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Mis on eriolümpia?

● Eriolümpia on maailma suurim 
spordiorganisatsioon intellektipuudega 
inimestele

● 4,5 miljonit eriolümpia sportlast enam kui 170 
riigist



Pisut ajaloost

● Eriolümpia looja Eunice Kennedy Shriver
● 1962 a. I laager oma maja tagaaias
● 20.07.1968 I rahvusvahelised suvemängud
● 1000 inimest
● 26 Ameerika osariiki+ Kanada
● Kergejõustik, ujumine ja põrandahoki



I talimängud

● 5-11.02.1977
● 500 sportlast
● Suusaspordialad
● uisutamine



Veel tähtsaid sündmusi ajaloost

● 1988, veebruar- ROK sõlmib ajaloolise lepingu, 
mille alusel ametlikult tunnistatakse 
eriolümpiat

● EO Eesti Ühendus EOK liige alates 2015-
aastast



Eriolümpia eesmärk

● Eriolümpia põhieesmärk on aidata 
intellektipuudega inimestel olla ühiskonnale 
kasulikud ja täisväärtuslikud liikmed. 

● Selleks pakub eriolümpia neile õiglase 
võimaluse arendada ja näidata oma oskusi ja 
annet sporditreeningutel ja -võistlustel ning 
kasvatada avalikkuse teadlikkust nende 
võimetest ja vajadustest.



SOI

● SOI on eriolümpia liikumise rahvusvaheline
juhtorgan. 

●  vastutab kõigi eriolümpia ametlike 
põhimõtete ja nõuete kehtestamise ja 
jõustamise eest

●  kontrollib üle maailma eriolümpia 
akrediteeritud programmide tegevust ja 
laienemist ning pakub akrediteeritud 
programmidele ja mängude 
korralduskomiteedele treeningutega seotud, 
tehnilist ja muud abi.



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



EO Eesti Ühendus liikmed

● 31 kooli
● 10 hoolekandeasutust
● 3 lasteaeda
● 12 eraisikut



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





Sportlased on eriolümpia süda!

● Intellektipuudega lapsed ja täiskasvanud üle 
kogu maailma

● Sportimine pakub neile palju rõõmu, 
positiivseid emotsioone, sõprust ja 
eduelamust

● Läbi spordi näeb inimene oma võimeid ja 
oskusi, mitte oskamatust. Ta õpib pidevalt 
midagi uut ja muutub läbi treeningute 
paremaks.

● Iga sportlane on killuke maailma suurimast 
kogukonnast



Eriolümpia treeningud

● Mujal maailmas- klubipõhised
● Eestis- põhiliselt asutusesiseselt 
● Oleme teel selles 

suunas, et pakkuda 
rohkem võimalusi 
erinevate spordiklubide
juures



Eriolümpias harrastatavad suvespordialad

● veesport (ujumine), golf, kergejõustik, käsipall, 
korvpall, džuudo, sulgpall, sportvõimlemine,

● iluvõimlemine, bocce, jõutõstmine, keegel, 
rulluisutamine, rattasport, purjetamine,

● ratsasport, pehme pesapall, jalgpall, 
lauatennis, tennis, võrkpall

● kriket, süstasõit



Eriolümpias harrastatavad talispordialad

● mäesuusatamine, lühiraja kiiruisutamine, 
murdmaasuusatamine, lumelauasõit,

● iluuisutamine, lumeräätsasport, saalihoki
● põrandapall



Spordialad, milles Eestis peetakse 
vabariiklikke võistlusi:

● Kergejõustik
● Ilu- ja 

sportvõimlemine
● Ujumine
● Murdmaa-

suusatamine
● Bowling
● Jalgpall
● Korvpall

● Sulgpall
● Rahvastepall
● Saalihoki
● Jooksukross

Lisaks:
● Matkamine
● Liikumisaktiivsus



Keelatud spordialad

● SOI minimaalsetele tervise- ja ohutusnõuetele 
mittevastavateks tunnistatud või mis tooksid 
eriolümpia sportlaste jaoks muul moel kaasa 
põhjendamatuid tervise- ja turvariske.

●  poks, vehklemine, laskmine, karate ja muud 
võitluskunstid.



Võimalus igaühe jaoks!

● Mängud ja võistlused peavad pakkuma kõigile 
sportlastele võrdseid võimalusi võistluse 
jooksul silma paista. 

● Selleks on eriolümpias loodud divisjonide 
süsteem

● Vanuse järgi
● Soo järgi
● Tugevuse järgi



Eriolümpia muudab elusid!

Abdel-Raman Hassan, Saudi- Araabia
● ID, keha osaliselt paralüseeritud
● tal kulus aasta, et õppida 1 m ujuma.
● 2005 jõudis ta ujuda maksimaalselt 10m
● Võitis 25 ja 50m ujumise maailmamängudel 

Hiinas (2007a)





Mis annab võistlustel osalemine intellektipuudega 
sportlasele?

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



Aktiivne osalemine välisvõistlustel

● Maailmamängud- võimalus igale sportlasele!
● Euroopa mängud
● Muud rahvusvahelised mingi kindla spordiala 

turniirid või võistlused



Eriolümpia erinevad programmid:

● Väikesportlaste- ja pereprogramm



●Ühendava spordi programm

- maailmas 1989

- Eestis 2014



●Terve sportlase programm alates 1997a. Enam 
kui 130 riigis on uuritud rohkem kui 1,6 milj 
sportlase tervislikku seisukorda.



●Noorteaktiivi programm



Tõrvikujooks

● 1981 a, Kansas
● Üks suuremaid liikumisi EO toetuseks
● Toaetab igal aastal

ca 30 milj.$



●Tõrvikujooks koostöös politsei- ja piirivalveametiga



●Vabatahtlike kaasamine



●Külalislinna programm



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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