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Dla kogo jest Program Rodzinny?
• dla każdego członka rodziny osoby z niepełnosprawnością
intelektualną;
Kto to jest członek rodziny?
• osoba posiadająca związki rodzinne z zawodnikiem Olimpiad Specjalnych (np.: matka, ojciec, krewny, mąż/żona zawodnika),
uczestnicząca w działaniach związanych z realizacją programu
Olimpiad Specjalnych.
Po co tworzymy Program Rodzinny?
Członkowie rodzin chcą stworzyć dla osób z niepełnosprawnością intelektualną czyli swoich bliskich przyjazną rzeczywistość. Nie chcą dla
nich tylko wszechstronnej opieki, lecz walczą o co raz lepsze warunki
rozwoju tak fizycznego, poznawczego jak i społecznego.
Te działania skierowane są ku samodzielności i niezależności, ku aktywnemu życiu społecznemu oraz aktywizacji fizycznej i zawodowej.
Olimpiady Specjalne to nie tylko sport, to przede wszystkim
możliwość osobistego rozwoju osób z niepełnosprawnością intelektualną. To szansa dla rodziców, rodzeństwa, małżonków do doświadczania dumy, radości, miłości, wymiany doświadczeń
i kreowania lepszego świata. Rodzina, przyjaciele i koledzy są najważniejsi dla każdego człowieka i dają ogromne wsparcie w codziennych
zmaganiach z życiem. Olimpiady Specjalne to wielka rodzina, w której
każdy może znaleźć miejsce dla siebie. Aktywizując rodziny do działania w ramach Stowarzyszenia mogą oni realizować się w innych
rolach społecznych oraz wspierać inne rodziny.

„… zaangażowanie rodzin
w działalność Olimpiad Specjalnych powinno być istotną
cechą naszych Programów
na świecie. Pomimo wielu starań, dotychczas udało się nam zaledwie
w niewielkim stopniu wykorzystać ten ogromny potencjał. Rodzeństwa
powinny w większym stopniu angażować się w charakterze partnerów
w sportach zunifikowanych i trenerów (asystentów trenera). Rodzice powinni być widoczni na zawodach Olimpiad Specjalnych wszystkich szczebli, wchodzić w skład zarządów, komitetów i różnorodnych Komisji
Olimpiad Specjalnych…”
Timothy Shriver, członek Zarządu Special Olympics
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?
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!!!!

Jakie są cele i założenia
Programu Rodzinnego?
• Zmiana świadomości społeczeństwa o możliwościach,
umiejętnościach i akceptacji osób z niepełnosprawnością intelektualną.
• Promocja Olimpiad Specjalnych, sportu osób niepełnosprawnych i integracji społecznej.
• Wypromowanie wizerunku osoby z niepełnosprawnością
intelektualną jako równoprawnego członka społeczeństwa;
• Rekrutacja nowych zawodników do ruchu Olimpiad
Specjalnych, zachęcanie ich rodziców, członków rodzin
do współpracy.
• Rozwijanie systemu informacyjnego dla członków rodzin na temat uczestnictwa w szkoleniach, wykładach,
imprezach Olimpiad Specjalnych.
• Tworzenie grup wzajemnej pomocy w codziennych trudnościach, np.: transport na treningi i imprezy sportowe, zapewnianie opieki, tworzenia warunków przestrzegania
praw wobec osób niepełnosprawnych, prowadzenie ich ku
aktywnemu życiu społecznemu.
• Organizacja imprez, wycieczek, turnusów rehabilitacyjnych z programem dla osób z niepełnosprawnością
intelektualną i ich rodzin.
• Rozpowszechnianie informacji o możliwości korzystania
z zajęć rehabilitacyjnych, sportowych i innych o dostępie do szkolnictwa, pracy oraz do innych przywilejów
i zasad wynikających z polityki państwowej dotyczącej
tej grupy osób.
• Informowanie o możliwości uczestnictwa rodziców i rodzin w zawodach ogólnopolskich i międzynarodowych
w formie płatnych osób dodatkowych.
• Współpraca rodzin i rodziców przy organizacji zawodów
Olimpiad Specjalnych – różnorodne formy współpracy
Komisji Rodzinnej z Komitetem Organizacyjnym zawodów sportowych Olimpiad Specjalnych.

