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A Magyar Speciális Olimpia Szövetség beszámolója  

a 2017. évi tevékenységéről 
 

Általános rész 

 

A társadalmi szervezet neve:   Magyar Speciális Olimpia Szövetség 
 
Nyilvántartási szám:    290 
 
Nyilvántartást vezető szerv neve:  Balassagyarmati Törvényszék 
 
Adószám:     19157935-1-42 
 
Székhely:     1146 Budapest Istvánmezei út 1-3 
 
Alakulás éve:     1989 
 
Közhasznúsági fokozat:   közhasznú 
 
A szervezet hivatalos honlapja:  www.msosz.hu 
 
Elektronikus elérhetősége:   msosz@msosz.hu 
 
A szövetség elnöke:    Lengyel Lajos 
 
Fő tevékenysége:    sport 
 
 
 
Legfontosabb közhasznú céljai: 
 
a/ Elősegíteni a Magyarországon élő értelmi fogyatékosok sportolását, biztosítani számukra - 
a sporteseményeken keresztül - mindazokat a jogokat és lehetőségeket, amelyek az épeknek 
is rendelkezésére állnak. 
b/ Elősegíteni az értelmi fogyatékosok sportolásával foglalkozó szakemberek képzését. 
c/ Az értelmi fogyatékosok sporttevékenységén keresztül is erősíteni a társadalomba való 
beilleszkedésüket, elfogadtatásukat. 
d/ Nagyobb társadalmi nyilvánosságot nyerni az értelmi fogyatékosok sport- és ehhez 
kapcsolódó egyéb tevékenységeinek. 
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e/ A sportrendezvények által is erősíteni az értelmi fogyatékosok és szüleik, valamint 
hozzátartozóik kapcsolatát. 
f/ Egyenlő esélyt biztosítani minden értelmi fogyatékos számára - a legenyhébbtől a 
legsúlyosabb fokúig - a speciális olimpiai eseményeken való részvételre. 
 
A Szövetség szervei:  
- közgyűlés         
- elnökség         
- bizottságok 
 
A Szövetség legfőbb tisztségviselői: 
- elnök 
- társelnökök 
- az elnökség tagjai 
- FB elnök 

 
 
 

Számviteli beszámoló 

 
A Szervezet a 2017. évi gazdálkodásáról a kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet 
egyszerűsített éves beszámolóját és közhasznúsági mellékletét állította össze, a számviteli 
törvény alapelveinek megfelelően. 
 
Gazdálkodását a Számvitelről alkotott 2000.évi C törvény előírásain túl, a társadalmi 
szervezetek sajátosságaira tekintettel, a 2011.évi CLXXV. törvény (civil törvény), a 224/2000 
sz. Kormányrendelet, (számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek beszámoló készítési és 
könyvvezetési kötelezettségének sajátosságai), valamint a 350/2011 Korm.rendelet (civil 
szervezetek gazdálkodása az adománygyűjtés és a közhasznúság egyes kérdéseiről) 
szabályozza. 
 
A költségek kimutatása, költségnemek szerint történik, a 6-os, 7-es számlaosztályt nem 
alkalmazza. 
 
Az eredménykimutatás elkészítésére az összköltség eljárást választotta. 
 
Az értékcsökkenési leírás lineáris módszerrel történik, évi egyszeri gyakorisággal. A 100 000 Ft 
egyedi bekerülési érték alatti tárgyi eszközöket, egy összegben, azonnal, költségként számolja 
el.  A Szövetség a törvény által biztosított engedéllyel élve, maradványértékkel nem számol.  
 
A vásárolt készleteknél év közbeni tételes nyilvántartással nem rendelkezik. A leltár a 
fordulónapon, mennyiségi felvétellel készül. A mérlegben a készleteket, az utolsó bekerülési 
értéken /FIFO módszer/ értékeli. 
A szervezet a könyveit magyar nyelven, forintban vezeti. 
 
A mérlegkészítés időpontja: tárgyévet követő február 20-a volt. Eddig az időpontig ismertté 
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vált, a tárgyévet vagy előző éveket érintő gazdasági eseményeket a beszámoló tartalmazza. 
 
Saját gépkocsi hivatalos útra történő használat esetén a NAV által közzétett benzinár, 
valamint a gépkocsira gyárilag előírt lökettérfogat alapján számított literfogyasztás és 15 
Ft/km fenntartási költség számolható el. 
 
Reprezentáció keretén belül elszámolható az elnökségi üléseken, versenyeken résztvevő 
meghívottak részére, valamint a küldöttgyűlési programok során felszolgált kávé, üdítő és 
étkezés. Előzetes elnöki engedéllyel szintén reprezentáció keretén belül számolhatók el az 
üzleti megbeszélések költségei.  
 
 
Mérleg 
 
A mérleg főösszeg az eszköz és forrás oldalon 18 104 eFt. 
 
A tárgyi eszközök nettó értéke: 2 351 ezer forint. Terven felüli értékcsökkenés elszámolása a 
tárgyévben nem történt. 
 
A forgóeszközök állománya 15 666 ezer forint, melyből 11 987 eFt a pénzeszközök állománya. 
 
A pénzeszközök az alábbi tételekből állnak: 
 

• Forint pénztár        355 

• Valutapénztár        290 

• Bankszámlapénz  11 342 
 
 
Aktív időbeli elhatárolásként kerültek kimutatásra a mérleg fordulónapja előtt felmerült, de 
költségként/ráfordításként csak a mérleg fordulónapját követő időszakra elszámolható 
tételek.  
 
 
Források 
 
 
Saját tőke 
 
A Szövetség saját tőkéje 8 242 eFt,  

2016    2017  

D. Saját tőke    12 618         5 793     

I. Induló tőke,jegyzett töke       

II. Tőkeváltozás/ eredmény   15 268       12 618     

III. Lekötött tartalék       

IV. Értékelési tartalék       

V. 
Tárgyévi eredmény közhasznú 
tevékenységből   - 2 650          -6 825    



4 

 

 
A saját tőke változás: 45,91 % - os csökkenést mutat. 
 
 
 
Kötelezettségek 
 
A 3 425 eFt rövid lejáratú kötelezettség tartalmazza, a még nem esedékes szállítói 
tartozásokat, a decemberi béreket és költségvetési befizetési kötelezettségeket. 
 
 
Passzív időbeli elhatárolások 
 
Passzív időbeli elhatárolásként kell kimutatni a beszámolóban, a tárgyévben befolyt, de csak a 
mérleg fordulónapja utáni időszak bevételét, valamint a tárgyévi költségeket, amelyek csak a 
mérleg fordulónapja utáni időszakban jelentkeznek kiadásként. A 8 886 ezer forint 
tartalmazza a hazai és nemzetközi támogatások azon részét, melyek pénzügyileg  a 
tárgyévben befolytak, de felhasználásuk 2018.évben esedékes.   
 
 
Az eredménykimutatás 
 
A Szervezet vállalkozási tevékenységet nem végzett, költségeit költségnemenként számolja el. 
 
A közhasznú tevékenység bevétele:  122 205 ezer forint 
A közhasznú tevékenység ráfordításai: 129 030 ezer forint 
 
Eredmény:     6 825 ezer forint veszteség 
 
 
Egyéb 
 
A Szövetség vezető tisztségviselői, e tevékenységükre tekintettel díjazásban nem részesülnek. 
 
A foglalkoztatottak létszáma: 4 fő, főállású teljes munkaidős, 2 fő részidős munkavállaló, 
valamint két fő megbízási szerződéssel foglalkoztatott. 
 
A beszámoló adatait, honlapján teszi közzé. 
 
