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Jesteś�gotowy�na�nowe�wyzwanie?

Czekamy�na�Ciebie!

Ministerstwo 

Sportu i Turystyki

Rzeczypospolitej Polskiej

Instytucje wspierające: Sponsorzy Strategiczni Stowarzyszenia: 

Chcesz�zostać�naszym�

lekarzem,�fizjoterapeutą,�dietetykiem?

Dołącz�do�nas�bo�warto!�
Olimpiady�Specjalne�Polska�gwarantują�Tobie:

• Dobra zabawę!

• Członkostwo w światowym ruchu sportowym!

• Rozwój fizyczny i intelektualny!

• Rozwój umiejętności!

• Demonstrowanie odwagi i rozwój pewności siebie!

• Uczestnictwo w treningach i zawodach!

• Przyjaźń, koleżeństwo, współzawodnictwo!

• Uśmiech i radość każdego dnia!

Pamiętaj!
• Osoby z niepełnosprawnością intelektualną 

oraz pełnosprawne mają wiele umiejętności i duże 

możliwości na rozwój psychofizyczny.

• Każdy chce aktywnie uczestniczyć w życiu społecznym.

• Należy walczyć ze stereotypami i uprzedzeniami.

Jesteś�gotowy�na�nowe�wyzwanie?

Czekamy�na�Ciebie!

Mi�sją� pro�fe�sjo�na�li�stów dzia ła ją cych na rzecz pro gra mu

Zdro wi Spor tow cy jest sta łe zwięk sza nie moż li wo ści psy cho fi -

zycz nych spor tow ców spe cjal nych do pro fe sjo nal ne go tre no wa -

nia i peł ne go wy sił ku pod czas star tów w za wo dach. Wszy scy re -

ali zu ją cy ten pro gram to wo lon ta riu sze – spe cja li ści w za kre sie

sto ma to lo gii, oku li sty ki, podia trii, or to pe dii, die te ty ki, der ma to -

lo gii, me dy cy ny ogól nej i fi zjo te ra pii. 

Ce�le�pro�gra�mu�to:�

• wzrost świa do mo ści spo łecz nej zwią za nej z pro ble ma mi 

do ty czą cy mi opie ki zdro wot nej osób z nie peł no spraw no ścią

in te lek tu al ną;

• sys te ma tycz na oce na sta nu zdro wia spor tow ców Olim piad

Spe cjal nych oraz przy go to wa nie le ka rzy do prze pro wa dza nia

ba dań spe cja li stycz nych w trak cie re gio nal nych i na ro do wych

za wo dów Olim piad Spe cjal nych;

• prze pro wa dza nie wszech stron nych ba dań le kar skich pod czas

za wo dów Olim piad Spe cjal nych;

• zbie ra nie i ana li za wy ni ków ba dań sta nu zdro wia spor tow ców

w ce lu okre śle nia po trzeb;

• szko le nia per so ne lu me dycz ne go;

Zdrowi      SportowcyPro�gram�

„Zdro�wi�Spor�tow�cy”



Ocu lus

• dia gno za wy stę pu ją cych ro dza jów za bu rzeń wzro ku i do bór od -
po wied nich szkieł ko rek cyj nych 

• przy go to wa nie spe cjal nych spor to wych oku la rów ochron nych
z bez piecz nych two rzyw sztucz nych dla osób upra wia ją cych gry
ze spo ło we 

Part�ne�rzy�w re�ali�za�cji�Pro�jek�tu:

Mi�sja

Mi sją Olim piad Spe cjal nych jest za pew nie nie oso bom z nie peł no -

spraw no ścią in te lek tu al ną ca ło rocz ne go cy klu tre nin gów i za wo -

dów spor to wych w róż nych dys cy pli nach spor to wych. Za pew nia

im to cią gły roz wój spraw no ści fi zycz nej, da je moż li wość de mon -

stro wa nia od wa gi, do świad cza nia ra do ści i dzie le nia się na gro da -

mi, umie jęt no ścia mi i przy jaź nią z ro dzi na mi, przy ja ciół mi, in ny mi

za wod ni ka mi Olim piad Spe cjal nych i spo łecz no ścią in te lek tu al ną.

