
Vabatahtlikud- Eriolümpia liikumise selgroog! 

Eriolümpia oma tänases suuruses poleks iial tekkida saanud ja ei eksisteeriks ilma suure hulga 

ajata, energiata, pühendumuseta ja rõõmuta, mida vabatahtlikud meile pakuvad.  Maailmas 

poleks intellektipuudega inimestele mõeldud treeninguid, kohalikke ega rahvusvahelisi mänge, 

kui ei oleks tuhandeid toredaid inimesi, kes meid vabatahtlikult abistavad. Ilma Sinu 

pühendumuse ja salliva suhtumiseta poleks võimalik väiksemas ja suuremas mõõdus 

eriolümpia mänge läbi viia. 

Eriolümpia „vaim“ muudab kõigi eriolümpiaga kokku puutuvate inimeste elusid- mitte ainult 

sportlaste omi. Tähtsad faktorid selles on tiimitöö, pakutav ja saadav rõõm, eluaegsed 

sõprussuhted ja võimalus oma maailmavaadet laiendada.  Eriolümpia sportlase naeratus ja 

rõõm toovad ka Sulle naeratuse näole. 

Mida tähendab olla vabatahtlik eriolümpias: 

• Pakkuda oma abi 
• Saada uusi kogemusi 
• Jagada rõõmu 
• Kogeda suhtlemist intellektipuudega ja intellektipuudeta inimeste vahel 
• Luua palju uusi sõprussuhteid 
• Tunda sügavalt erinevate rõõmuhetkede mõju 
• Elada kaasa 

• Tunda ehtsat siirust 
• Kogeda südamlikkust 
• Tunda lähedat seotust eriolümpiaga 
• Kogeda sportlaste edu 

 

Vabatahtlik olles oled Sa osa suurest pühendunud tiimist ja Sul on võimalus näha ja kogeda 

eriolümpia ning sellega seotud ürituste hingeelu ning samas ka kõike seda, mida Eriolümpia 

mänge külastavad inimesed kogevad. Eriolümpias osalemise kaudu saad Sa palju toredaid 

kogemusi, mis Sulle terveks eluks meelde jäävad ning mida Sa alati rõõmuga meenutada saad. 

Mida me Sinult ootame? 

• Südame ja hingega oma ülesannetesse pühendumist 

• Tiimitöö oskust 

• Rõõmu 

• Avatud meelt 

• Häid sõnu 

• Naeratust 

• Palju jõudu ja jaksu 

• Kirge oma tehtavasse töösse 

 

Käitumine erinevates olukordades: 

• Vabatahtlikuna olles ei esinda Sa ainult mitte iseennast, vaid ka eriolümpiat ja oma riiki 

• Kõigil mängudega seotud isikutel on keelatud mängude toimumise kohas tarvitada 

alkoholi, tubakatooteid või narkootikume 

• Vabatahtlik ei anna meediale intervjuusid 

• Vabatahtlik ei postita sotsiaalmeediasse erinevate stressi- ja kriisiolukordadega 

seonduvat infot 



• Vabatahtlik aktsepteerib kõigi eriolümpia osapoolte privaatsust 

• Kõik inimesed on võrdsed- rassismil, seksismil ei ole kohta eriolümpias, samuti on kõik 

religioonid võrdsed. Me ei alaväärista teisi inimesi nende erivajaduste tõttu. 

• Tuleb austada kõigi eriolümpia osapoolte õigusi ja väärtusi 

• Vabatahtliku riietumisstiil on korralik ja esinduslik 

• Vabatahtlik peab kinni talle kehtestatud reeglitest 

• Vabatahtliku kõnepruuk, kehakeel, kellaajaline täpsus, valmisolek ja esinduslikkus 

jälgivad hea tava kombeid 

• Vabatahtlik käitub vastutustundlikult, austavalt ja professionaalselt 

• Nähes eriolümpia atleetide väära kohtlemist või kellegi ebasobivat käitumist, 

informeerib vabatahtlik sellest kohe vastavaid organeid 

• Hädaolukorras pakub vabatahtlik esimest abi enda võimekuse piirides ja võtab kohe 

ühendust olukorrale vastavate organitega (kiirabi jne) 

• Intiimsuhted sportlastega on keelatud 

 