A Szövetség beszámolóját összeállította: Zakál Istvánné (PM 116 133) 
 
 
 
 
 
 
 



5 

 

 

 

  2017. évi hazai sporttevékenység 
 
 

2017. január 1 - december 31. között 100 sportrendezvényt szervezett Szövetségünk, 
amelyből 69 hazai, szakági verseny volt.  
 
 
A Magyar Speciális Olimpia Szövetség által szervezett hazai versenyek szakági megoszlása 

sportág Verseny 

Alpesi sí 3 

Asztalitenisz 3 

Atlétika 4 

Bocsa  5 

Bowling 3 

Erőemelés 3 

Floorball 2 

Görkorcsolya 1 

Gyorskorcsolya 3 

Hófutás 3 

Judo 3 

Kerékpár 3 

Kézilabda 3 

Kosárlabda 4 

Labdarúgás 8 

Műkorcsolya 2 

Padlóhoki 3 

Tenisz 3 

Tollaslabda 5 

Torna 2 

Úszás 3 

Összesen 69 
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Az év első 2 hónapjában a hazai versenyek homlokterében elsősorban a Téli Világjátékokon 

szereplő sportágak álltak. Versenyeket szervezetünk gyorskorcsolyából, hófutásból, 

műkorcsolyából és alpesi síből is, amelyek az edzőtáborok és válogatott edzések mellett 

fontos összetevői voltak a Téli Világ Játékokra való eredményes felkészülésnek. A téli sportok 

mellett számos teremsportban is rendeztünk versenyeket. Folytatódott a versenyidőszak a 

téli szezonban, a fedett pályás sportágakban (bowling tollaslabda, asztalitenisz, judo, 

kosárlabda) is. Fedett pályás versenyre került sor teniszben, amely egyben az Európai 

Speciális Olimpia tenisz napja is volt, ennél fogva a rendezvénybe demonstráció és 

edzőképzés is beépítésre került. Áprilistól a versenyek sorába bekapcsolódtak a szabadtéri 

sportágak is és egészen októberig nyári, szabadtéri sportágainkban is rendeztünk 

versenyeket. Ahogy az a fenti táblázatból látható, mind a 21 sportágunkban szerveztünk 

versenyeket.  

 
 

Szabadidős rendezvényeink 

 

A 21 versenysport szakág mellett rendkívül fontosnak tartjuk a mozgásélmény szakágunkat 
(Motor Activity Training Programme), amely sportolási, mozgási lehetőséget biztosít a súlyos 
értelmi fogyatékossággal élő és/vagy halmozottan fogyatékos embertárasainknak. A jelzett 
esztendőben 4 mozgásélmény sportnapot szerveztünk. 
Emellett 10 szabadidős rendezvényt szerveztünk (tenisz, mozgásélmény nap, kerékpár túra, 
teke délután, komplex szabadidős sportnap, Kennedy Nap.). Ezek közül kiemelkedik a 
Nagyatádon megrendezett Eunice Kennedy Shriver Nap, amelyen több mint 1 500 fő vett 
részt.  
A hazai versenyeken felül 11 grassroots labdarúgó tornát rendeztünk a Magyar Labdarúgó 
Szövetség megbízásából értelmileg akadályozott emberek, speciális iskolások illetve 
egyesített csapatok számára. 
 

Létszám adatok  

 

Az év sporteseményein 5 461 fő sportoló vett részt, ehhez számítjuk még az Eunice Kennedy 
Shriver napon részt vett 1 500 főt is. A hazai versenyrendszerben a résztvevősportolók 
tekintetében legnagyobb szabású rendezvényünk a győri, nemzetközi labdarúgó tornánk 
volt, ahol 30 csapat (238 játékos) vett részt. Ugyancsak labdarúgásban, a szeptemberi Hársfa 
Kupán 27 csapat, 230 játékosa versenyzett. A XX. Hársfa Kupa kosárlabda tornán 25 csapat, 
185 fő vett részt. A júniusi országos atlétika versenyen 183 sportoló mérte össze tudását. Az 
őszi, budapesti atlétika versenyünkön 143 fő vett részt. Homoki labdarúgó tornánkon 138 fő, 
a balassagyarmati országos labdarúgó versenyünkön 97 játékos vett részt. Népszerűek az 
úszóversenyeink is 100 főn felüli (109, 106 fős) sportolói gárdával. 90 főnél több sportoló 
vett részt továbbá a nagykőrösi mozgásélmény napunkon (97), a darvastói labdarúgó 
tornánkon (96), az albertirsai tollaslabda versenyünkön (95) illetve a jászberényi 
görkorcsolya versenyünkön. A versenyprogramunkba újonnan beiktatott floorball szakágunk 
homoki versenyén 102 sportoló vett részt. 
2017. év hazai versenyeit a versenynaptárban előzetesen megjelölt ütemezésnek 
megfelelően rendeztük meg. A versenyek jól szolgálták Szövetségünk céljait.  
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Felkészülés a nemzetközi versenyekre 

 
A Speciális Olimpia Téli Világjátékaira gyakorlatilag folyamatosan, a tárgyévet megelőzően is 
zajlott a felkészülés. A téli sportágak tekintetében az alpesi sízők számára 2017.01.10-én 
gyakorló napot tartottunk Eplényben, amelyen versenyszituációk, kapuzás, rajt-cél 
gyakorlatok szerepeltek a felkészülés fókuszában. 2017. 02. 07-10. között újabb alpesi 
sítábort szerveztünk Eplényben. Ekkor a gyakorlás elsősorban a lendületes kapuzásra 
versenyszituációkban illetve lendületek kombinációs lehetőségeinek kihasználására irányult. 
2017. 03. 04-06. között sítábort biztosítottunk Prebichl-ben (Ausztria) a világjátékokra utazó 
sportolók számára, a középpontban gyorsaság, lendület kombinációk gyakorlása állt. Ebben 
az edzőtáborban – tekintettel a magyarországi hóhiányra – a hófutó válogatott tagjai és részt 
vettek. 
A sportolók minden tábor és gyakorló nap után, tudással gyarapodva mentek haza.  
A Téli Világjátékokra készülő korcsolyázóink számára az MSOSZ edzéslehetőséget biztosított 
a Ferencváros népligeti jégpályáján. Emellett a gyorskorcsolya válogatott egyes tagjai közös, 
integrált edzéseken vettek részt az MTK ép gyorskorcsolyázóival a Gyakorló Jégcsarnokban. 
A padlóhoki válogatott részére 2017. február 11-12-én Kőszegen csapatedzést szerveztünk. A 
programban szerepelt a fizikai állapot, állóképesség ellenőrzése, a csapatjáték egyes taktikai 
elemeinek gyakorlása, mérkőzés meghívott ellenfelekkel, sorcserék rögzítése. 
A nyári sportágak általában a sportegyesületeik keretei közt készültek a versenyekre. 
Forráshiány miatt ritkán tudunk edzőtáborokat szervezni. Csapatsportágakban is a 
csapatösszetartás a jellemzőbb. A sport szakágak válogatott kerettagjainak munkáját a 
szakágvezetők több alkalommal személyesen ellenőrizték. A tollaslabdázók részére havonta 
egy alkalommal Tiszakécskén közös edzést tartanak. A szakágvezetők a regionális és országos 
versenyeken ellenőrzik a kerettagok felkészültségét és formáját. 
 