OLIMPIADY SPECJALNE / SPECIAL OLYMPICS
Special Olympics to międzynarodowa organizacja sportowa, która powstała z inicjatywy Eunice Kennedy Shriver w 1968r. w USA. Podczas
40 lat swego istnienia, Olimpiady Specjalne objęły swoim zasięgiem
200 akredytowanych Programów Narodowych i prawie 3,1 miliona zawodników i drugie tyle trenerów, działaczy, wolontariuszy i członków rodzin.
Filozoﬁa
Ruch Olimpiad Specjalnych powstał w przekonaniu, iż osoby z niepełnosprawnością intelektualną potrafią przy odpowiedniej zachęcie i instrukcji trenować, cieszyć się i czerpać korzyści z uczestnictwa
w sportach indywidualnych i zespołowych, dostosowanych (tam gdzie
jest to niezbędne) do ich możliwości.
Misja
Misją Olimpiad Specjalnych jest organizowanie całorocznych treningów i zawodów sportowych w różnych dyscyplinach sportu dla dzieci
i dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną, w celu zapewnienia
im możliwości lepszego rozwoju sprawności fizycznej, wykazywania się
odwagą, odczuwania radości i dzielenia się talentami, umiejętnościami i przyjaźnią ze swoimi rodzinami, innymi zawodnikami i społecznością lokalną.
Inicjatywy
Jednym z celów działania Olimpiad Specjalnych jest poprawianie jakości życia osób z niepełnosprawnością intelektualną. Poza treningami,
zawodami i obozami w naszej ofercie znajduje się wiele inicjatyw rozwijających osobowość i umiejętności, uczących pełnienia ról społecznych i dających możliwość aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym.

• Program Liderów Olimpiad Specjalnych
– zestaw programów uczących zawodników pełnienia różnych ról społecznych tj.: asystent trenera, sędzia, wolontariusz, mówca, członek
władz, zawodnik w sportach zunifikowanych itd.
• Program Zdrowi Sportowcy – to zestaw projektów, których celem jest systematyczna ocena
stanu zdrowia zawodników oraz wyszkolenie
lekarzy i fizjoterapeutów do właściwej pracy
z osobami z niepełnosprawnością intelektualną.
Podczas zawodów prowadzimy badania stomatologiczne, laryngologiczne, okulistyczne, całościową terapię fizyczną, dermatologię i schorzenia stóp oraz promujemy zdrowy styl zycia.
• Program Edukacyjny „Dołącz do nas“ – program dla uczniów szkół masowych, uczy zrozumienia i akceptacji odmienności oraz zmienia
świadomość i pomaga w równoprawnym traktowaniu wszystkich uczniów, również tych z niepełnosprawnością intelektualną. Poprzez realizację Programu chcemy wychowywać
odpowiedzialnych członków społeczeństwa oraz promować wartości takie jak
opieka nad drugim człowiekiem, uczciwość oraz szacunek do siebie i innych.
• Sporty zunifikowane – program, który łączy
w przybliżeniu równą liczbę osób z niepełnosprawnością intelektualną z rówieśnikami w normie intelektualnej w drużynach sportowych, SPORTY ZUNIFIKOWANE
na treningach i zawodach Olimpiad Specjalnych (piłka nożna, koszykówka, hokej
halowy, bocce, tenis, tenis stołowy, żeglarstwo, kolarstwo …itd.)
• Program treningu aktywności motorycznej MATP – to program rehabilitacyjno-treningowy dla osób, które nie mogą uczestniczyć w oficjalnych treningach
i zawodach Olimpiad Specjalnych z powodu:
współistniejącej z niepełnosprawnością intelektualną niepełnosprawnością fizyczną oraz problemów w zrozumieniu i przestrzeganiu zasad
współzawodnictwa i przepisów sportowych
Olimpiad Specjalnych ze względu na stopień
niepełnosprawności intelektualnej.

• Młodzi Sportowcy – to program rehabilitacyjno-sportowy, zaprojektowany dla rodzin z małymi dziećmi
z niepełnosprawnością intelektualną, ale można go
realizować w przedszkolach i szkołach podstawowych.
Jest to zestaw gier i zabaw, które pomagają w rozwoju
tak fizycznym jak i społecznym, jednocześnie przygotowują do późniejszego profesjonalnego trenowania.

Wolontariat
Nasza działalność jest możliwa dzięki pracy tysięcy
wolontariuszy. Bez nich realizacja misji Olimpiad
Specjalnych byłaby niemożliwa. Są wśród nich trenerzy, sędziowie, znani sportowcy, studenci, uczniowie szkół średnich i podstawowych, a także rodziny
sportowców z niepełnosprawnością intelektualną
oraz inne osoby, które zgłaszają chęć i gotowość
do pomocy w naszych działaniach.
Praca wolontariusza może być wykonywana przez
każdego, niezależnie od płci, rasy, narodowości, wyznania, przekonań politycznych, wieku czy stanu
zdrowia. Każdy ma prawo być wolontariuszem.
Olimpiady Specjalne dają możliwość zaangażowania się w całoroczny program działań sportowych
i społecznych, który inspiruje miliony ludzi na całym
świecie do działania na rzecz naszego stowarzyszenia. Jednocześnie dajemy szansę poszerzania wiedzy, rozwijania zainteresowań, zawierania przyjaźni,
zdobywania doświadczeń i umiejętności społecznych
tj. pracy w zespole, rozwijania zdolności przywódczych, komunikatywności.

