
 החרדי והדתי לציבור  יום חשיפה  -לימפיקס וספיישל א
 

( נוסד מתוך אמונה כי אנשים עם לקות שכלית יכולים בעזרת הנחיות נכונות SOארגון ספיישל אולימפיקס )

 תפות בספורט יחידני וקבוצתי ללא קשר למוגבלותם ולמגבלותיהם.ותמיכה, ליהנות ולהיטיב עם עצמם מהשת

 כל אחד יכול! -המוטיב המרכזי בספיישל אולימפיקס 

ארגון ספיישל אולימפיקס דוגל בכך שדרך אימוני ספורט עקביים והשתתפות בתחרויות, אנשים עם לקות 

 בריאותית, מנטאלית וחברתית. שכלית מפתחים יכולות בתחומי ספורט שונים ומקדמים את עצמם מבחינה

 !וההשתתפות בחינם פעילות הספורט מושתתת על ערכים אוניברסאליים, כאשר לכולם מגיע להשתתף,

בעצם השאיפה לנצח, הספורטאי עם לקות שכלית אינו שונה במאומה מהספורטאי הרגיל. העיסוק בספורט 

 ל ולכבד אותם כשווים לצידה.בכלל ובספורט התחרותי בפרט מאפשר לאוכלוסיה "הרגילה" לקב

-המשלב תלמידים מבתי Get Into Itהארגון מקדם את שילוב הספורטאי השונה בחברה הרגילה דרך פרויקט 

. בדרך זו נחשפת האוכלוסייה הרגילה לקבלת הספורטאי השונה תוך כדי כבוד SOספר רגילים בפעילויות 

  י להגיע להישגים.והערכה אליו בגלל המאמץ הנדרש מהספורטאי השונה כד

ללא הבדל במגבלות שלו )מלקות שכלית קשה המלווה  8הפעילות פתוחה לכל אדם עם לקות שכלית מגיל 

 בפגיעה מוטורית ועד לקויות שכליות קלות(.

התחרויות נערכות בהתאם לרמת המשתתף באמצעות חלוקה לרמות יכולת שונות, כדי לתת מענה לצרכים 

הספורטאים מתחרים מול השווים להם  יחיד או קבוצת ספורט וכתוצאה מכך שונים שיתאימו לכל משתתף

 ברמת היכולת המקצועית )ולא השכלית(

וכל ספורטאי  "תן לי את האומץ לנסות ואת הכח לנצח" ארגון ספיישל אולימפיקס חרת על דיגלו את השבועה

מדליה לכל משתתף ללא יוצא מן זוכה לגמול מוחשי על המאמץ אותו השקיע בתחרות וזאת בדרך של הענקת 

 הכלל.

  

 -הפעילות בספיישל אולימפיקס היא יותר מספורט                   

 זוהי דרך חיים, כל אחד יכול!                                                             

 

  דות.ומה חלקכם בארגון הנפלא הזה? להפיץ את המידע הזה לכמה שיותר אמהות מיוח
 

  -פיילוט ייחודי לציבור החרדי והדתי של הספיישל אולימפיק

  

  ספורט���������

  הינו חיוני להתפתחות הנפש והגוף של ילדינו ובכדי לקדמם חברנו לארגון זה המעניק:

 

  סבסוד בחוגים,��

  תמיכה מקצועית,��

  ליווי והדרכה��

  ציוד נלווה��

 

 במיוחד לילדים מיוחדים אלו! ���

 

  ,ילדים של רחב למגוון מענה לתת ובכדי הארגון על יותר ללמוד בכדי⬅

  , למלא ולהחזיר אליי למייל.השאלוןכל שעליכן לעשות הוא להפיץ את ✔

 

 חולצה עבור הילד המיוחד ועוד הרבה מעבר... -תקבל ביום החשיפה שי  השאלוןכל אמא שתמלא את 

  למניינם. 22/5י"ד באייר  ביום ראשון,  ברחוב אבטליון  במרכז הקהילתי אלעד  יתקיים יום החשיפה�✍

 

 ❗שמרו התאריך❗

 

 למקומות היכון...���������

 רכזת משפחות אלעד והסביבה. -אביבית ביסמוט

ail.comavivitbismut@gm 
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