 

Sportágfejlesztés 
 

Jóllehet forráshiányosak vagyunk, de a sportágfejlesztésről, szakmai továbbképzésekről nem 
mondhatunk le. Az alábbiakban bemutatjuk azokat a törekvéseket, amelyek elsősorban a 
sportági szakszövetségek segítségével illetve a Nemzetközi és Európai Speciális Olimpia 
Szövetség (SOI, illetve SOEE) segítségével valósult meg. 
A Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetségével megkötött együttműködési szerződésünk 
keretében 300 garnitúra kosárlabda mezt és sortot, valamint 300 db. kosárlabdát kaptunk 
csapataink részére támogatásaként. 
Szakágvezetői értekezletünk május 19-21. között került megrendezésre Szabadkígyóson. A 
továbbképzési blokk keretében szakágvezetőink előadást hallgattak meg a Magyar 
Antidopping Csoport munkatársától illetve a szövetségi edzői munkáról és edzéselméleti 
kérdésekről konzultáltak Lukács József torna szakedzővel, egykori szövetségi kapitánnyal, az 
olimpiai bajnok Ónodi Henrietta felkészítőjével. Egyeztettük a 2019. évi Speciális Olimpia 
Világjátékaira vonatkozó sportszakmai feladatokat, felkészülés és válogatás menetét. 
A tenisz szakágvezető szponzori felajánlásból, új, jó minőségű teniszütőket adott át 
pályáztatás útján az MSOSZ sportegyesületeinek. 
A Magyar Tollaslabda Szövetséggel folyamatosan együttműködünk. A május 26-27 –i Shuttle 
Time edzőképző tanfolyamon 3 felkészítőnk részvételi díj fizetése nélkül vett részt, amelynek 
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keretében a gyakorlat centrikus oktatás mellett oktatási videóval és értékes tollaslabda 
sportszerekkel gyarapodtak. A Hungarian Open nemzetközi tollaslabda versenyen a 
Tollaslabda Szövetség támogatásával sportolóink bemutató mérkőzésen vettek részt és 
népszerűsítették az értelmi fogyatékossággal élő emberek versenysportját és 
tollaslabdázását.  
2017. május 16-án együttműködési szerződést kötöttünk a Magyar Asztalitenisz 
Szövetséggel, majd 2017. júliusában a Magyar Floorball Szakszövetséggel írtuk alá az 
együttműködés kereteit tartalmazó megállapodást. 
A Magyar Torna Szövetséggel megkötött megállapodásunk értelmében a Sport XXI 
edzőképző program edzőtáborában (Szeged, június 19-23.) Salamonné Szabó Éva (volt 
utánpótlás válogatott kerettag tornász) edzőnk és egy tanítványa vett részt. A továbbképzés 
költségeit a Magyar Torna Szövetség állta. 
Folyamatban van egy támogatási szerződés megkötése a Magyar Labdarúgó Szövetséggel az 
egyesített (integrált) labdarúgó csapatok fejlesztésére vonatkozóan. 
Hosszú megbeszélések eredményeként nyáron az Erzsébet Élmény+ Tematikus táborban 6 
szakágunk közel 250 sportolója (atlétika, görkorcsolya, kosárlabda, labdarúgás, tenisz, úszás) 
vett részt.  
Beindítottuk a floorball szakágat, két edzőképző szemináriummal indítottuk meg a sportági 
képzést, mindkét helyen több mint 20-20 testnevelő, felkészítő vett részt. 
Öt felkészítőnk szerzett OKJ-és edzői végzettséget. 1 fő egészségügyi szakember végzett el 
egy sportkineziológiai tape tanfolyamot, amellyel a sportsérülések gyógyulása kevesebb 
hatóanyag felhasználásával és gyorsabban érhető el. 2017 őszétől újabb kollégánk bővíti 
szakmai ismereteit OKJ-és edzői tanfolyamon. Mindegyikük a tanfolyamhoz jelentős MSOSZ 
támogatást kapott.  
A Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai Karon belül Szövetségünk előadásokkal és közös 
rendezvényekkel népszerűsíti a Speciális Olimpia mozgalmat a jövendő gyógypedagógusok 
körében. 
Jól haladtak a tárgyalások a Testnevelési Egyetemmel az együttműködés lehetőségeiről, a 
keretszerződést várhatóan 2018 elején megköti a két szervezet. 
 
 

 

Nemzetközi tevékenységünk 2017-ben 
 
 

A 2017-es év az olimpia éve volt számunkra: 2017. március 14. és 25. között rendezték meg 
a SPECIÁLIS OLIMPIA XI. TÉLI VILÁGJÁTÉKAIT Ausztriában.   
A világjátékot megelőző ún. tesztjátékokra 2016 januárjában került sor Grazban, ahol 6 
gyorskorcsolyázónk és 4 műkorcsolyázónk vett részt. A 2017. évi téli világjátékokon részt 
vevő 33 sportolónk - a központi felkészítés mellett - 7 egyesületnél készült a 
megmérettetésre. Az egyesületi edzők a szakágvezetők irányításával és kölcsönös 
konzultációval valósították meg az edzéstervet. Tíz év, három nyári és két téli világjáték után 
a 2017-es téli világjátékokon részt vevő magyar delegációtagoknak nem kellett önrésszel 
hozzájárulni a részvétel költségeihez. Ez a jelentős előrelépés a Magyar Olimpiai Bizottság, 
valamint az Emberi Erőforrások Minisztériuma Sportért Felelős Államtitkársága által nyújtott 
meghatározó támogatásnak köszönhető. Ugyancsak ezen támogatások tették lehetővé a 
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minőségi felkészülést és a világjátékokhoz méltó versenyfelszerelések és egyen ruházat 
biztosítását. 
A Speciális Olimpia XI. Téli Világjátékai a 2017-es esztendő legnagyobb sporteseménye volt. 5 
kontinens 105 országából 2590 sportoló vett részt a versenyeken. Őket 1100 edző, 5000 
családtag, 3000 önkéntes, 1200 támogató, szponzor és 800 sajtómunkás segítette. A 12 
napos eseménysorozatban 8 teljes nap zajlottak a küzdelmek Grazban, Schladmingban és 
Ramsau am Dachsteinben.  
A sportversenyeket számos kiegészítő rendezvény is kísérte, melyen – köszönhetően a 
földrajzi közelségnek – kollégáink, önkénteseink, sportolóink családtagjai nagy számban 
vettek részt. Ilyen volt többek között a családi program, az egészséges életmód és fitnesz 
workshop, az MATP és kölyök sportoló bemutatók, az egyesített és VIP mérkőzések és 
futamok hírességek részvételével. A világjátékok idején és helyszínén szervezett az európai 
szövetségünk edzőképző szemináriumot egyesített floorballban, melyen három kollégánk 
vett részt a sportág hazai beindításának szándékával. 
A magyar delegáció eredményei összefoglalva: 
Alpesi sí: 2 férfi, 1 nő sportoló. 2 aranyérem, 2 bronzérem, 2 IV. helyezés. 
Gyorskorcsolya: 4 férfi, 4 nő sportoló. 8 aranyérem, 3 ezüstérem, 3 bronzérem, 1 V. helyezés. 
Hófutás: 2 férfi, 2 nő sportoló. 1 aranyérem, 2 ezüstérem, 3 bronzérem, 1 IV. helyezés, 1 V. 
helyezés. 
Műkorcsolya: 1 férfi, 3 nő sportoló. 1 aranyérem, 1 ezüstérem, 1 bronzérem, 1 IV. helyezés, 1 
V. helyezés. 
Padlóhoki: 14 férfi sportoló. Aranyérem. 
 
Büszkén jelenthetjük ki, hogy hagyományainkhoz híven fizikailag és mentálisan is jól 
felkészült sportolókat delegált Szövetségünk, akik magatartásukkal és hozzáállásukkal 
méltóképpen képviselték hazánkat a téli világjátékokon. 
 
