


SPORT PARAOLIMPIJSKI / WYCZYN I POWSZECHNY  

 

Definicja sportu ON 
 

Paraolimpiady 

Jak działamy 

 o Bocci 



DEFINICJA SPORTU OSÓB ON 

• Sport osób niepełnosprawnych jest oparty na wzorach sportu uprawianego 
przez pełnosprawnych. 
 

• Zmiany w sposobie rozgrywania danej dyscypliny , przepisach i sędziowaniu 
wprowadza się tylko dla zaadaptowania dyscypliny do dysfunkcji zawodników 
oraz dla zwiększenia ich bezpieczeństwa  
 

• Obowiązuje podział na grupy i klasy startowe, aby w sporcie mogli 
współzawodniczyć niepełnosprawni o jednakowych lub podobnych 
możliwościach funkcjonalnych  
 

• Rozróżnia się trzy grupy sportu osób z niesprawnościami : 1 - narządu ruchu i 
wzroku, 2 – narządu słuchu, 3 – z niepełnosprawnością intelektualną .  
 

• Różnorodność wym. grup wyraża się m. in. trzema formami Igrzysk: 
Paraolimpiad, Olimpiad Specjalnych i Deaflympics 



Początki ruchu paraolimpijskiego w Polsce  

W 1961 w Poznaniu powstaje pierwsza w kraju Komisja 
Sportu i Turystyki Inwalidów działająca przy Radzie 
Wojewódzkiej Zrzeszenia  Sportowego  Spółdzielczości  
Pracy „ S T A R T ". 

Założyciele:  

inż.F. Karłowski, W. 
Sokolnicki, A.Molenda 
(START)  

prof .F.Laurentowski , 
prof. J. Dziedzic , prof. A. 
Kabsch (WSWF)  
 



GENEZA SŁOWA PARAOLIMPIADA 

       Słowo „paraolimpijski” utworzone zostało z wykorzystaniem greckiego przedrostka 
„para” („obok”, „przy”, „równolegle”) i rdzenia „olimpijski”. Jego znaczenie podkreśla 
równoległe występowanie Ruchu Paraolimpijskiego i Olimpijskiego, bez przypisywania im 
nadrzędnych, lub podrzędnych wartości. Nazwa Paraolimpiada stworzona została w latach 
50. przez International Stoke Mandeville Games Federation i zaadaptowana przez japoński 
komitet organizacyjny - International Stoke Mandeville Games w Tokio w 1964 roku.  
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http://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=8ZsLCWnymp4I_M&tbnid=X5lUQxmNAUQSEM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.sail-world.com/indexs.cfm?Nid=101801&ei=BU1JUonGLYPNtAaFuIGgAQ&bvm=bv.53217764,d.bGE&psig=AFQjCNH8sxOQeHWmEEtogG5rNcmJqEAucg&ust=1380620638490063


WSPÓŁPRACA Z INSTYTUCJAMI, ORGANIZACJAMI ORAZ 
FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI 



SEKCJE SPORTOWE: 

 

• Stowarzyszenie  prowadzi zajęcia sportowe w ramach 9 sekcji sportowych: 
• 142 zawodników z orzeczeniami o niepełnosprawności 
•  15 Zatrudnionych Szkoleniowców 
•  Stowarzyszenie w ramach realizacji swoich zadań statutowych, projektów i 

programów współpracuje z grupą ok. 30 wolontariuszy 
• W biurze Stowarzyszenia zatrudnionych jest 8 osób, w tym 4 osoby z orzeczeniami 

o niepełnosprawności 
 
 



 SEKCJA PŁYWACKA: 3 grupy szkoleniowe: 
wyczynowa, nauki pływania  

i sportowo-rehabilitacyjna (50+) 



SEKCJA LEKKIEJ ATLETYKI 



SEKCJA TENISA STOŁOWEGO  

  



SEKCJA KRĘGLARSKA 

  
  

  



SEKCJA BOCCI – 3 grupy szkoleniowe 

  
  

  

  



SEKCJA KAJAKARSKA 

  
  

  

  

  



SEKCJA ŁUCZNICZA  

  
  

  

  

  



SEKCJA NARCIARSKA 

  
  

  

  

  



POZNANIACY NA IGRZYSKACH  

Igrzyska Paraolimpijskie z udziałem 
zawodników Polaków: 

 Heidelberg’ 1972   

Toronto’ 1976 Arnhem’ 1980  

Seul’ 1988 

Barcelona’ 1992  

Lillehammer’ 1994 

Atlanta’ 1996  Sydney’ 2000  

  Ateny’ 2004   

Turyn’ 2006 

Pekin’2008 

Vancouver’2010 

Soczi’2012 



PROGRAMY i INNE DZIAŁANIA NA RZECZ 
ŚRODOWISKA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

  

  

  

  

