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ДО  

ДИРЕКТОРИТЕ НА УЧИЛИЩАТА 

ПАРТНЬОРИ 

 

ДИРЕКТОРИТЕ НА ЦЕНТРОВЕТЕ ЗА 

СПЕЦИАЛНА ОБРАЗОВАТЕЛНА 

ПОДКРЕПА 

 

ДИРЕКТОРИТЕ НА РЕГИОНАЛЕН 

ЦЕНТЪР ЗА ПОДКРЕПА НА ПРОЦЕСА 

НА ПРИОБЩАВАЩОТО 

ОБРАЗОВАНИЕ 

 

НАЧАЛНИКА НА РЕГИОНАЛНОТО 

УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО 

  

 

ОТНОСНО: ЕВРОПЕЙСКА ФУТБОЛНА СЕДМИЦА НА СПЕШЪЛ 

ОЛИМПИКС’2021  

В РАМКИТЕ НА ЕВРОПЕСКА СЕДМИЦА НА СПОРТА  

 

През 2021 г. Спешъл Олимпикс България продължава кампанията ДА ИГРАЕМ 

ЗАЕДНО! и глобалната кампания ПРИОБЩАВАНЕТО Е РЕВОЛЮЦИЯТА. 

21-то издание на Европейската футболна седмица #EFW2020 на Спешъл 

Олимпикс ще се проведе в партньорство с UEFA, EFDN, iCoachKids. И тази година 

#EFW2021 се провежда в рамките на Европейската седмица на спорта.. 

В рамките на националната кампания в периода 23-30 септември 2021 г. Спешъл 

Олимпикс България планира да организира промоционални спортни празници ДА 

ИГРАЕМ ЗАЕДНО по футбол, народна топка, индивидуални умения с топка с участие 

на смесени отбори на младежи с и без интелектуални затруднения от Центрове 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.  

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, както и други 

занимателни спортни игри. 
С настоящото писмо бихме искали да Ви поканим на онлайн среща в платформата 

TEAMS на 17 септември (петък) от 16.30 до 17.30 ч., на която да обсъдим: 
1. Възможностите за провеждане на Регионални спортни празници на Спешъл Олимпикс 

в България в периода 23-30 септември 2021. 

http://www.sobg.prosport-bg.net/
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2. Заповеди и насоки на националните контролни органи за спазване на 

противоепидемиологичните мерки в условията на COVID – 19.  

3. Протокол на Спешъл Олимпикс Интернешънъл за участие в условия на COVID – 19.  

4. Ресурси за треньори и учители за провеждане на Регионални спортни празници на 

Спешъл Олимпикс в рамките на Европейска футболна седмица‘2021.  

Очакваме Ви на 17 септември 2021 от 16 ч. в https://msteams.link/SE23.  
 

/Не е нужна регистрация при влизане от персонален компютър или лаптоп. При влизане 

от смарт телефон е нужно инсталирането на приложението Teams/ 

 

В Европа миналогодишната кампания за Европейската футболна седмица на 

Спешъл Олимпикс, която се проведе изцяло онлайн, достигна над 10,000,000 

потребители на социалните медии, с над 1,000,000 гледания на специалните 

промоционални видеа, което създаде голяма видимост и спомогна за положителната 

нагласа към мисията на Спешъл Олимпикс, към атлетите, тяхната решителност, кураж и 

умения, въпреки ограниченията, в които бяха поставени. В България бяха проведени 14 

футболни турнира от училища партньори, центрове за специална образователна 

подкрепа и центрове за подкрепа на приобщаващото образование с участието 350 

партньори и атлети. 

 

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 на Спешъл Олимпикс България  

тел. 0885 321 361, ел. поща: diana@sreda.net 
 

гр. София, 13.09.2021г. 

С благодарност за съпричастието, 

 

Д-р Христо Христозов 

Национален директор на Спешъл Олимпикс България 

25 години в подкрепа на приобщаването в България 

http://www.sobg.prosport-bg.net/
https://msteams.link/SE23
mailto:diana@sreda.net