 
 
Egyéb sportversenyek/események 
 

március 4. Geel, Belgium Meghívásos úszóverseny 

április 28-30. Kuldiga, Lettország Bocsa Európa-bajnokság 

május 10-14. Terni, Olaszország Meghívásos úszóverseny 

június 21-23. Somorja, Szlovákia Szlovák Nemzeti Játékok 

október 13-15. Róma, Olaszország Egyesített kispályás labdarúgótorna 

október 20-22. Zlin, Csehország Egyesített kispályás labdarúgó verseny 

december 7-10. Puchov, Szlovákia Egyesített kispályás labdarúgó verseny 

december 10-14. Schladming, Ausztria Sítábor 

 
 
Hagyományok ápolása Geel-ben 

Második alkalommal kapott meghívást úszó szakágunk a nemzetközi versenyre, ahová 6 
sportolóval és két kísérővel érkezett kis csapatunk. A magyar színek mellett Belgium, 
Luxemburg, Hollandia, Írország, Skócia, Németország és Dánia 198 versenyzőjével folytak a 
küzdelmek. Az MSOSZ sportolói egy aranyéremmel és egy ezüstéremmel, továbbá számos 
helyezéssel gazdagodva tértek haza. 
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Európa-bajnokságon a bocsásaink 

Szövetségünk négyfős bocsa csapattal és két edzővel képviseltette magát a lettországi 
Kuldigában rendezett Bocsa Európa-bajnokságon. A megmérettetésre tizenegy csapat 
nevezett, akik négy divízióban versenyeztek egymással. A mieink a divízionálás során a 
második csoportba kerültek, ahol a harmadik helyet szerezték meg. Olaszországgal szemben, 
akik a csoport aranyérmesei lettek, fordulatos, izgalmas küzdelemben kaptak ki, azonban 
elismerő tapssal és kézfogással díjazták őket a bocsa hazájából érkezők.  
 
Ismét az úszóké a főszerep 

Három egyesületünk hat sportolója, 2 edző és egy delegációvezető kíséretében, tett eleget 
az olasz Speciális Olimpia nemzetközi úszóversenyére érkezett meghívásnak. Versenyzőink 
kiválóan alkalmazkodtak a vendéglátók eltérő mentalitásához, egyúttal élvezték a legendás 
olasz vendégszeretet minden pillanatát. Mindez meg is hozta a várt sikereket, a kis csapat 
összesen két aranyérmet, három ezüstérmet és négy bronzérmet hozott haza. 
 
Sikeres magyar szereplés a Szlovák Nemzeti Játékokon 

Asztalitenisz, atlétika, kerékpár, tenisz és úszás sportágakban 7 egyesületünktől összesen 18 
sportoló képviselte Szövetségünket a versenyen, őket hat edző és egy delegációvezető 
segítette. A rendkívüli meleg ellenére kiegyensúlyozott küzdelmekben teljesítettek kiválóan a 
sportolóink. 
 
Labdarúgás Rómában 

Meghívásos, nemzetközi, 5 fős egyesített labdarúgó tornán vett részt Szövetségünk csapata. 
12 együttest hívtak meg az olasz szervezők: 4 olasz csapatot, Belgiumot, Franciaországot, 
Lengyelországot, Litvániát, Magyarországot, Nagy-Britanniát, Portugáliát és Spanyolországot. 
Gigászi küzdelem után ezüstéremmel térhettek haza egyesített labdarúgóink, miután a 
döntőben 3-1-es vereséget szenvedetek Litvániától. Hősies csata és jó játék jellemezte a 
mérkőzést, amelyet a legerősebb divízióban rendeztek. 
 
Visegrád Kupa 

A Visegrád Kupa elnevezésű labdarúgó tornák 2017-ben is nagy érdeklődésre tartottak 
számot a résztvevő országok köreiben. A kupa a cseh, szlovák és magyar Speciális Olimpia 
labdarúgóinak több éves hagyományra visszatekintő versenysorozata, mely minden év 
októberétől decemberig zajlik. 2017-ben a cseh kollégák rendezték az első bajnokságot 
Zlinben, ahová a balmazújvárosi egyesített labdarúgó csapatunkat delegáltuk, akik 
aranyéremmel tértek haza. Novemberben mi láttuk vendégül szlovák és cseh barátainkat, 
majd decemberben Szigetvárról utazott csapatunk a szlovákiai Puchovba, ahonnét elhozták a 
bronzérmet. 
 
Sítábor a téli világjátékok helyszínén 

A táborban és úgynevezett próba versenyen a magyar csapat 6 fővel képviseltette magát. A 
sportolók kiválasztásának fő irányvonalát az SO európai szövetsége adta meg azzal, hogy a 
2017-es téli világjátékok sí válogatott keret tartalékos versenyzői vehettek részt.  
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Szakmai továbbképzések, konferenciák 
 

január 15-18. Schladming, Ausztria Sí edzőképző szeminárium, felkészülés a téli 
világjátékokra 

március 16-19. Graz, Ausztria Egyesített floorball edzőképző szeminárium 

május 12-14. Frankfurt, Németország Mini-kosárlabda edzőképző szeminárium 

június 12-14. Hildesheim, Németország „Opening Eyes” látásvizsgálati trénerképzés 

szeptember 12-
15. 

Antwerpen, Belgium „Play Unified” kampányismertető 
továbbképzés 

szeptember 25-
29. 

Bukarest, Románia „Fun Fitness” erőnlét vizsgálati trénerképzés 

október 8-10. Dublin, Írország Akkreditált programok ügyvezetési 
workshopja 

október 19-21. Somorja, Szlovákia Sportkonferencia és az SO Connect 
bemutatója 

október 31- 
november 1. 

Barcelona, Spanyolország SO 50. évfordulós marketingmunka és 
regionális adományszervezés workshop 

december 7-8. Budapest Kölyök Sportoló trénerképzés és workshop 

december 8-10. Pozsony, Szlovákia Egyesített sport szakértői bizottsági ülés + 
egyesített floorball szeminárium 

 
Sportági továbbképzések, edzőképzések, szemináriumok 

A Speciális Olimpia önkéntesként dolgozó edzői, vezetőedzői és szakágvezetői szakmai 
fejlődését, továbbképzését kiemelten kezeljük, hiszen azzal a sportolóink számára 
biztosíthatunk magasabb szintű szolgáltatást. 2017-ben alpesi sí, kosárlabda sportágakban, 

továbbá az MSOSZ által 2017 szeptemberében bevezetett új sportágban, az egyesített 

floorballban szervezett edzői képzést az európai szerveztünk, ahol szakágvezető és edző 
kollégáink gyarapíthatták, frissíthették szabály- és versenyszervezési ismereteiket.  
 
Sportkonferencia 

Európai szövetségünk kétévente rendezi meg ezt a konferenciát a sportigazgatók, 
koordinátorok fejlesztése, továbbképzése, szakmai eszmecsere céljából. A konferencia 
kiemelt témája volt a 2017-es téli világjátékok értékelése, valamint a 2019-es nyári 
világjátékokra való felkészülés. Szövetségünket a sportigazgató képviselte ezen a 
tanácskozáson.  
A konferenciával párhuzamosan mutatta be a nemzetközi szövetség a 2018-ban 
bevezetendő új verseny menedzsment és adatbázis kezelő rendszerét. Ezen a demón három 
önkéntesünk vett részt. 
 
Fókuszban a sportolók egészsége 

A nagyobb versenyek köré szervezett egészségügyi szűrőprogramok újraindítását tűzte ki 
célul szövetségünk. Ennek érdekében a szemészeti és az erőnléti/fittségi vizsgálatot végző 
önkénteseink nemzetközi trénerképzésen vettek részt, ahol megszerezték a szűrések 
megszervezésére és lebonyolítására vonatkozó jogosítványt. 
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Európai továbbképzések az EU Erasmus+ társfinanszírozásával 

A belga társszervezetünk által nagy sikerrel megvalósított „Play Unified” kampányt 
tanulmányozta Antwerpenben a nemzetközi igazgató és a marketingkommunikációért 
felelős munkatársunk. A kampány hazai viszonyok között történő megvalósítása a 2018-as év 
feladata. 
 
