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Юенис Кенеди Шрайвър – създател и 
вдъхновител на Спешъл Олимпикс

20 юли 1968  - първите игри на Спешъл Олимпикс, 
проведени на на стадиона Солджър фийлд с 
участието на 1,000 атлета с интелектуални 
затруднения от 26 щата и Канада и само 100 
зрителя.



Спешъл Олимпикс 1968 – 2018

• Над 5 милиона атлети

• Над 170 държави

• 31 олимпийски спорта

• Устойчиви възможности за развитие чрез 
спорт

• Мощна подкрепа за приобщаването на 
хората с интелектуални затруднения



Церемонията в България – 21 юли 2018



“Днес ние, заедно с вас, се 
присъединяваме към 
глобалната инициатива на 
Спешъл Олимпикс за 
обявяването на
21 ЮЛИ ЗА МЕЖДУНАРОДЕН 
ДЕН НА ПРИОБЩАВАНЕТО“.

Храбър Натов, председател на 
Спешъл Олимпикс България.



Приобщаването е 
Революцията
2018 – 2023

• да въвлече 100 милиона 
души

• да набере 100 милиона 
щатски долара за 
дейността на Спешъл 
Олимпикс

• да доведе до промяна на 
средата и нагласите.



Приобщаването е Революцията
2018 – 2023

• всяка българска община и 
всяка българска спортна 
федерация да се присъедини 
към Декларацията за достъп 
до спорт

• да активизираме поне 30 000 
фена и поне 100 спортни 
клуба

• да наберем 100 000 щатски 
долара за спорт за хората с 
интелектуални затруднения



“Гордея се с това, че съм част 
от Спешъл Олимпикс и съм 
избран да бъда в управителния 
съвет. Това е нова 
отговорност, с която вярвам, 
че ще се справя, защото всички 
са съпричастни и всеки помага 
на всеки да се развива“

Виктор Христов, представител на 
атлетите в Управителния съвет



“Тук съм не като 
официален гост, а 
като приятел“.

Деница Сачева, зам. 
министър на 
образованието и 
науката 



„Надявам се, че и в бъдеще „Спешъл Олимпикс“ ще 
продължи да насърчава, подкрепя и предоставя 
възможности на всички атлети да демонстрират 
своите умения, смелост и воля за победа както на 
спортната арена, така и за по-добра социална 
реализация в обществото.
Приемете моите най-сърдечни пожелания по случай 
50-ата годишнина на движението „Спешъл  
Олимпикс“

Румен Радев – Президент на Република България



„… възможността за пълноценен живот на всеки 
човек е мерилото за зрялост на обществото и 
уседналост на държавата. Развитието на 27 
спорта и тренировките на повече от 6000 атлети 
с интелектуални затруднения са безспорни успехи и 
ярко доказателство за полезността на Вашата 
дейност. Приветствам инициативата 21 юли да 
бъде обявен за международен ден на 
приобщаването“

Цвета Караянчева, Председател на 44то Народно 
Събрание



„С душа и сърце подкрепям глобалната инициатива за 
обявяване на 21 юли за МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА 
ПРИОБЩАВАНЕТО и Декларацията за достъп до спорта. 
Поздравявам най – топло българските атлети от Спешъл 
Олимпикс и бих искал да благодаря на ръководството, в 
лицето на г-н Христозов за всеотдайните им усилия в 
подкрепа на каузата Спешъл Олимпикс. Моля да предадете 
моите най – сърдечни поздрави и уверения в искрено 
приятелство и подкрепа на президента на Спешъл 
Олимпикс Интернешънал д-р Тимъти Шрайвър. Желая му 
от сърце много здраве, сили и кураж, за да продължи 
благородното дело!“

Петър Стоянов, Президент на Република България  (1997 – 2002)



„С дълбоко уважение се присъединявам към 
Вашия празник – 50-тата годишнина от 
създаването на движението Спешъл Олимпикс, 
респектиран от историята и постиженията 
му…. Поздравявам Ви за стартирането на 
глобалната инициатива за обявяването на 21 
юли за международен ден на приобщаването“

Славчо Атанасов, председател на 
парламентарната Комисия по въпросите на 
децата, младежта и спорта.



„Важността на Вашата дейност в нашата страна 
личи от подкрепата, която получавате от 
партньорите си и от българските общини, 
присъединили се към Декларацията за достъп до 
спорта. ... Вярвам, че ще продължите да 
надграждате своята дейност, а държавните 
институции ще Ви подкрепяме, за да създадем 
заедно по – добри условия и възможности за 
развитие на всички деца и техните семейства“ .

