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Project "European Winter Para Sports Event,Poland’2020 "  
No 613014-EPP-1-2019-1-PL-SPO-SNCESE , co-funded by the Erasmus+ 

Programme of the European Union : Not-for-profit European Sport Events,  
Call for proposals 2019 ; Applicant - Polish Paralympic Committee.  



W konkursie na organizację „Europejskich zawodów 
sportowych Non for profit”  Komisja Europejska 
przyznaje co roku 10-12 grantów ( łącznie od 2014 roku 
było ich 65) . Po raz trzeci  w elitarnym gronie 
organizatorów zawodów znalazł się nasz  kraj. 



metryczka 

Kim jesteśmy ?  - Polski Komitet Paraolimpijski - naszym celem i misją   jest 

reprezentowanie polskiego sportu w Międzynarodowym Komitecie Paraolimpijskim, 

przygotowywanie i uczestnictwo polskiej reprezentacji narodowej w igrzyskach 

paraolimpijskich a także propagowanie takich wartości jak odwaga, determinacja, 

inspiracja i równość. 

 

Jak i z kim realizujemy projekt ?  Not-for-profit European Sport Events,  

Call for proposals 2019 – minimum 10 organizacji z 10 krajów -  300 uczestników w 

tym 150 sportowców      

 

Tytuł projektu -  "European Winter Para Sports Event,Poland’2020 " / ParaSki4Europe 

 

Jaki priorytet realizujemy : Social inclusion through sport 

 

Grupa odbiorców : Uczestnicy projektu, społeczność lokalna, wszyscy 

zainteresowani 

 



pomysł  

1.  ZIMOWE ZAWODY SPORTOWE  
w czterech dyscyplinach paraolimpijskich 

   

      



pomysł 

2. PROGRAM EDUKACYJNY 
Seminaria  i warsztaty  “Medycznej klasyfikacji sportowej” i “Edukacji Anty-
Dopingowej”  

 

 

 

 

3. AKTYWNOŚCI TOWARZYSZĄCE   
 Inspiracyjne i motywacyjne spotkania z Paraolimpijczykami. 



gdzie ? 

 

 



• FILM  



 

rezultaty 

 
Od 24 lutego do 2 marca 2020 roku 300 uczestników w tym  150 niepełnosprawnych 
sportowców z kilkunastu krajów  będzie rywalizować w Czarnej Górze i Dusznikach Zdroju  
w narciarstwie alpejskim, para-snowboardzie, biegach narciarskich i biathlonie.  
 
REZULTATY: 
 
Aktywny udział niepełnosprawnych sportowców w różnym wieku i o różnym poziomie 
sportowym w wielkim, multi-sportowym wydarzeniu, 

Rywalizacja oraz społeczne włączanie przez sport (priorytet programów Erasmus+ Sport), 

Aktywność fizyczna poprawiająca zdrowie (HEPA), 

Wzmacnianie wolontariatu w sporcie, 

Zdobycie wiedzy nt. sportu osób niepełnosprawnych, 

Zwiększona motywacja i inspiracja dla osób niepełnosprawnych do udziału w rywalizacji i 
aktywności sportowej, 

Utworzenie sieci partnerów, wzmacniających dalszy rozwój zimowych para-sportów 
 
 



1 sport - 1 Europa - 1marzenie  

Motto zawodów “Jeden sport - Jedna Europa - Jedno marzenie” 
podkreśla ich główny cel - umożliwienie para sportowcom w różnym wieku i na 
różnych poziomach sportu udziału w dużej imprezie, w której wygrana będzie równie 
ważna jak promocja włączenia społecznego poprzez sport, prozdrowotna aktywność 
fizyczna, wolontariat, a także zdobywanie wiedzy o sporcie oraz wzmacnianie 
inspiracji i motywacji. Uczestniczące organizacje utworzą następnie sieć w celu 
wzmocnienia, wsparcia i rozwoju zimowych sportów paraolimpijskich w Europie. 
 



upowszechnianie 

1. Przed wydarzeniem: 

•strategia komunikacyjna (przygotowana przez Rzecznika Prasowego wydarzenia) 

•kreowanie marki, 

•komunikacja z uczestnikami z różnych krajów, 

•pozyskiwanie patronatów medialnych, 

•tworzenie strony www.  oraz fanpage’u wydarzenia, 

•podręcznik z instrukcjami dla uczestników wydarzenia 

2. W trakcie wydarzenia: 

•promocja eventu ( www. media etc.), 

•konferencja prasowa (przed ceremonią otwarcia), 

•nadzór nad transmisją wydarzenia, kanałami social media, tworzeniem  galerii zdjęć  etc.  

•dostarczanie na bieżąco informacji mediom, 

•zachęcanie do promowania wydarzenia uczestników z różnych krajów 

3.  Po wydarzeniu: 

•podsumowanie projektu, jego wpływu i rezultatów, 

•szeroka dystrybucja Podręcznika Zawodów, 

•upowszechnianie rezultatów projektu wszystkim grupom docelowym, 

•kontakty z mediami, liderami opinii, instytucjami sportowymi i innymi w celu dalszej 
współpracy i wdrażania rezultatów projektu. 

 



www.paralympic.org.pl 

More info:  
wintergames@paralympic.org.pl 