A szervezeti munka hatékonyságának javítása, a vezető testülettel (elnökség) való 
együttműködés fejlesztése volt a témája a Dublinban rendezett ügyvezetési workshop-nak, 
amelyen a nemzetközi igazgató vett részt. 
 
A Speciális Olimpia 2018-ban ünnepli 50. évfordulóját. Az ezzel kapcsolatos tervekről, 
továbbá a nemzetközi partneri kapcsolatok bővítéséről, alakításáról szólt a barcelonai 
tanácskozás, melyen aktív szerepet kapott elnökségi tag, vezető sportolónk mentora 
segítségével.  
 
 
Házigazdaként is helyt álltunk 

A Speciális Olimpia európai szervezete felkérésére szerveztük meg a nemzetközi kölyök 
sportoló szemináriumot, trénerképzést. 17 országból 28 érdeklődő jött Budapestre elméleti 
és gyakorlati ismeretek szerzése céljából. A rendezvény sikerében nagy szerep jutott a 
Csalogány DSE önkénteseinek és kölyök sportolóinak. 
 
 
 
Nemzetközi pályázatok 
 

� SOI támogatás egyesített fitnesz klubok létrehozására és működtetésére – 2017-2019  
� Elnyert összeg: 20.000 USD 

 
� SOEE - EU Erasmus+ támogatás családi egészségügyi fórum szervezésére, Pilismarót, 

2017. június 17-18.  
� Elnyert összeg: 2985 EUR 

 
� SOEE - EU Erasmus+ támogatás egyesített iskolai floorball beindítására – 2017. 

szeptember - december 
� Elnyert összeg: 4311 EUR 
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„Szállj be Te is” és az Önkéntes Program 

 
 
Mi a “Szállj be te is”? 
Tanulás és mégsem. Ez a program egy különleges világba kalauzol minket. Szól önmagunkról 
és társainkról, a különbségekről és hasonlóságokról, a megismerésről és az elfogadásról, az 
együttélésről. Megmutatja, hogy nincsenek határok, hogy tehetséggel, akaraterővel és 
kitartással bármilyen korlátokat képesek vagyunk átlépni. A „Szállj be te is” oktatási program 
egy szabad felhasználású tananyag, mely kapcsolatot teremt az oktatási intézmények, 
gyerekek, pedagógusok, szülők és a Speciális Olimpia között. Ebben a világban végül 
mindenki megtapasztalhatja, hogy képes változtatni, jobbá tenni a környezetét. 
A „Szállj be te is” programon keresztül a tanulók megismerik a Speciális Olimpia Szövetség 
tevékenységét és céljait. Megértik, hogy mekkora küzdelem és kitartás, micsoda értékek 
rejlenek a sportolók eredményei mögött és milyen hatalmas lehetőségeket kínál számukra 
mind a sport, mind az élet egyéb területein. A programban résztvevő tanulók és közösségek, 
osztályok részesei lehetnek mindennek, segíthetnek és segítséget kaphatnak. 
 
2017-ben eddigi legsikeresebb évünket zártuk. Jelzi ezt a résztvevők száma mellett a 
program egyre változatosabbá válása, köszönhetően rugalmas illeszkedésének az oktatási 
intézmények igényeihez, illetve jelentős fejlesztések is elindultak. 2017-ben 10 település 16 

iskolája vett részt a programban oly módon, hogy az intézményekben tanórák és 
záróesemények is zajlottak.  
342 alkalmi önkéntesünk volt (ez csak azoknak a száma, akik nem tisztségviselők vagy 
sportági vezetők a Szövetségnél), ennek 90%-a középiskolás, 14 oktatási intézményből, 9 

településen. Ebben az évben 11 új együttműködési megállapodást kötöttünk középiskolákkal 
a közösségi szolgálat együttes lebonyolításáról. 
Számos, a programhoz kapcsolódó különleges esemény is történt a tanév során. Kiemelkedő 
jelentőségű a Téli Világjátékokat kísérő projekt, mely végül „Falevél projekt” néven vált 
ismertté. Felkerestük azokat az iskolákat, amelyekkel a megelőző évben kapcsolatban álltam, 
és kértem, küldjenek bátorító üzenetet sportolóinknak. Számunkra is meglepő lelkesedéssel 
vettek részt az iskolák és a gyerekek: 14 település 25 iskolájából 3802 üzenet érkezett, 3802 

gyerektől. Ez jól mutatja, mennyire elfogadják, tisztelik sportolóinkat. A beérkezett 
levelekből a középiskolás önkéntesek készítettek hatalmas kompozíciót, mely a Magyar Sport 

Házában lett kiállítva, majd több iskolában is. 
Két középiskolában jártak sportolóink az év során, bemutatkozni, mesélni, nagy sikerrel. 
Szóvivőként, képviselőként megjelenni számukra is jelentős esemény, új szerepkör, melyet 
gyakorolni kell, erre kiváló lehetőség a fiatalok körében való megjelenés. 2018-ra további 
meghívásaink vannak. 
Elindítottunk egy önálló Önkéntes Programot, melynek célja azoknak a fiataloknak a 
megtartása és fejlesztése, képzése, akik közelállónak érzik magukhoz Szövetségünket és ezt 
vállalják. Munkacsoport alakult, mely egy hosszú távú koncepciót dolgozott ki. Decemberben 
történtek az első lépések, egy önálló középiskolás médiacsapat dolgozott egy 
Magyarországon zajló nemzetközi eseményen, fotóztak, filmeztek, interjúkat készítettek. 
Tolmácsként is kaptak szerepet a fiatalok. Színvonalas munkájuknak köszönhetően 2018-ra is 
kaptak már felkérést. 
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                                        Családi Program Hálózat - 2017 

A mérföldkő éve 
A 2017-es év mérföldkőnek számított, mind a Családi Program, mind a Hálózatban résztvevő 
regisztrált hozzátartozók életében.  
Az előző évekhez képest tartalmilag is más jellegű programot kínáltunk, de elsődlegesen 
folytattuk a korábbi elveket, elgondolásokat. Büszkélkedhetünk azzal, hogy a személyes, 
meggyőző beszélgetéseknek és az 2014-es, 2015-es, 2016-os országjáró roadshow-knak 
köszönhetően több mint 100 regisztrált családtagunk van. Így már valóban hálózatként 
tudunk működni.  A kialakult összefogó közösségre építve elkezdhettük a hozzátartozók 
képzését az Egészség és Fittség Program keretében. Óriási igény mutatkozik egy minden 
egészségügyi területre kiterjedő sorozatra, mivel a sportolók mögött álló hozzátartozóknak 
közös érdekük az, hogy minél egészségesebbek legyenek a sportolóink. 
 