m odzi sportowcy
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„...mam nowych bohaterów, są nimi rodzice osób z niepełnosprawnością intelektualną. Żądają oni by ich dzieci były traktowane tak jak inne dzieci. Mówią,
moje dzieci są wartościowe. Za 10-15 lat, będą miliony sportowców Olimpiad
Specjalnych na całym świecie i ich rodzice powiedzą „Wygraliśmy!”...
Eunice Kennedy Shriver,
założycielka i Honorowy Prezes Special Olympics
Historia Programu Rodzinnego w Polsce
• działalności Olimpiad Specjalnych w Polsce to działalność rodziców
(Jerzy Tyczyński);
• 1994 – sesja dla rodziców podczas I Ogólnopolskiej Konferencji
Olimpiad Specjalnych;
• 1994 – powołanie sekcji rodzinnej w Warszawie;
• 1994 – obóz szkoleniowy dla rodziców z Warszawy;
• 1994 – udział 2 rodziców w Europejskim Seminarium Olimpiad
Specjalnych w Wiedniu;
• 1995 – Seminarium Rodzinne podczas V Ogólnopolskiej Letniej
Olimpiady Specjalnej w Warszawie;
• 1998 – Seminarium Rodzinne podczas VI Ogólnopolskich Letnich
Igrzyskach Olimpiad Specjalnych w Warszawie;
• 1999 – reorganizacja Stowarzyszenia pod względem administracyjnym – 18 Oddziałów Regionalnym, w każdym
Oddziale powstaje Komisja ds. Rodzin;
• 2000 – obóz rodzinny Olimpiad Specjalnych z przedstawicielami
rodziców z 16 Oddziałów Regionalnych;
• 2000 – powołanie Komisji Rodzinnej Komitetu Krajowego i określenie ogólnych wytycznych działalności rodziców w Polsce w ruchu Olimpiad Specjalnych;
• 2000/2001 – działalność rodzinna w Oddziałach Regionalnych
Olimpiad Specjalnych;

• 2001/2002 – obozy rodzinne Olimpiad Specjalnych z przedstawicielami rodziców z 17 Oddziałów Regionalnych;
• 2003
– trzy Makroregionalne Szkolenia w Białymstoku, Poznaniu
i Pszczynie;
• 2002/2006 – Seminaria Rodzinne podczas Ogólnopolskich Letnich
Igrzysk Olimpiad Specjalnych w Poznaniu i Warszawie;
• 2008
– Ogólnopolskie Sportowo Szkoleniowe Warsztaty
Liderów Olimpiad Specjalnych – Program Rodzinny;
• 2009
– 2009- Seminarium Rodzinne podczas Ogólnopolskich
Letnich Igrzysk Olimpiad Specjalnych w Kielcach
• 2010
– Europejskie Forum Rodzinne podczas Europejskich
Letnich Igrzysk Olimpiad Specjalnych w Warszawie
Plany 2012
•

Europejska Konferencja Szkoleniowa Programu Rodzinnego
Olimpiad Specjalnych w Warszawie.
Struktura organizacyjna Programu Rodzinnego w Polsce:

Komitet
Krajowy
– poziom
ogólnopolski
Komitet
Regionalny
– poziom
regionalny
Sekcja
Olimpiad
Specjalnych

Komisja Rodzinna –
opracowanie strategii
działania i realizacji
Programu Rodzinnego
Komisja Rodzinna –
realizacja założeń Programu
Rodzinnego, opracowanie
własnych celów i założeń
Działalność członków rodzin
w Sekcji

Narodowy Koordynator
Programu Rodzinnego
Regionalny Koordynator
Programu Rodzinnego
Koordynator Programu
Rodzinnego w Sekcji

Czym jest Program Rodzinny dla osoby
z niepełnosprawnością intelektualną?
Dlaczego warto dołączyć do nas?
1. pytamy o opinie i potrzeby osoby niepełnosprawne;
2. uczymy się słuchać osób niepełnosprawnych
i szanujemy ich odmienne zdanie;
3. uczymy, szkolimy i stwarzamy możliwości
wypowiadania się osób niepełnosprawnych;
4. uczymy samodzielności, rozwijamy umiejętności
społeczne;
5. wzmacniamy poczucie własnej wartości
osób niepełnosprawnych;
6. łamiemy stereotypy i walczymy z uprzedzeniami
poprzez kampanie uświadamiające i edukacyjne;
7. uczymy innych zrozumienia i akceptacji odmienności
drugiego człowieka;
8. promujemy wartości etyczne tj. odpowiedzialność,
szacunek i uczciwość;
9. pozwalamy osobom z niepełnosprawnością intelektualną na swobodne podejmowanie decyzji, popełnianie
błędów i uczenie się sprawowania większej kontroli
nad własnym życiem;
By w pełni realizować nasze założenia szkolimy trenerów,
opiekunów, wolontariuszy, działaczy i członków rodzin jak
przyjmować osoby z niepełnosprawnością intelektualną w nowych rolach społecznych i jak pozwolić im na samodzielność.
Naszym zadaniem jest wspieranie a nie przejmowanie kontroli nad ich życiem!

Sponsorzy Olimpiad Specjalnych Polska
Sponsor Generalny

Sponsorzy Platynowi

Sponsor Złoty

Sponsor Srebrny

Sponsor Brązowy

Instytucje wspierające

Unia Europejska
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