Елеонора Лилова, председател на ДАЗД



“На 27 Юни 2011 година в Атина международното 
движение Спешъл Олимпикс и УНИЦЕФ подписаха 
меморандум за разбирателство, който има за цел 
да консолидира нашата отдаденост за защита на 
правата и достойнството на децата с увреждания, 
както и за тяхното приобщаване.  УНИЦЕФ в 
глобален мащаб, както и в България, потвърждава 
ангажираността си с тази кауза”

д-р Джейн Муита, Представител на УНИЦЕФ в 
България.



„Едно изключително благородно и хуманно 
начинание навършва половин век от своето 
създаване. Поздравления за 50-та годишнина на 
Спешъл Олимпикс! Специални поздравления и за 
Спешъл Олимпикс България и за тези, които през 
годините съдействат с апостолска страст  и 
непримиримост за разширяване достъпа на хората 
с увреждания до спорт и физически занимания. ....“

Стефка Костадинова, Председател на Български 
олимпийски комитет. 



Историята и традициите на Спешъл Олимпикс 
са изключително вдъхновяващи… Спешъл 
Олимпикс постига устойчиво развитие, 
променя нагласи и стереотипи в обществото, 
изгражда все по-широка подкрепа в световен 
мащаб. Макар и с по-кратка история на 
съществуване, Спешъл Олимпикс България 
утвърди своя обществен авторитет... 
ЧЕСТИТ ЮБИЛЕЙ!“
проф. д-р Пенчо Гешев, ректор на Национална 
спортна академия „Васил Левски“.



ОСВЕТИ ПРИОБЩАВАНЕТО



Световни летни игри

Абу Даби 2019

„Да бъдем заедно!“

8 – 21 март 2019



България получи квота от 18 атлета с 
интелектуални затруднения в спортовете 

• лека атлетика (2 жени и 2 мъже)

• бадминтон (1 жена и 1 мъж)

• плуване (1 жена и 1 мъж)

• боче (1 жена и 1 мъж)

• вдигане на тежести (1 мъж и 1 жена)

• тенис на корт (1 жена и 1 мъж) 

• конна езда (2 жени и 2 мъже). 

В националната делегация са представени 10 
български общини – Банско, Бургас, Благоевград, 
Варна, Добрич, Ихтиман, Смолян, София, Стара
Загора и Пловдив



Ключовите събития на националната кампания 

„ДА БЪДЕМ ЗАЕДНО“:

• 04 февруари – 04 април 2019 – Местни промоционални 
кампании ДА БЪДЕМ ЗАЕДНО в общините партньори

• 04 февруари–04 април 2019–Рекламна кампания на тема 
ДА БЪДЕМ ЗАЕДНО по национални, регионални и 
общински медии, интернет, социални медии и външна 
реклама

• 05 – 08 март 2019 – Подготвителен лагер в София –
Членовете на делегацията ще бъдат на разположение за 
срещи с медии

• 07 март 2019, 11.30 часа в ПресКлуб България –
Национална пресконференция „ИЗПРАЩАНЕ НА 
ДЕЛЕГАЦИЯТА“

• 08 март 2019, 08 часа от Терминал 2 на Летище София –
Заминаване за Абу Даби

• 08 - 22 март 2019 – Промоция на постиженията на 
българските атлети на Световните летни игри‘2019

• 22 март 2019, 20.30 часа на Терминал 2 на Летище София –
Пристигане на националната делегация от Абу Даби

• 25 март 2019, 11.30 часа ПресКлуб България – Национална 
пресконференция за представяне на резултатите от 
българското участие на Световните летни игри на Спешъл 
Олимпикс‘2019.

ДА БЪДЕМ ЗАЕДНО!



Цели на националната кампания 

„ДА БЪДЕМ ЗАЕДНО“:

• Над 200 медийни отразявания –
онлайн и печатни издания, радиа 
и телевизии

• Всяка българска община и всяка 
българска спортна федерация да 
се присъедини към Декларацията 
за достъп до спорт

• Активизиране на поне 30 000 
фена и поне 100 спортни клуба

• Набиране на 100 000 лв в 
подкрепа на спорта за хора с 
интелектуални затруднения

ДА БЪДЕМ ЗАЕДНО!



Да бъдем заедно!