Családi egészségügyi fórum, Pilismarót, 2017. június 17-18. 
A Családi Program nyerte el az európai szövetségünk által kiírt pályázatot, melynek 
keretében két napos rendezvénnyel indítottuk el az egészségügyi programunkat. Ezen 47 
sportoló és 40 hozzátartozó vett részt. 
1. A „Kérdezz bátran, első kézből válaszolunk” mottójú programrészben a következő témákat 
jártuk körbe: helyzetünk a módosított Sporttörvény kapcsán a helyzetünk; sportoltatási 
rendszerünk; részvételünk a világjátékokon, az ehhez kapcsolódó kvótaszerzés; válogatási 
elvek világjátékokra; a világjátékokra utazó sportolók kezelhetősége; a Családi Program 
jelentősége; az Egészséges Sportoló szűrőprogram. 
2. A „Kézenfogva fedezzük fel az egészség világát” jelmondatú előadáson, majd az utána 
következő beszélgetésen a résztvevők a nőgyógyászat, urológia, belgyógyászat 
szakterületeiről és a hozzájuk tartozó rák és rákszűrő vizsgálatokról tájékozódtak. 
A két nap alatt a hozzátartozók jobban megismerhették egymást és értékes tapasztalatokat, 
gondolatokat cserélhettek ki egymással.  
 
Az alapozás éve 
Folytatni kívánjuk a hozzátartozók képzését és ehhez megkaptuk az irányvonalat a kétnapos 
rendezvénnyel. Több alkalomra meghirdetett, de már csak egy-egy naposra tervezett Fórum 
keretében tervezzük a továbbiakat, mert nagyon sok érdekes témát vetettek fel a szülők.    
A 2017-es év abból a szempontból is jelentős volt, hogy bebizonyosodott: a Családi Program 
szorosan kapcsolódik Szövetségünk más programjaihoz. Bekapcsolódtunk és segítséget 
nyújtottunk az év második felében a sportolók számára rendezett Egészség és Fittség 
alapképzést szervező és a témában vezető szerepet játszó SO sportoló és mentora számára. 
Az alapképzés segítségével a jelenlévő hallgatók elsajátították az egészséges életmód és a 
mindennapos fittség fenntartásának technikáját a sportsikerek elérése érdekében. 
Háttérből segítjük a legkisebb sportolókkal, a kölyök sportolókkal végzett munkát, hiszen itt 
még nagyobb szerepe van a hozzátartozóknak, akik maguk is aktívan kiveszik részüket a 
velük végzett gyakorlatokban. 
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Kölyök Sportoló Program – 2017 
 
 

A program népszerűsítése, új csoportok csatlakozása a programba 
 
Az elmúlt évben 2 csoport csatlakozott a Kölyök Sportoló Programhoz, így már 3 budapesti 
és 1 nyíregyházi intézményben zajlanak az edzések. 27 fővel, 4 edzővel büszkélkedhetünk.  
 
Részvétel a Magyar Speciális Olimpia Szövetség eseményein 
- Az utánpótlás is meghívást kapott a az atlétika, a tenisz és az úszás versenyeire, mini-

versenyeken, külön divízióban indulhattak a kicsik.  
- Meghívást kaptunk különböző sajtóeseményekre.  

Pályázat 
A hazai iroda munkatársainak és a sikeres pályázatnak köszönhetően rengeteg új eszközzel 
tudtuk bővíteni az eszközparkunkat, valamint 3 alap/kezdő-csomagot állítottunk össze, így a 
belépő csapatokat támogatni tudtuk egy-egy készlettel.  

 
Kölyök Sportoló Nap (2017.12.08./Csalogány Intézmény) 

 
- 5 csoport, 27 gyermek 
- Több mint 15 önkéntes vett részt az eseményen. Külön média-csapat alakult a fotózásra, 

videózásra.  
- Vendégünk voltak az MSOSZ és a Csalogány Intézmény képviselői, a programban részt 

vevő csapatok, szülők, sztárvendégek, a nemzetközi konferencia vendégei, és a sajtó 
munkatársai. Az eseményen több mint 200-an vettünk részt. 

 

 
Young Athletes Workshop 

 
Az európai-eurázsiai országok Young Athletes koordinátorainak rendezett workshopon tízen 
képviseltük Magyarországot december 6-8-án: edzők, elnökségi tagok, és a magyar iroda 
munkatársai vettek részt az előadásokon.  
 
- Mi bemutatattuk, hogy hazánkban hogyan alkalmazzuk az iskolai kölyök sportoló 

modellt. Levetítettük az ősszel forgatott bemutatkozó kisfilmet a Kölyök Sportoló 
Programról.  

- Elsajátítottuk azt a protokoll, mely a Young Athletes edzők képzéséhez ad keretet. 
- Megismerkedtünk a mini-kosárlabda alapjaival. 
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Utánpótlás, integrációs és fitnesz program 
 
 
A 2016-os esztendő után 2017-ben is kiemelt utánpótlás neveléssel foglalkozott a Magyar 
Speciális Olimpia Szövetség, amellyel a versenyzői létszámot sikerült növelni és 
népszerűsítettük az egészséges életmódot, valamint a rendszeres mozgást.  
 
A 2015-ös évben megkezdett fitnesz program folytatódott, állapotfelmérésekkel egybekötve. 
Az akkori programban résztvevő 10 egyesület mellett további 20 intézményt, sportklubot 
vontunk be, különösen ügyeltünk az értelmi fogyatékossággal élő (5-12 éves) gyermekek 
körére, valamint az MSOSZ versenyrendszeréhez még nem kapcsolódó értelmi 
fogyatékossággal élő és tanulásban akadályozott gyermekekre, akiket megismertettünk a 
sport, a fitnesz, az egészséges életmód szeretetével, hatékonyságával. Ezzel is segítve és 
növelve az MSOSZ versenyzői létszámát.  
Emellett számukra fitnesz és állapotfelméréseket tartottunk a következő helyszíneken: 
Budapest, Debrecen, Győr, Darvastó, Kőszeg, Homok-Tiszaföldvár, Diósjenő, Tordas, Pápa. 
 
Kiemelt esemény volt a szeptember 23-i, nagyatádi Eunice Kennedy Shriver Emléknapon való 
integrált, közös mozgás és futás. 
 
Hazai versenyeinken az utánpótláskorú sportolók számára személyes életmódprogramot 
alakítottunk ki, velük is folyamatos a kapcsolattartás, az állapotfelméréseket követően is.  
 
Az egészség és fittség jegyében egy családi hétvégét rendeztünk az integráció jegyében 
Pilismaróton, ahol nagy létszámban vettek részt gyermekek, fiatalok, szülők, gondozók, 
gyógypedagógusok. Közös tornában, életmód és táplálkozási tanácsadásban részesültek, 
erősítő és egyensúlyt fejlesztő gyakorlatokat végeztek. A kerekesszékben ülők pedig nagy 
örömmel fogadták a székes gimnasztikát.  
 
Kiemelt jelentőségűnek tartjuk a júniusi országos atlétikai bajnokságot, ahol bemutatkoztak 
versenykörülmények között is a Kölyök Sportoló Program tagjai. A 4-7 éves kisgyermekek 
zenés bemelegítésben részesültek, természetesen együtt a bajnokságra benevezett 
sportolókkal.  
A jövő bajnokai számára táncos, akrobatikus szurkolóedzéseket szerveztünk, a hajlékonyság, 
az erőfejlesztés és labdajátékok középpontba helyezésével.  
 
2017 szeptemberétől év végéig tervet készítettünk egy reményeink szerint hamarosan 
megvalósuló programsorozatra. Általános és középiskolákban integrált módon délutáni 
edzéseket tervezünk tartani, ezzel is összehozva az ép és fogyatékossággal élő fiatalokat, 
erősítve a társadalmi szemléletváltást, valamint növelve a speciális olimpia mozgalom hazai 
utánpótlás taglétszámát.  
 
