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ОТНОСНО: ЕВРОПЕЙСКАТА ФУТБОЛНА СЕДМИЦА НА СПЕШЪЛ
ОЛИМПИКС‘2020 В РАМКИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКА СЕДМИЦА НА СПОРТА
Още веднъж искаме да изразим благодарност за съпричастието и подкрепата от
Министерство на образованието и науката за кампанията ДА ИГРАЕМ ЗАЕДНО! и
Европейската футболна седмица на Спешъл Олимпикс България, която стартираме в рамките на
Европейската седмица на спорта.
За пръв път Спешъл Олимпикс отбелязва Европейската футболна седмица с мащабна
онлайн кампания. Юбилейното 20-то издание на Европейската футболна седмица #EFW2020 на
Спешъл Олимпикс се провежда в партньорство с UEFA, EFDN, iCoachKids. В България
Европейската футболна седмица на Спешъл Олимпикс‘2020 се провежда под патронажа на
Министъра на младежта и спорта и подкрепата на Министерство на образованието и науката и
Българския футболен съюз.
За да даде възможност на повече от 40,000 атлети в 50 държави в Европа и Евразия да
участват в любимата игра Спешъл Олимпикс стартира портала ЛИЦАТА НА ФУТБОЛА
#FacesofFootball. Кампанията #FacesofFootball има за цел да посрещне предизвикателствата, пред
които атлетите с интелектуални затруднения се сблъскаха по време на дългата изолация заради
Ковид-19. С помощта на дигиталните технологии порталът #FacesofFootball дава възможност на
атлетите да продължат да тренират онлайн, да се състезават и най-важното да са свързани с
колегите си, треньорите и привържениците, независимо какви ограничения има.
Порталът дава възможност за участие на атлети, треньори и партньори със и без
интелектуални затруднения да създадат свой картон ЛИЦЕ НА ФУТБОЛА, да влязат в Залата
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на славата, да подобрят футболните си умения като гледат специалните за това видеа, да печелят
точки за отбора си, за да се движи нагоре в лигата.
ПОДКРЕПЕТЕ КАМПАНИЯТА ЛИЦАТА НА ФУТБОЛА
Над 1,000 участници от 40 държави вече подкрепиха кампанията. Всеки може да се
включи и да подкрепи футбола за приобщаване! Ето как:
1. Влезте на страницата www.specialolympicsfacesoffootball.com
2. Изгледайте видеото с инструкции за регистрация и участие в играта на:
https://www.facebook.com/317545565031949/videos/267562570958744
3. Направете регистрация като впишете имената си, имейла си. Посочете програма
България и ролята, която имате в играта – треньор, атлет, партньор, поддръжник
4. Направете си селфи и създайте своя картон ЛИЦЕ НА ФУТБОЛА
5. Споделете своя картон ЛИЦЕ НА ФУТБОЛА в социалните мрежи с хаштаг
#FacesofFootball и #EFW2020.
6. Поканете приятелите си да се включат в играта и да подкрепят футбола за
приобщаване на www.specialolympicsfacesoffootball.com
СПОРТНИ ПРАЗНИЦИ В УЧИЛИЩЕ
През 2020 г. Спешъл Олимпикс България продължава кампанията ДА ИГРАЕМ
ЗАЕДНО! и глобалната кампания ПРИОБЩАВАНЕТО Е РЕВОЛЮЦИЯТА.
В рамките на националната кампания в периода 23 септември – 30 октомври 2020 г.
Спешъл Олимпикс България кани Центровете за специална образователна подкрепа, Регионални
центрове, Домовете за хора с умствена изостаналост и училищата от Пазарджишка, Сливенска,
Старозагорска, Плевенска, Ловешка, Бургаска, Ямболска, Варненска, Добричка, Русенска,
Силистренска, Разградска, Великотърновска, Габровска, Пловдивска, Смоленска, Хасковска,
Кърджалийска, Търговищка, Шуменска, Благоевградска, Видинска и Софийска области да
организират вътрешно-училищни промоционални спортни празници ДА ИГРАЕМ
ЗАЕДНО по футбол и народна топка с участие на смесени отбори на младежи със и без
интелектуални затруднения.
Целта е да бъдат насърчени Центровете за специална образователна подкрепа,
Регионалните центрове заедно с техни партньори и общообразователните училища да предложат
нови възможности за децата с и без интелектуални затруднения да играят заедно национално
популярните игри футбол и народна топка.
Изпратете ни до 30 октомври 2020 на адрес sobg@prosport-bg.net снимки и кратка
информация за проведеното в училище събитие – град на провеждането, име на училището, дата
на събитието, брой участници, възраст, брой участващи ученици със специални образователни
потребности, резултати, имена на треньора/ите.
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НАГРАДИТЕ
Както всяка година в надпреварата ще има награди.
1. Училището с най-много регистрирани КАРТОНИ НА СЛАВАТА и отбелязани точки
в портала www.specialolympicsfacesoffootball.com
2. Училището с най-много участници, включително ученици със специални
образователни потребности във вътрешно-училищен спортен празник
3. Училището
с
най-висок
резултат
в
Залата
на
славата
на
www.specialolympicsfacesoffootball.com и най-многобройно спорно събитие,
включително ученици със специални образователни потребности
Очакваме Вашите резултати на адрес sobg@prosport-bg.net до 30 октомври 2020.
Наградите ще бъдат връчени на годишната конференция на Спешъл Олимпикс България,
посветена на социалната мисия на спорта, която ще се проведе на 3 декември 2020 в София.
Мисията на Спешъл Олимпикс е да организира целогодишно спортно-състезателна
дейност в различни Олимпийски спортове за деца и възрастни с интелектуални затруднения, като
им предоставя устойчиви възможности за развитие на тяхната физическа култура, да проявяват
смелост, да изпитват радост, както и да осигури възможност да споделят дарбите и уменията си
със своите семейства, своите връстници и общности.
За контакт:
Диана Банчева – Програмен координатор
тел. 0885 321 361, ел. поща: diana@sreda.net

на

Спешъл

Олимпикс

гр. София, 25.09.2020г.
С благодарност за съпричастието,

Д-р Христо Христозов
Национален директор на Спешъл Олимпикс България
25 години в подкрепа на приобщаването в България
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