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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.

Misja

Olim pia dy Spe cjal ne zo sta ły stwo rzo ne w przekonaniu, że 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, cieszyć się oraz czerpać 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.

Filozofia

Ale pamiętaj:

Jesteś gotowy na nowe wyzwanie?
Czekamy na Ciebie!

Dołącz do nas bo warto! 

Pamiętaj!

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!

•  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.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.

Naszym celem 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;

„Pragnę zwyciężyć,
lecz jeśli nie będę mógł zwyciężyć, 

niech będę dzielny w swym wysiłku.”

„…Od po nad 40 lat ruch Olim piad Spe cjal nych da je nie zrów na ne chwi le peł ne 
ra do ści i spor to wej ry wa li za cji. Jed no cze śnie Olim pia dy Spe cjal ne two rzą sil ne 
gru py wspar cia i ak cep ta cji, przyj mu ją ce do swe go gro na nie tyl ko spor tow ców 
Olim piad Spe cjal nych, ale tak że ich ro dzi ny, wo lon ta riu szy i  lu dzi do brej wo li. 
Spe cial Olym pics zbyt dłu go ogra ni cza ła ten przy wi lej do osób po wy żej 8 ro ku 
ży cia, ale na szczę ście te raz to się zmie nia. No wy pro gram Olim piad Spe cjal nych 
„Mło dzi Spor tow cy” otwie ra drzwi do du my i ak tyw no ści fi zycz nej dzie ciom 
już w wie ku 2 lat. W opar ciu o naj lep szą wie dzę w za kre sie roz wo ju po znaw cze-
go, mo to rycz ne go i spo łecz ne go, pro gram Mło dzi Spor tow cy ofe ru je dzie ciom 
z nie peł no spraw no ścią in te lek tu al ną oraz ich ro dzi nom i przy ja cio łom no we kon-
cep cje i ćwi cze nia, aby pro mo wać ra dość z uczest nic twa w spo rcie.”

Ti mo thy Shri ver, Cha ir man and Chief Exe cu ti ve Of fi cer Spe cial Oly mics 



Ze staw gier i za baw pro gra mu „Mło dzi Spor tow cy”

Ćwi cze nia pod sta wo we:

 • Za ba wy z chu s tą

 • Zgad nij na co pa trzę

 • Bieg z prze szko da mi

 • Ruch gą sie ni co wy

 • Skok za ję czy

 • Mo sty i tu ne le

Chodzenie i bieganie:

 • Podążaj za liderem

 • Podążaj ścieżką

 • Uniki

 • Bieg z przeszkodami

 • Style biegania

 • Przynieś

Równowaga i skoczność:

 • Równoważnia

 • Zatrzymanie stopą

 • Wejdź i zeskocz

 • Wysoko w górę

 •  Żabi skok
/Skaczące jaszczurki

Zatrzymywanie i łapania:

 • Toczenie i zatrzymywanie

 • Bramkarska musztra

 • Łapanie dużej piłki

 • Łapanie woreczka

 • Łapanie wysokiej piłki

 • Łapanie z kozła

Rzuty:

 • Toczenie

 • Oburącz od dołu

 • Rzut od dołu

 • Rzut oburącz

 • Rzut znad głowy

 • Precyzyjny rzut do celu

Uderzanie:

 • Piłka ręczna

 • Klepanie piłki

 • Wstęp do tenisa/softballa

 • Uderzenie boczne

 • Wstęp do hokeja

Kopanie:

 • Kopanie

 •  Przygotowanie do rzutu 
karnego

 • Kopanie na odległość

 • Kopanie do celu

 • Kickball

 • Podania

Ćwiczenia zaawansowane:

 • Kozłuj i złap

 • Drybling

 • Na magicznym dywanie

 • Kopanie z powietrza

 • Galop

 • Podskoki

Pro gram „Mło dzi Spor tow cy” to in no wa cyj ny pro gram za baw spor-
to wych dla dzie ci z nie peł no spraw no ścią in te lek tu al ną, opra co wa ny 
w ce lu wpro wa dze nia ich w świat spor tu za nim uzy ska ją pra wo wzię-
cia udzia łu w za wo dach Olim piad Spe cjal nych w wie ku lat ośmiu. 

Od 1968r. Olim pia dy Spe cjal ne zdo by ły po zy cję przo du ją cej or ga ni-
za cji świa to wej, ofe ru ją cej tre ning spor to wy i moż li wo ści ry wa li za cji 
dla lu dzi z nie peł no spraw no ścią in te lek tu al ną w wie ku po wy żej 8 lat. 
Przez te wszyst kie la ta ro dzi ny dzie ci, któ re są za mło de na za wo dy, 
szu ka ły moż li wo ści włą cze nia się do ru chu. Dzię ki hoj ne mu wspar ciu 
Fun da cji fir my Mat tel dla Dzie ci, Lynch Fa mi ly Fo un da tion i  Gang 
Fa mi ly Fo un da tion, Spe cial Olym pics mo że te raz przy jąć tych przy-
szłych spor tow ców i ich ro dzi ny po przez pro gram Mło dzi Spor tow cy 
– od po wied ni dla eta pu roz wo ju pro gram za baw dla dzie ci z nie peł no-
spraw no ścią in te lek tu al ną w wie ku 2-7 lat.