Fontos, hogy a különböző településeken, vagy környékükön lakó értelmi fogyatékossággal 
élő gyermekek és fiatalok integrált módon részt vegyenek az ép diákokat tömörítő iskolák 
által rendezett sporteseményeken.  
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A szurkolói, POM-PON Program betanítására is előkészítést tettünk. A résztvevők ennek 
során megtanulják a pomponos fellépéseknél előadott zenére koreografált mozgássort 
ritmikus verseléssel kombinálva, a foglalkozásokon elsajátítják a helyes testtartást, hajlító, 
nyújtó, légző gyakorlatokat, ezzel fejlesztik állóképességüket, gyorsaságukat, 
egyensúlyérzéküket.  Ezen zenés, táncos, akrobatikus formációk betanulása felkészíti a 
gyerekeket arra, hogy más sportágakban résztvevő társaikat buzdíthassák és sikereiknek 
egyaránt részeseivé válhassanak.  
 
A célok változatlanok, a jövőben is figyelünk az utánpótlás nevelésre, a tehetségek 
megtalálására, a csapatszellem formálására. Fontos, hogy legyen minden iskolának, minden 
városnak saját szurkoló csapata, amelyek a nagy hazai rendezésű világversenyeken 
irányítottan szurkolhatnak majd. Az integrálás, a tartalmas baráti kapcsolatok kialakítását, 
valamint a pártfogói szemlélet újraélesztését csak megtervezett alapokra lehet építeni. 
 
2017 májusában útjára indult a Magyar Speciális Olimpia Szövetség egyesített fitnesz klub 
programja az SOI támogatásával. Budapesttől Debrecenig, Kőszegtől Diósjenőig tavasszal 
kezdték meg az integrált edzéseket az egyesületek, akik heti rendszerességgel tornáznak, 
gyalogolnak, kirándulnak. A tréningek jó közérzetet, stabil immunrendszert, motivációt, 
fejlődést, testi és szellemi kikapcsolódást és barátságokat nyújtanak a résztvevőknek. A 
kezdeményezés 2019-ig tart, addig több száz embert igyekszünk bevonni programjainkba. 
A klubtagok lépésszámlálókat kaptak kiváló munkájuk elismeréseként. 
 
 
 
 
 

Kommunikációs tevékenység 
 

 
Az egész 2017-es esztendőt átívelte az ausztriai Speciális Olimpia Téli Világjátékokra való 
készülődés. A márciusi eseményt megelőzte egy nagyszabású sajtónap a Városligetben, ahol 
bemutattuk az utazó csapatot és a Sándor Palotában megrendezett eskütétel.  
 
Heti, napi rendszerességgel küldtünk kép és híranyagot a különböző sajtóorgánumokhoz, 
hogy idehaza mindenki széles körben tájékozódjon a speciális olimpikonok felkészüléséről, 
eredményeiről. Ezzel is hangsúlyozva a társadalmi integráció fontosságát, az elfogadást a 
társadalom számára.  Fiataljaink emberi és sportolói nagyságát sikerült bemutatnunk 
személyes hangvételű portrékkal és művészi fotókkal illusztrálva.  
 
Február elején megjelent a „Győztesek Világa” elnevezésű magazinunk külön kiadványa, 
amely az SO Világjátékokon induló sportolókat, felkészítőket helyezte a középpontba.  
 
A www.specialolympics.hu honlapunkon, valamint a Facebook oldalunkon (Special Olympics 
Hungary) folyamatosan publikáltunk, de kisfilmjeinkkel, videóinkkal  a youtube.com oldalon 
is folyamatosan követhetőek voltak eseményeink. Emellett az M4 Sport Televízióban, az m1 
Hírcsatornán, a Hír Tv-ben, az Echo Tv-ben, az ATV-ben, a Duna csatornán, a Kossuth 
Rádióban, az MTI-ben, több rádiós csatornán, online hírportálokon: nso.hu, nsotv.hu, 
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mindenamisport.hu, sportmindig.hu, sportmenu.hu, nagylatoszog.hu, lokal.hu, nso.hu 
oldalon is rendszeresen hírt adtak sportolóink felkészüléséről és teljesítményeiről. A 
sajtóanyagoknál olyan fotókat küldtünk az újságíróknak, amelyeken jól látszódott logónk is, 
televíziós nyilatkozatoknál pedig arculatos reklámeszközök segítségével próbáltunk 
láthatóságot elérni. 
 
Rendezvényeinkkel: hivatalos-ünnepélyes eskütétel a Sándor-palotában, osztrák hangulatú 
SO-nap a Városligeti Műjégpályán, SO Búcsúparti a Virtuoso étteremben, valamint az 
ausztriai világeseményt megelőző hazai versenyeinkkel, magával az SO Téli VJ eseményeivel 
és azt követő ünnepélyes fogadással generáltuk sajtómegjelenéseink sokaságát. 
Gyümölcsöző kapcsolat alakult ki a Virtuoso Étterem üzemeltetőivel, valamint az UNIQA 
Biztosítóval is, utóbbinak segítségével előkelő helyezést értünk el a következő kampánnyal! 
 
Igazán különlegessé tettük együtt 2017-t!  
Örömmel tudatjuk, hogy rendkívül sikeres lett az a fotómegosztási akció, amely támogatónk, 
az UNIQA Biztosító közreműködésével zajlott heteken keresztül.  A Speciális Olimpia Téli 
Világjátékok két kabalafigurája, Lara és Luis társaságában sok-sok fotó készült. A 
fotómegosztások összesítése után kiderült, hogy támogatói helyen, szám szerint a 3. helyen 
végeztünk, így 2000 euró támogatást nyertünk a 729 képfeltöltés eredményeként! 
Nagy köszönet jár mindezért az UNIQA Biztosító munkatársainak és mindenkinek, aki 
közreműködött! 
 
Sajtómunka Ausztriában a Téli Világjátékok ideje alatt! 
A márciusi Világjátékok versenyeiről, eredményeiről rendszeresen beszámoltunk a hazai 
sajtóban és a honlapon, a Facebookon is. Utóbbit kibővítettük, még több információval 
láttuk el az érdeklődőket.  
 
Alábbiakban következzen az SO Facebook oldaláról egy pozitív elemzés a 2017. január 10. és 
április 6. közötti időszakról.  
 
Az oldalkedvelés alakulása 2017. január 10. és április 6. között: 2931-ről 4133-ra emelkedett. 
Ez 1202 fős gyarapodás a korábbi létszámhoz képest.   
 
Ez a szám két okból ugrott ekkorát: 
 
1, Visszamenőleg felderítettük az egyes bejegyzések kedvelését és azok az emberek, akik 
magát a bejegyzést kedvelték, de az SO oldat nem, azoknak felkérést küldtünk az SO oldal 
kedvelésére/követésére. 
 
2, a Téli Világjátékok kommunikálása: 
A Világjátékokra jellemző, hogy több követőt vonz, de ebben az esetben is sokat segített a 
megelőző mechanizmus is, vagyis az egyes bejegyzések kedvelőinek meghívása SO 
oldalkövetésre. 
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Bejegyzések látottsága: 
Általában 800 és 3000 közötti egy-egy bejegyzés látogatottsága, ha az egy év közbeni 
eseményt mutat be. Ez a szám emelkedik a világversenyek alatt. 
 
Például a Magyarország Kanada 5:3-as meccs video-bejegyzése: 
18 201 embert érdekelt 
6142 volt a video-megtekintések száma 
1029 reagálás, hozzászólás és megosztás született ezzel kapcsolatban! 
 
 
A „Megvan az első aranyunk!”bejegyzés: 29 408 embert ért el! 
Érdekességként álljon itt néhány további adat! 
A nemzetközi SO követői száma: 773 800 fő 
Az európai SO követői száma: 7600 fő 
A magyar SO követő száma: 4133 fő 
 
 
Korcsoporti megoszlások: 
Az SO Téli Világjátékok alatt a 34-44 év közöttiek nézték meg a legtöbben az oldalunkat, de 
minden korosztályra jellemző, hogy a nők dupla annyian vannak, mint a férfiak. Ez az arány 
csak a 18-24 év közöttiek korosztályában más, ott majdnem annyi a férfi, mint nő nézte meg 
oldalunkat. 
 
