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„Да играем и растем заедно“ – посланието 
на кампанията през 2018

• близо 19 000 играчи от България и Европа 

• 250 местни и национални събития 

• Подкрепа от ФИБА Европа и програмата 
„Един отбор“ на Европейската баскетболна 
лига



Европейска баскетболна седмица в България 2018

• Спешъл Олимпикс България

• Регионален център за подкрепа на процеса по 
приобщаващо образование – София 

• Българска федерация по баскетбол

• Национална баскетболна лига

• Доброволци – студенти по АФА от НСА



Европейска баскетболна седмица 
на Спешъл Олимпикс 2018

• Пресконференция на 20.11.2019

• Покана до клубовете за присъединяване към 
Декларацията за защита правата на децата в 
спорта

• Баскетболен турнир „Ние можем“ – 01.12.2018

• Инициативи „Да играем и растем заедно“ в 
Трявна, Велико Търново, Враца, Русе, с. 
Черноочене (Кърджали), Смолян, Бургас, с. 
Гълъбово (Стара Загора) 



Баскетболен турнир „Ние можем“ – 01.12.2018

• Програма „Млади атлети“

• Минибаскетбол

• до 14 г. 

• 3х3 смесени отбори



Баскетболен турнир „Ние можем“ – 01.12.2018

• ДГ 59 „Елхица“

• 4 ОУ Проф. „Джон Атанасов“ – ж.к. Дружба

• 78 СУ „Христо Смирненски“ – Банкя 

• ЦСОП „Едуард Сеген“ – ж.к. Надежда

• Младежи от защитени жилища от Благоевград

• Отборът на Тина Димитрова от Пловдив



„Млади атлети“ - Баскетболен турнир „Ние 
можем“ – 01.12.2018



Мини баскетбол



Баскетбол до 14 г.



Баскетбол над 14 г.





Европейската седмица на баскетбола 

на Спешъл Олимпикс 

„Да играем и растем заедно!“ 

в страната



Център за специална образователна подкрепа – Велико Търново 



Начално училище „Иванчо  Младенов” – Враца 



Второ Основно училище „Христо Ботев" –

гр. Гълъбово, област Стара Загора



Средно училище "Христо Смирненски" с. Черноочене, 
обл.Кърджали



Основно училище „Стою Шишков“ -гр.Смолян 



Средно училище „Св.св. Кирил и Методий“ –
гр. Бургас



ОУ „Ангел Кънчев“ – гр. Русе
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