Fi�lo�zo�fia

Olim pia dy Spe cjal ne zo sta ły stwo rzo ne w prze ko na niu, ze 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 fi zycz -

ne i psy cho spo łecz ne z uczest nic twa w spor tach in dy wi du al nych

i ze spo ło wych, do sto so wa nych do ich po trzeb i moż li wo ści.

„Pra�gnę�zwy�cię�żyć,�lecz�je�śli�nie�bę�dę�mógł�zwy�cię�-

żyć,�niech�bę�dę�dziel�ny�w swym�wy�sił�ku.”

Ale�pa�mię�taj:

Olim pia dy Spe cjal ne to nie tyl ko or ga ni za cja spor to wa…

to�rów�nież�moż�li�wość�oso�bi�ste�go�roz�wo�ju�osób�z nie�-

peł�no�spraw�no�ścią�in�te�lek�tu�al�ną.

Na�szym�ce�lem�jest:
• zwięk sza nie licz by za wod ni ków i part ne rów;

• pro mo wa nie ról spo łecz nych osób z nie peł no spraw no ścią 

in te lek tu al ną;

• 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�jekt�

„Zdro�we�Oczy”

• ba da nia oto la ryn go lo gicz ne i au dio lo gicz ne prze pro wa dza ne
za po mo cą pro fe sjo nal ne go, no wo cze sne go sprzę tu wraz
z ana li zą uzy ska nych wy ni ków ba dań au dio lo gicz nych

• okre śle nie ko niecz nych ba dań kon tro l nych (fol low -up) lub spe cja -
li stycz nych u spor tow ców ze stwier dzo ny mi za bu rze nia mi słu chu

Zdrowi Sportowcy

Zdrowy S∏uchPro�jekt�

„Zdro�wy�Słuch”

Zdrowe Oczy ®

Zdrowi Sportowcy

• prze pro wa dza nie ba dań koń czyn dol nych za wod ni ków pod ką -
tem de for ma cji stóp, sta wów i zwią za nych z tym do le gli wo ści
bó lo wych

• ana li za sta nu skó ry i pa znok ci oraz kon tro la ja ko ści obu wia 

• za le ca nie wi zyt u spe cja li sty w przy pad ku zdia gno zo wa nia po -
waż ne go pro ble mu zdro wot ne go

Zdrowi Sportowcy

Sprawne StopyPro�jekt�

„Sprawne�Stopy”

Technomex

• wszech stron na oce na moż li wo ści fi zycz nych za wod ni ków Olim -
piad Spe cjal nych

• ba da nia za kre su ru cho mo ści pod sta wo wych sta wów, oce na
zdol no ści utrzy my wa nia cia ła w rów no wa dze oraz pra wi dło wej
po sta wie 

• oce na zdol no ści mo to rycz nych, ta kich jak wy trzy ma łość i si ła

Part�ne�r�w re�ali�za�cji�Pro�jek�tu:

Pro�jekt�

„FUNfitness”

Zdrowi Sportowcy

Zdrowy UÊmiech®

Pro�jekt�

„Zdro�wy�Uśmiech”

Zdrowi Sportowcy

• ba da nie ogól ne go sta nu zdro wia za wod ni ków oraz ich świa do -
mo ści zdro wot nej;

• two rze nie w opar ciu o ba da nia stra te gii ich roz wo ju;

• edu ko wa nie za wod ni ków oraz ich oto cze nia, roz wi ja nie ich
świa do mo ści zdro wot nej;

• wspie ra nie i pro mo wa nie po staw i za cho wań proz dro wot nych.

Zdrowi Sportowcy

Promocja  ZdrowiaPro�jekt�

„Promocja�Zdrowia”

• prze pro wa dza nie stan da ry zo wa nych ba dań ja my ust nej spor tow -
ców Olim piad Spe cjal nych w trak cie za wo dów przez prze szko lo -
nych le ka rzy oraz ak cje pro fi lak tycz ne po le ga ją ce na prak tycz -
nym przed sta wia niu za sad i tech ni ki hi gie ny ja my ust nej

• przy go to wa nie le ka rzy i stu den tów sto ma to lo gii do pra cy
z oso ba mi nie peł no spraw ny mi