A speciális olimpikonok szereplése nyomon követhető volt az elektronikus és az írott 
sajtóban a következő helyeken: 
msosz.hu, fb.com/specialolympicshungary, M4 Sport, M1 Hírcsatorna, Kossuth 
Rádió/Sportvilág, lokal.hu, mindenamisport.hu, Sportmenu.net, nso.hu, nagylatoszog.hu. 
 
A legtöbb megjelenést a sajtóközleményeknek köszönhetően értük el, de a versenyek-
rendezvények nyújtotta személyes hangvételű cikkek és riportok is sok megjelenést 
generáltak. Bővelkedtünk a televíziós és rádiós megjelenésekben is. Sok lehetőséget kaptunk 
az elektronikus médiában is a világverseny promóciója során. A versenyekre szóló felhívások, 
sajtóközlemények, a vidéki, helyi lapokkal, televíziókkal, rádiókkal való szoros kapcsolattartás 
is folyamatos. 
 
Megtérül a befektetett energia, ha az újságírók nem csak dokumentumokból tájékozódnak, 
hanem személyes élményt nyújtunk nekik. Az online médiumokban való megjelenések 
túlsúlyba kerültek ezúttal is, amely jól mutatja a változó médiafogyasztási szokásokat az 
online kommunikáció előretörésével. 
 
Általános megállapítás: a sajtó képviselői érdeklődően figyelik a különböző versenyeket, 
eseményeket, rendezvényeket! 
Fejlődést tapasztalható a sajtó és a nagyközönség érdeklődésének pozitív fejlődése 
szempontjából, amely reméljük, az SO Világjátékok utáni időszakban csak fokozódik és bővül.  
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A Téli Világjátékokon delegációnk 6 versenynap alatt összesen 13 arany, 6 ezüst és 9 
bronzérmet szerzett. Mindegyik sportágban született magyar aranyérem. A 33 magyar 
versenyző 5 sportágban: alpesi síben, hófutásban, műkorcsolyában, gyorskorcsolyában és 
padlóhokiban indult. Az ausztriai világjátékok eseményein 105 ország, 2600 értelmi 
fogyatékossággal élő és tanulásban akadályozott versenyzője vett részt.  Ramsauban, 
Schladmingban, Grazban zajlottak a versenyek.  
 
Az esztendőben az UNIQA Biztosító által támogatott INSPIRATION című magazinban több 
sportolónk életútját is bemutatták. Ezzel is a társadalmi integráció fontosságát, az elfogadást 
és az értelmi fogyatékossággal élő fiatalok emberi és sportolói nagyságát sikerült 
bemutatnunk személyes hangvételű portrékkal és művészi fotókkal illusztrálva.  
 
A Magyar Speciális Olimpia Szövetség és a Magyar Labdarúgó Szövetség évek óta 
együttműködik az értelmi fogyatékossággal élő emberek sportjának előmozdítása és 
népszerűsítése érdekében. 2017 májusában is folytatódott ez a hagyomány. Az OTP Bank 
Liga utolsó fordulójának nyolc helyszínén bonyolítottuk le a már hagyományos európai 
focihét demonstrációt, amely az esélyegyenlőséget erősíti. Az M4 Sport közvetítéseiben a 
nézők is részesei lehettek ennek az akciónak. 
 
Az Európai Kosárhét programsorozatában szintén részt vettek speciális olimpikonjaink, így a 
Pécs férfi kosárlabdacsapatának egyik hazai bajnokiján lehettünk tanúi ennek az integrált 
eseménynek. 
 
2017 szeptemberének harmadik szombatján már a VIII. Eunice Kennedy Shriver Emléknapot 
rendeztük meg Nagyatádon, ahol sporttal, művészettel és zenével, integrált bemutatókkal, 
sztársportolók részvételével tartottunk egy hangulatos napot, az országos és a helyi 
sajtóorgánumok kiemelten foglalkoztak a rendezvénnyel. 
 
Hazai versenyeinkre molinókat, szponzorfalat készíttettünk, rendszeresen beszámoltunk az 
eseményekről a sajtóban és honlapon, Facebookon, Instagramon is, utóbbi kettőt 
kibővítettük, még több információval láttuk el az érdeklődőket! A versenyekre szóló 
felhívások, sajtóközlemények, a vidéki, helyi lapokkal, televíziókkal, rádiókkal való szoros 
kapcsolattartás is folyamatos. 
 
A családi környezetben élő sportolóink születi, testvéreit, további családtagjait hivatott 
összefogni, számukra támogatást, információt nyújtani, érdekeiket képviselni a Családi 
Program Hálózatunk. Kommunikáció szempontjából Pilismaróton zajlott az egyik 
legnépszerűbb rendezvény, az Egészség és Fittség Fórum, az újságírók és a fotósok kiemelt 
figyelmet szenteltek erre.  
 
Sikeresen zajlik Kölyök Sportoló Programunk is, a 2-7 éves gyermekek bevonásával, akik a 
mozgalom utánpótlását jelentik. Őket is kiemelten figyelemmel kísérte a sajtó. 
  
2017-ben külön figyelmet fordítottunk az integrált eseményekre is, sok közös mozgással, 
tornával hozta össze a speciális olimpikonokat és az ép diákokat. Cél, hogy megnöveljük 
sportolói bázisunkat, több alkalommal is egyesítsük az ép és fogyatékos diákokat, valamint 
nagy figyelmet fordítunk a mozgalom népszerűsítésére is. 
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Mindennapi munkánkat és szervezetünk létjogosultságát láttatnunk kell. A „Győztesek 
Világa” elnevezésű magazinunkat évente három-négy alkalommal adjuk ki. A 
www.specialolympics.hu honlapunkon, valamint a Facebook oldalunkon (Special Olympics 
Hungary), de kisfilmjeinkkel, videóinkkal a youtube.com oldalon is folyamatosan 
követhetőek eseményeink. Emellett az M4 Sport Televízióban, a Hír Tv-ben, az Echo Tv-ben, 
a Duna csatornán, a Kossuth Rádióban, az MTI-ben, több rádiós csatornán, online 
hírportálokon: nso.hu, nsotv.hu, mindenamisport.hu, sportmindig.hu, sportmenu.hu, 
blogstar.hu, style.hu is rendszeresen hírt adnak sportolóink teljesítményeiről. A 
sajtóanyagoknál olyan fotókat küldtünk az újságíróknak, amelyeken jól látszódtak a logók, 
televíziós nyilatkozatoknál pedig arculatos reklámeszközök segítségével próbáltunk 
láthatóságot elérni. 
 
A legtöbb megjelenést a sajtóközleményeknek köszönhetően értünk el, de a gálák-
rendezvények nyújtotta személyes hangvételű cikkek és riportok is sok megjelenést 
generáltak. Megtérül a befektetett energia, ha az újságírók nem csak dokumentumokból 
tájékozódnak, hanem személyes élményt nyújtunk nekik. Az online médiumokban való 
megjelenések túlsúlyba kerültek 2017-ben is, amely jól mutatja a változó médiafogyasztási 
szokásokat az online kommunikáció előretörésével. 
 
 
A Speciális Olimpia Mozgalom hazánkban is egyre nagyobb nyilvánosságot kap, még sajnos 
nem eleget, de azon dolgozunk, hogy ez jelentős felfelé ívelő tendenciát mutasson. Általános 
megállapítás: a sajtó képviselői érdeklődően figyelik a különböző versenyeket, eseményeket, 
rendezvényeket! 
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