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IX МІЖНАРОДНИЙ НАУКОВИЙ КОНГРЕС 
"ОЛІМПІЙСЬКИЙ СПОРТ І СПОРТ ДЛЯ ВСІХ" 
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ВОЛОНТЕРСЬКІ ПРОГРАМИ СПЕЦІАЛЬНИХ ОЛІМПІАД 

Львівський державний інститут фізичної культури, 
Львів, Україна 

"Спеціальні Олімпіади ", Україна 

Вступ. Учасниками міжнародного спортивного руху Спеціальних Олімпіад є 162 країни і 
понад 1 млн людей з розумовою відсталістю [1]. Діяльність Спеціальних Олімпіад здійснюється 
за рахунок доброчинних внесків; тренери, арбітри, лікарі та обслуговуючий персонал не 
одержують грошових нагород, працюють на доброчинних засадах. 

Методи дослідження: аналіз спеціальної літератури, нормативних та звітних документів 
Міжнародної організації Спеціальних Олімпіад. 

Результати дослідження та їх обговорення. Основними напрямами впровадження залу-
чення волонтерів є сім програм. Програма "Об'єднаний спорт" передбачає проведення спіль-
них тренувань та змагань спортсменів Спеціальної Олімпіади зі здоровими спортсменами у 
спортивних іграх, естафетах тощо, організацію партнерських клубів [1, 3]. Програма "Здо-
ров'я Атлетів" спрямована на підвищення рівня здоров'я спортсменів та їх функціональних 
можливостей. Волонтери-лікарі обстежують стан опорно-рухового апарату, ротової порожнини, 
органів слуху та зору всіх учасників змагань, надають відповідні рекомендації, пропагують 
здоровий спосіб життя, харчування тощо. "Смолоскиповий Пробіг" працівників правоохо-
ронних органів на підтримку руху Спеціальних Олімпіад. Зокрема, Олімпійський вогонь дос-
тавляється на церемонію відкриття Ігор Спеціальних Олімпіад правоохоронцями різних країн. 
Родинна Програма, метою якої є надання правової допомоги, підтримка та залучення до руху 
Спеціальних Олімпіад родин, які мають у своєму складі осіб з відхиленням розумового роз-
витку. Тренувальна "Програма Моторної Активності" для людей з найбільш важкими формами 
розумової відсталості, які демонструють свої особисті досягнення в окремих вправах після 
тренувань та змагань за адаптованими програмами [1, 3]. "Програма лідерства атлетів" — 
проведення семінарів для досвідчених спортсменів Спеціальної Олімпіади, їх спілкування з 
представниками ЗМК, робота помічниками тренера і організатора при проведенні змагань, 
робота у групах по залученню фінансової допомоги. Освітня програма для учнів загальноос-
вітніх закладів різного рівня передбачає інформування про рух Спеціальних Олімпіад. 

Висновки. 
1. Спеціальні Олімпіади намагаються стимулювати волонтерську роботу. 
2. Загальноорієнтованими волонтерськими програмами Спеціальних Олімпіад є Програми 

"Об'єднаний спорт", "Здоров'я Атлетів", "Смолоскиповий Пробіг" та Освітня Програма. 
3. Проблемноорієнтованими волонтерськими програмами Спеціальних Олімпіад є Програми 

"Моторної активності", "Лідерства атлетів", Родинна Програма. 
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