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Mis on eriolümpia?

● Eriolümpia on maailma suurim 
spordiorganisatsioon intellektipuudega 
inimestele

● 4,5 miljonit eriolümpia sportlast enam kui 170 
riigist



Eesti rahvusvahelise organisatsiooni liikmena

● Aastast 1989 on Eesti Eriolümpia ülemaailmse 
organisatsiooni Special Olympics täieõiguslik 
liige

● Alates 2010. aastast koordineerib ja juhib 
Eestis eriolümpia tegevusi EO Eesti Ühendus



Eriolümpia ei ole paraolümpia ega ka invasport

● Eriolümpia- sport kõigile intellektipuudega 
inimestele alates 8.eluaastast, olenemata 
tema sportlikest saavutustest (teised puuded 
võivad kaasuda)

● Paraolümpia- erivajadustega inimeste 
saavutussport

● Invasport- liikumispuudega inimeste sport



EO Eesti Ühendus liikmed

● 31 kooli
● 11 hoolekandeasutust
● 3 lasteaeda
● 11 eraisikut



 

1249

635

●1884 (2013a)



Spordiringid ja treeningud/tegevused, millega 
asutustes regulaarselt tegeletakse

ÜKE
Pallimängud, jalgpall, kergejõustik
Ujumine
Suusatamine
Korvpall, võrkpall
judo, jõusaal, joksmine
saalihoki, sulgpall, grossing, jooga, 
ratsutamine, matkamine, kepikõnd, 
sumo, petank, maadlus, male



Spordialad, milles peetakse vabariiklikke 
võistlusi:

● Kergejõustik
● Ilu- ja 

sportvõimlemine
● Ujumine
● Murdmaa-

suusatamine
● Bowling
● Jalgpall
● Korvpall

● Sulgpall
● Rahvastepall
● Saalihoki
● Jooksukross

Lisaks:
● Matkamine
● Liikumisaktiivsus



EO Eesti Ühendus erinevad programmid:

● Väikesportlaste- ja pereprogramm



●Ühendava spordi programm

- koostöö TÜ-ga

- jalgpalliklubi FC Tartu



●Terve sportlase programm



●Noorteaktiivi programm



●Tõrvikujooks koostöös politsei- ja piirivalveametiga



●Vabatahtlike kaasamine



●Külalislinna programm



Olulisel kohal on  

● Treenerite/juhendajate/õpetajate vabariiklikud 
seminarid

● Rahvusvahelised täiendkoolitused erinevate 
spordialade treeneritele

● Välisseminarid ja 
– konverentsid



Aktiivne osalemine välisvõistlustel

● Maailmamängud
● Euroopa mängud
● Muud rahvusvahelised mingi kindla spordiala 

turniirid või võistlused



2014-2015 hooajal osaleti järgmistel välisvõistlustel:

● 2014 sept. euroopa mängud Belgias, 
Antverpenis

● Märtsis korraldame ise rahvusvahelisi 
talimänge Otepääl

● Baltimaade bocceturniir Lätis (aprill)
● Baltimaade jalgpalliturniir Lätis (juuni)
● Maailmamängud Ameerikas, Los-Angeleses 

(juuli-august)



Mis annab võistlustel osalemine intellektipuudega 
sportlasele?

● Sotsiaalne integratsioon
● Tervis ja hea füüsiline vorm
● Sotsiaalne toimetulek
● Silmaringi avardamine
● Eduelamus
● Kogemus
● Motivatsioon



Kõik see toimub ühe olulise eesmärgi nimel

● Mille keskmes on 
INTELLEKTIPUUDEGA SPORTLANE-

väärtustatud ühiskonna
liige!



Aitäh teile kõigile täna siia tulemast ja 
kuulamast!
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