Młodzi sportowcy

•  an ga żo wa nie dzie ci z  nie peł no-
spraw no ścią in te lek tu al ną 
w  do sto so wa ne do  ich po zio mu 
roz wo ju ćwi cze nia fi zycz ne, sty-
mu lu ją ce roz wój fi zycz ny, spo-
łecz ny i in te lek tu al ny;

•  włą cza nie człon ków ro dzin dzie ci 
z nie peł no spraw no ścią in te lek tu al ną do dzia ła nia w ra mach Pro gra-
mu Ro dzin ne go;

•  zwięk sza nie świa do mo ści spo łecz nej na  te mat moż li wo ści dzie ci 
z nie peł no spraw no ścią in te lek tu al ną po przez or ga ni zo wa nie im prez, 
spo tkań in te gra cyj nych w śro do wi sku lo kal nym;

Cele i założenia:

Przyjdź, poznaj i zostań!

Pro gram „Mło dzi Spor tow cy” za wie ra kil ka ele men tów bę dą cych 
źró dłem wska zó wek dla człon ków ro dzi ny, wy cho waw ców i  in nych 
osób prze pro wa dza ją cych ćwi cze-
nia pro gra mu Mło dzi Spor tow cy.

•  pod ręcz nik in struk ta żo wy 
Mło dzi Spor tow cy;

•  szko le nio we DVD;

•  pro po zy cję ze sta wu sprzę tu 
do ćwi czeń;

Spe cial Olym pics opra co wa ła ze staw sprzę tu do ćwi czeń. Jed nak że 
moż na  bez prze szkód wy ko ny wać ćwi cze nia pro gra mu „Mło dzi 
Spor tow cy” za stę pu jąc go in ny mi przed mio ta mi.

1. rów no waż nia li na lub znacz ni ki do pod ło ża
2. lek ka, na dmu chi wa na pił ka in na pił ka
3. wo recz ki  ma łe za baw ki, fi gur ki lub da ry na tu ry, 

np. kwia ty, li ście, itp.
4. pa choł ki  pu deł ka lub ka wał ki drew na 

róż nych roz mia rów
5. du że pla sti ko we kloc ki  ka wał ki drew na róż nych roz mia rów, 

kloc ki z pian ki
6. la ski  mia ra, ręcz nik pa pie ro wy lub zwo je 

pa pie ru ozdob ne go, ga łąz ki
7. znacz ni ki do pod ło ża  ma ty lub ka wał ki ma te ria łu róż nych 

roz mia rów, kształ tów i ko lo rów
8. ob rę cze pu deł ka róż nych roz mia rów, hu la hop
9. ra kiet ka krót ki kij
10. chu s ta  ja ki kol wiek po włó czy sty, lek ki ka wa łek 

ma te ria łu
11. ma ła pian ko wa pił ka in na pił kaSprzęt

W za ba wie dziec ko wy ra ża się cał ko wi cie. Wy po wia da swe uczu cia, pra-
gnie nia, dą że nia. Po zna je świat rzeczy i świat relacji ludzkich. Naj istot-
niej sze w  za ba wie jest to, że dziec ko po dej mu je te czyn no ści, któ re 
w da nej chwi li naj bar dziej je in te re su ją, po zwa la ją być aktywnym oraz 
dostarczają radość i przyjemność. W  za ba wach wy zwa la się ener gia 
po bu dza ją ca roz wój i wzrost róż nych na rzą dów. Kształ cą się róż ne funk-
cje, ma ją ce po waż ne zna cze nie w póź niej szym ży ciu do ro słe go. Za ba wy 
uspraw nia ją po szcze gól ne na rzą dy cia ła, przy czy nia ją się do  roz wo ju 
fan ta zji i in te li gen cji, sprzy ja ją roz wo jo wi uczuć spo łecz nych, a więc przy-
go to wu ją do ży cia. Za ba wa jest na tu ral nym zja wi skiem ży cio wym, opar-
ta na ak tyw no ści wła snej. Czę sto jest ona na zy wa na „szko łą dzia łal no-
ści”. Dziec ko pod da je się tam re gu łom ży cia nie dla te go, że je ktoś 
na rzu ca, ale dla te go, że wy pły wa ją one z  sa mej rze czy wi sto ści i  że 
w grun cie rze czy od po wia da ją chę ciom dziec ka i je go ini cja ty wie.

Mło dzi Spor tow cy to uni wer sal ny pro gram, któ ry moż na wy ko-
rzy stać w róż nych sy tu acjach:

•  w do mu pod czas ro dzin nych za baw;

•  w przed szko lach oraz edu ka cji wcze snosz kol nej;

•  w  gru pach ró wie śni czych –  w  ma łych gru pach dzie ci z  nie peł no-
spraw no ścią in te lek tu al ną i peł no spraw nych. 

Ela stycz ność pro gra mu Mło dzi Spor tow cy da je szan sę włą-
cze nia ro dzin i ich dzie ci do gro na Olim piad Spe cjal nych.


