“You are the stars and
the world is watching you”
Eunice Kennedy Shriver - Founder of Special Olympics

Internationale organisatie
erkend door het IOC
Special Olympics (SO) is een wereldwijde
organisatie die sportactiviteiten organiseert
voor mensen met een verstandelijke beperking
(in tegenstelling tot de Paralympics die Spelen
organiseren voor mensen met een lichamelijke
en/of verstandelijke beperking).

Special Olympics in België
Special Olympics België bevordert de duurzame
integratie van mensen met een verstandelijke beperking
door middel van trainingen en sportwedstrijden gedurende
het hele jaar in verschillende Olympische sporten. Sinds 41
jaar organiseert SO Belgium jaarlijks de Nationale Spelen en
heeft tot op heden 20.000 atleten bereikt die worden
ondersteund door 11.000 vrijwilligers (65% uit de
bedrijfswereld).

Onze doelen voor 2024
Special Olympics Belgium streeft ernaar een
actor-of-change te worden voor een inclusieve
samenleving waarin personen met een mentale beperking
een actieve rol spelen. De organisatie beoogt de kwaliteit
van sport voor mensen met een verstandelijke beperking
voortdurend te verbeteren.Bewustwording te creëren over
het belang van training voor medische professionals en
mensen die dicht bij atleten met een beperking staan met
betrekking tot gezondheidsproblemen. Het bevorderen
van Uniﬁed School activiteiten tussen kinderen met en
zonder ID op basisscholen.
België telt 165.000 mensen met een verstandelijke beperking.
1 miljoen mensen hebben rechtstreeks of onrechtstreeks
contact met hen (ouders, broers en zussen, coaches, vrienden,
buren, ...). Dat is bijna 10% van de Belgische bevolking die zich
betrokken voelen en die wij kunnen bereiken!

Meer dan sport alleen …
Het Special Olympics Healthy Athletes Programma heeft als
doel de lichamelijke gezondheid en de fysieke conditie van
de atleten te evalueren. Het komt namelijk vaak voor dat
bepaalde fysieke ongemakken niet onmiddellijk worden
opgemerkt omwille van de verstandelijke beperking.
In België worden 8 gratis gezondheidsprogramma’s en
vrijblijvende gezondheidsscreenings
aangeboden. Deze worden uitgevoerd door
gezondheidsprofessionals en studenten van verschillende
hogescholen en universiteiten.
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Het Belgische programma bestaat

sinds 1979

Dromen waarmaken?
Wilt u taboes doorbreken en ons helpen een
inclusieve samenleving op te bouwen? Eén
atleet kost 192 euro per jaar. Met uw hulp
kunnen we atleten met een verstandelijke
beperking de kans geven om hun Olympische dromen te verwezenlijken.
Bezoek onze website, maak het verschil
en laat hun dromen uitkomen!

Doe een schenking op onze rekening met als
referentie “Committee of the Heart”.

Klik hieronder om een

SCHENKING TE
DOEN aan Special
Olympics Belgium
www.special-olympics.be/nl/doe-een-schenking-2/

Bedankt!
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