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Światowy wzrost
Uczestnictwo w sportach zunifikowanych
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Świat a sporty zunifikowane®

• 127 Programów Narodowych (61%)
• 209,055 zawodników
• 314,754 partnerów
• razem: 523,809

Dlaczego tak się rozwijamy?
• Możliwości rozwoju, rekreacji
• Priorytet: rozwój zawodników o wyższych
możliwościach i umiejętnościach;
• Zawody drużynowe vs. zawody w dyscyplinach
indywidualnych
• Różnorodnośd zawodników i partnerów;
• Rozszerzenie możliwości wspólnego działania poza
sportem;
• Promocja;

Sporty zunifikowane a sport
Regiony
Africa
East Asia
Europe Eurasia
Latin America
MENA
North America
Totals

Sporty
Programy
zunifikowane Narodowe

11
4
42
5
12
53
127

22
4
58
19
23
79
205

%
50%
100%
72%
26%
52%
67%
61%

Plan strategiczny 2011 - 2015
Cele i środki:
• stworzenie definicji sportów zunifikowanych;
• definicja pozwoli ujednolicid sporty zunifikowane na całym
świecie;

Usystematyzowanie definicji.
Zunifikowana
rekreacja

Rozwój zawodnika
sportów
zunifikowanych®

Sporty
Zunifikowane®

Rozwój FAN
Programów
(UNITY Sports)

Sojusze
organizacji
sportowych

Definicja:

Definicja:

Definicja:

Definicja:

Definicja:

Zunifikowana Rekreacja
to połączenie
zawodników z
niepełnosprawnością
intelektualną i
zawodników w normie
w aktywnościach
promujących proces
włączania i
poszerzających
umiejętności i wiedze
sportową.

Rozwój zawodnika
Sportów
Zunifikowanych ® to
połączenie
zawodników z
niepełnosprawnością
intelektualną i
zawodników w
normie w program
odnoszący się do
bycia mentorami,
rozwijającymi
umiejętności i wiedzę
kolegów i innych,
poprzez wsparcie w
rozwoju taktyki,
umiejętności i pracy
zespołowej drużyny.

Sporty Zunifikowane®
program łączący
zawodników Olimpiad
Specjalnych i zawodników w
normie intelektualnych
(zwanych PARTNERAMI) w
drużynę sportową podczas
treningów i zawodów.
Wszyscy członkowie
drużyny muszą posiadad
podobny poziom
umiejętności i grad zgodnie
z przepisami Olimpiad
Specjalnych. W drużynie
musi zostad zachowana
proporcjonalna liczba
zawodników i partnerów.

Program korzysta z
podstaw sportów
zunifikowanych ® i opiera
się na organizacji
zawodów, imprez, które
wspierają pozyskiwanie
funduszy, przyjaciół
Olimpiad Specjalnych i
wzrost świadomości
społecznej.
Te imprezy mogą byd
dołączone do
tradycyjnych zawodów
lub stanowid nowe,
niezależne imprezy.

Sojusze pozwalają
organizowad wspólne
szkolenia, pokazy,
zawody, wymieniad
sędziów i kadrę oraz
wspólnie pracowad.

Aktywności:
• Zajęcia pozalekcyjne
• Dni
aktywności/pikniki
• obozy
• Młodzi Sportowcy

Aktywności:
• Pokazy dyscyplin
sportowych
• Imprezy promocyjne
• Wystawy

The Power of Sports

7

Unified Fan Development

Możliwości
działań zunifikowanych.
Sporty Zunifikowane®
(od najniższego poziomu zawodów po Igrzyska Światowe)

Rozwój zawodnika sportów zunifikowanych®

(na każdym poziomie)
Zunifikowana rekreacja
(na każdym poziomie)
Rozwój FAN Programów
[Unity Sports Projekt]
(lokalne jednodniowe imprezy)
Sojusze z organizacjami
(partnerstwo i wsparcie w szkoleniach, kadrze sędziowskiej, sprzęcie, obiektach itd.)

Plany rozwoju.
• 2011: Opracowanie pierwszego projektu definicji i rozesłanie ich do co
najmniej 5 Programów, aby rozpocząd dyskusję nad każdym
komponentem definicji; Ustalenie kryteriów; Stworzenie planu
marketingu i komunikacji. Określenie narzędzi monitorowania;
• 2012: Opracowanie minimalnych kryteriów oceny realizacji; Kompletne
opracowanie materiałów szkoleniowych;
• 2011-2012: Wsparcie szkoleniowe do wdrożenia nowego modelu

.

Plany rozwoju.
• 2013: Wdrożenie tylko sportów zunifikowanych® na Igrzyskach Światowych. Pozostałe
modele powinny byd wdrażane na niższych poziomach poprzez projekty pilotażowe. Wszyscy
trenerzy sportów zunifikowanych® musza byd przeszkoleni i zdobyd certyfikat, aby wziąd udział
w zawodach na poziomie światowym. Program UNITY Sport mogą byd wdrożone podczas
Igrzysk tylko w celach promocyjnych, jako napęd do rozwoju i pozyskiwania funduszy.
•2014: Wdrożenie sportów zunifikowanych w zawodach narodowych i kontynentalnych.
Program UNITY Sport mogą byd wdrożone podczas zawodów tylko w celach promocyjnych,
jako napęd do rozwoju i pozyskiwania funduszy.
• 2015: wdrożenie sportów zunifikowanych w więcej niż 50% Programów Narodowych;

Projekt UNIFY
to nie prawdziwy projekt lecz pewna idea……
angażowania do wspólnego działania szkoły i
młodzież w oparciu o wartości, zasady,
praktyki, doświadczenia Olimpiad Specjalnych,
by teraz i w przyszłości szerzyd rzecznictwo na
rzecz osób z niepełnosprawnością
intelektualną.

Projekt UNIFY
To kombinacja
 programów sportowych
 strategii komunikowania
 budowania świadomości
 rozwoju przywództwa
 tworzenia wspólnot

Model europejskiego projektu UNIFY
Jak wygląda ten projekt?
Szkoły masowe, integracyjne i specjalne/
lokalne kluby sportowe

Rzecznictwo i angażowanie
młodych liderów
Komunikacja
i zaangażowanie

Program Edukacyjny
‘Dołącz do nas’
Tradycyjny sport
Olimpiad Specjalnych

Projekt UNIFY Olimpiad Specjalnych

Sporty
Zunifikowane
Szkolenia dla nauczycieli
i trenerów