 W latach 2013-2017 podjęliśmy się realizacji także wielu projektów, 
nie tylko sportowych, które umocniły pozycję Stowarzyszenia z racji ich 
innowacyjności, trafienia w zapotrzebowanie społeczne i świetnej organizacji : 

„TURNUSY AKTYWNEJ REHABILITACJI Z 
PROGRAMEM SPORTOWYM w Wągrowcu”  

„AKCELERATOR SPRAWNOŚCI”” 

BOCCIA W POLSCE  
 

„TWOJE BARIERY TWOIM WYZWANIEM” 



PROGRAMY i INNE DZIAŁANIA NA RZECZ 
ŚRODOWISKA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

  

  

  

  

„STARTUJMY RAZEM” 

Program Erasmus + Sport -  
sporty tradycyjne 

Program Erasmus + Sport p.n. „BOCCIA”  

 „ŚNIEG + ADRENALINA” 

  

„H2O + ADRENALINA”  

„TE SPRAWY”  

„WEŹ ODDECH”  

Projekt „ 3 MAJMY SIĘ RAZEM” 

„ASOS 2016, Przyjaciele 
wolontariatu senioralnego”  





INNE DZIAŁANIA NA RZECZ ŚRODOWISKA 
NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

  

  

  

  

  STOWARZYSZENIE podejmuje działania lobbujące na rzecz rozwoju sportu osób 
niepełnosprawnych i szeroko pojętej aktywizacji społecznej naszego środowiska. Dla 
tego rodzaju działań służą wystąpienia oraz udział przedstawicieli Stowarzyszenia w 
seminariach, konferencjach i w debatach oraz udział w gremiach doradczych .  



ERASMUS + SPORT „BOCCIA” 

Project : “BOCCIA – Enhancing the quality of life of people with 
disabilities and their environment through Paralympic sport Boccia ”  

2014-556971-EPP-1-2014-1-PL-SPO-SCP  

Erasmus + Sport Project  



 Project Lider:   
         Sports Rehabilitation Association START, Poznan, Poland  

 P a r t n e r s  :    
 Partners Kyustendil Association - Slokoshtitza, Bulgaria 
•   Foundation of Health Social and Education - Soma, Turkey 
•  “Bravura Cooperativa”- Delcevo, Humanitarian Association for Help and Support 

of the People with Special Needs - FYR of  Macedonia 
•   Non Profit Company “Center for Social support” - Kilkis, Greece 
•   Coalition for Independent Living  - Tbilisi, Georgia 

Project includes 6 non-governmental organizations from different countries, 
which carry out activities in different fields of social live, such as, education, 

culture, sport eg. All of them are also taking activities for people with 
disabilities (as well as: youth, people in advanced age). Each organization 

have experience in the implementation of projects of different range (from 
local, to international). All organizations have the knowledge and 

capabilitiess necessary for the proper and effective implementing project’s 
tasks. 



   2016 act iv i t ies  :  

3 rd workshop – Tbilisi/ Georgia  
May 2016  

4th workshop – Kilkis/ Greece  
June/July 2016  

15 

5th workshop – Delcevo FYR 
Macedonia July/August 2016  

 

6th workshop – Kyustendil, 
Bulgaria , August 2016 



    



International Boccia Sports Event and Project Summary  
Poznań, Poland October, 2016  

  

2016 act iv i t ies  :  



Bisfed 2017 Poznań Regional Open 

    

    



  

  

  

1961-2016 

lat Stowarzyszenia START w Poznaniu 

Przez 55 lat historii Stowarzyszenia działaliśmy w duchu wielkopolskiej pracy organicznej. Staraliśmy się, zadania 
realizować z troską o ciągłość działań, kompleksowość i wysoką jakość, celem były zawsze interesy społeczności 
niepełnosprawnych bez tracenia z pola widzenia pojedynczych osób.  
 
Podstawowym przesłaniem naszej działalności było pełnienie służby publicznej koncentrującej energię 
środowiska osób niepełnosprawnych na działaniach zmierzających do poprawy jakości życia. Z wielką pewnością 
możemy uznać pełnienie tak rozumianej społecznej misji jako kontynuację dzi eła życia Prezesa Edwarda 
Niemczyka, Franciszka Karłowskiego i innych realizatorów idei profesora Wiktora Degi. 

  

https://twitter.com/55weeks


Nasze motto 

Jeśli możesz do nas wejść, wjechać lub 
wczołgać się BĘDZIESZ SPORTOWCEM !!!  

 



 www.start.org.pl 
www.polskaboccia.pl 

www.facebook.com/startpoznanpolska 

www.facebook.com/bocciapolska 

Stowarzyszenie Sportowo Rehabilitacyjne „START ” 
ul. Zacisze 2, 60-831 Poznań 

tel/fax: (61) 8483-189, 8411-059 
e-mail: start@start.org.pl www.start.org.pl www.facebook.com/startpoznanpolska 



Dziękujemy za uwagę. 

 


