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Programy aktywizujące dzieci i młodzież. 

  Program Edukacyjny Olimpiad Specjalnych Polska  

‘Dołącz do nas’; 

 

 Europejskie Forum Młodych Olimpiad Specjalnych 17-23.09.2010; 

 

 Wolontariat Olimpiad Specjalnych Polska; 

 

 

 Sporty Zunifikowane® Młodych Olimpiad Specjalnych; 

 

 

 Młodzi Sportowcy dla każdego przedszkolaka; 
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Program edukacyjny Olimpiad Specjalnych Polska  
‘Dołącz do nas’. 

1. Realizowany jest w szkołach ponadpodstawowych od 2003r. w oparciu o podręcznik 
dla nauczycieli z gotowymi scenariuszami lekcyjnymi; 

• Świadomość – scenariusz „Status solisty, czyli o kimś, kto się wyróżnia”; 
• Akceptacja – scenariusz „O podobieństwach i różnicach”; 
• Inspiracja – scenariusz „Nieprzyjemnie wyjątkowi”; 
• Działanie – scenariusz  „Zaklęci w kamienie”; 
• Olimpiady Specjalne Polska – scenariusz „O Olimpiadach Specjalnych Polska, ich uczestnikach 

i wolontariacie”; 
• Kampania Społeczna – scenariusz „Dołącz do Nas”. 

2. Adresowany jest do młodzieży w wieku 12-18 lat; 

3. Zadaniem jest zmiana świadomości na temat niepełnosprawności intelektualnej oraz 

przełamywanie stereotypów, uprzedzeń oraz barier mentalnych. 
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Walory edukacyjne ‘Dołącz do nas’ 

Promowanie wartości etycznych, takich jak:  

* opieka nad kimś,  

* odpowiedzialność,  

* uczciwość,  

* szacunek do siebie i innych  
jako fundamentalne podstawy dobrego charakteru oraz przynależności do 

społeczeństwa. 
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Poprzez: 

-zrozumienie i zaakceptowanie odmienności drugiego człowieka; 

- nauki tolerancji; 

- poznanie, zrozumienie idei Olimpiad Specjalnych; 

- zaangażowanie w działalność Olimpiad Specjalnych; 

Cele: 

1. zmiana świadomości społecznej; 

2. równoprawne traktowanie każdego ucznia w procesie edukacji; 

Program edukacyjny Olimpiad Specjalnych Polska  
‘Dołącz do nas’. 
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Program edukacyjny Olimpiad Specjalnych Polska  
‘Dołącz do nas’. 

Działania: 

1. Organizacja szkoleń dla nauczycieli, pedagogów, psychologów  - przeszkolonych ponad 1240 osób; 

2. Druk i dystrybucja podręczników z narzędziami dydaktycznymi; 

3. Współpraca z Centralnym Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli, Mazowieckim Samorządowym 

Centrum Doskonalenia Nauczycieli, wojewódzkimi Ośrodkami Doskonalenia Nauczycieli, 

Warszawskim Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń  oraz Biurem Edukacji Miasta 

St. Warszawy; 

4. Organizacja Pikników Integracyjnych  - 2003-2005 jednodniowe Pikniki dla ponad 2000 uczniów; 

Powitanie Ognia Nadziei- Torwar 2008, Torwar(koncert zespołu ‘Feel’)- 5000 młodzieży; ‘Polećmy 

latawcem’- Podzamcze 2009, 4837 młodzieży; 

5. Wrzesień 2010 – 7005 uczniów szkół ponadpodstawowych na pokazach filmu RINGER; 

6. Na trybunach Europejskich Letnich Igrzysk Olimpiad Specjalnych ponad 17 000 uczniów szkół 

warszawskich przez 5 dni rywalizacji sportowej; 
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Europejskie Forum Młodych Olimpiad Specjalnych 

Patron Honorowy: Ministerstwo Edukacji Narodowej 

Komitet Honorowy: Unia Europejska, Polski Komitet UNICEF 

Termin: 17-23 września 2010r. 

Liczba uczestników: 70 młodych ludzi z Europy i Eurazji  

 
Cele:  
1. Inspiracja do aktywnej działalności na rzecz osób niepełnosprawnych; 
2. Aktywizowanie młodych ludzi w swoich Programach Narodowych; 
3. Szerzenie idei wolontariatu; 
 
Wydarzenie: 
• Panel dyskusyjny w Parlamencie w obecności posłów, senatorów, przedstawicieli instytucji 

państwowych na temat praw osób niepełnosprawnych w dzisiejszych społeczeństwach; 
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Wolontariat Olimpiad Specjalnych Polska. 

• stały wolontariat: ok. 4500 osób; 
 
•wolontariat akcyjny: ponad 4000 osób 
rocznie; 
 
• wolontariat podczas ELIOS2010: 2000 
osób; 



Sporty zunifikowane® młodych jako  
nowe możliwości integracji.  

Program, w którym w ramach drużyny sportowej łączy się dla celów 
treningu i udziału w zawodach w przybliżeniu równą liczbę 

zawodników z niepełnosprawnością intelektualną z 
odpowiadającymi im umiejętnościami sportowymi partnerów w 

normie intelektualnej w wieku 13-25 lat. 
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Sporty zunifikowane® jako naturalna forma bycia razem. 



Największa popularność w sportach zunifikowanych: 
• piłka nożna; 
•koszykówka; 
• piłka ręczna; 
• hokej halowy; 
 
Dyscypliny sportowe z dużą szansą na rozwój: 
•żeglarstwo, badminton, bocce, kregle (bowling), kolarstwo, golf, 
tenis stołowy, tenis,  ..... 
 
 

 

 

Sporty zunifikowane® jako nowe możliwości integracji.  
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Młodzi Sportowcy – integracja w wieku 
przedszkolnym. 
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Innowacyjny program zabaw sportowych dla dzieci z 
niepełnosprawnością intelektualną oraz w normie 
intelektualnej, opracowany w celu wprowadzenia ich 
w świat sportu, zanim uzyskają prawo wzięcia udziału 
w zawodach Olimpiad Specjalnych w wieku lat ośmiu 

Młodzi Sportowcy – integracja w wieku 
przedszkolnym. 

Dostępne materiały: 
-Podręcznik instruktażowy; 
- DVD z ćwiczeniami; 
- sprzęt; 
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Wiek – 2,5 – 7 lat 

Rozwój fizyczny 

dzieci 

30 minut 2x w 

tygodniu 

Rozwój 

psychomotoryki 

Przedszkola, 

masowe, 

integracyjne, 

specjalne 

Nowi 

członkowie 

olimpiad 

Specjalnych 

Członkowie 

rodzin 

Pozyskanie 

instruktorów, 

wolontariuszy, 

działaczy 

Młodzi Sportowcy – założenia i cele. 
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Dziękuję za uwagę i zapraszam na stronę 
www.olimpiadyspecjalne.pl  

http://www.olimpiadyspecjalne.pl/

