świat	Olimpiad	Specjalnych.	

Jest	to	uniwersalny	program	gier	 i	zabaw	sportowych	dla	
młodszych	dzieci,	który	może	być	wykorzystywany:
•		 w	domu	podczas	rodzinnych	zabaw,	
•			 w	przedszkolu
•		 w	grupach	rówieśniczych.

Ćwiczenia proponowane w programie mają	 na	 celu	
wspomaganie	 rozwoju	 fizycznego,	 poznawczego		
i	społecznego	dzieci	z	niepełnosprawnością	 intelektualną.	
Rozwijają	 sprawność	 motoryczną	 oraz	 koordynację	
wzrokowo-ruchową.	 Mogą	 być	 również	 wspaniałym	
narzędziem	poznawania	potrzeb	i	umiejętności	dzieci	przez	
członków	ich	rodzin.	

W	najlepszy	możliwy	sposób,	poprzez	zabawę,	uczestnicy	
programu	 „Młodzi	 SportowcyTM”	 zdobywają	 nowe	
umiejętności	 i	 poszerzają	 granice	 swoich	 możliwości.		
W	sposób	naturalny	wzrasta	w	dzieciach	poczucie	własnej	
wartości,	 uczą	 się	 również	 funkcjonowania	 w	 grupie		
i	przestrzegania	ustalonych	reguł.

 

„Młodzi SportowcyTM” 
- początek sportowej przygody 
w Olimpiadach Specjalnych 

Program	 „Młodzi	 SportowcyTM”	 został	 opracowany	 dla	
młodszych	 dzieci	 z	 niepełnosprawnością	 intelektualną	
w	 celu	wprowadzenia	 ich	w	 świat	 sportu,	 zanim	uzyskają	
prawo	 do	 udziału	 w	 zawodach	 Olimpiad	 Specjalnych		
w	wieku	8	lat.
		
Cele programu:
•		 angażowanie	dzieci	z	niepełnosprawnością	

intelektualną	w	dostosowane	do	ich	poziomu	rozwoju	
ćwiczenia	stymulujące	rozwój	fizyczny,	społeczny		
i	intelektualny

•		 włączanie	członków	rodzin	dzieci	z	niepełnosprawnością	
intelektualną	do	działań	w	ramach	Programu	
Rodzinnego	Olimpiad	Specjalnych

•		 zwiększanie	świadomości	społecznej	na	temat	
możliwości	dzieci	z	niepełnosprawnością	intelektualną	
poprzez	organizowanie	imprez	i	spotkań	integracyjnych	
w	środowisku	lokalnym

„Młodzi SportowcyTM” 
– program dla rodzin!

•		 dobra	zabawa	w	gronie	rodziny,	przyjaciół,		
w	sąsiedztwie

•		 wzmocnienie	więzi	rodzinnych,		radość	i	duma		
z	rozwoju	dzieci

•		 możliwość	aktywnego	zaangażowania	się		
w	działania	klubów	„Młodych	SportowcówTM”	
w	Olimpiadach	Specjalnych

•	 nowe	przyjaźnie,	zyskanie	grupy	wsparcia	
•		 możliwość	dołączenia	do	Programu		

Rodzinnego	Olimpiad	Specjalnych


