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Συνεργασία ΙΣΝ και Special Olympics για το «PlayUnified – Ζούµε Μαζί, Παίζουµε
Μαζί»
ΑΘΗΝΑ. Με αφορµή την 50η επέτειο τους, το Ιδρυµα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) και τα Special Olympics
ανακοίνωσαν µία συνεργασία-ορόσηµο µε το ΙΣΝ για την υποστήριξη του παγκόσµιου κινήµατος κοινωνικής
ένταξης, µε στόχο να προωθήσει την ισχυρότερη συµµετοχή των νέων στα κοινά σε παγκόσµιο επίπεδο και
να µεταµορφώσει το εκπαιδευτικό σύστηµα µέσω του αθλητισµού.
Στο πλαίσιο της τριετούς δωρεάς, συνολικού ύψους $10.000.000 δολαρίων, το ΙΣΝ και τα Special Olympics
συνεργάζονται για να ενισχύσουν τον παγκόσµιο αντίκτυπο που επιτυγχάνουν τα Special Olympics µέσω
των προγραµµάτων τους στην προώθηση της κοινωνικής ένταξης και τη συµµετοχή των νέων και της
σχολικής κοινότητας στον αθλητισµό.
Η συνεργασία των 2 οργανισµών στοχεύει στην αύξηση της πρόσβασης και των ευκαιριών στα σχολικά
προγράµµατα αθλητισµού για µία κοινότητα που αποτελεί περίπου το 3-4% του παγκόσµιου πληθυσµού.
Η ανακοίνωση πραγµατοποιείται στο πλαίσιο του 7ου Ετήσιου Διεθνούς Συνεδρίου του ΙΣΝ για την
Κοινωφελή Δράση, το οποίο πραγµατοποιείται στο Κέντρο Πολιτισµού Ίδρυµα Σταύρος Νιάρχος.
Ο πρόεδρος των Special Olympics, Δρ. Timothy Shriver, θα δώσει την κύρια οµιλία στο συνέδριο, στις 23
Ιουνίου.
Ο συµπρόεδρος του ΙΣΝ, Ανδρέας Δρακόπουλος, και ο Δρ. Shriver συναντήθηκαν µε τον πρόεδρο της
Ελληνικής Δηµοκρατίας, Προκόπιο Παυλόπουλο, για να τον ενηµερώσουν αναφορικά µε τη σηµαντική αυτή
δωρεά που έχει ως στόχο να στηρίξει τους νέους, µε και χωρίς διανοητικές αναπηρίες, ως µέρος µίας
κοινής δέσµευσης για τη δηµιουργία µίας «Ενοποιηµένης Γενιάς» (Unified Generation).
«Η υποστήριξη του Ιδρύµατος Σταύρος Νιάρχος έρχεται σε µία κρίσιµη στιγµή, κατά την οποία
βλέπουµε και βιώνουµε έναν κόσµο διχασµένο, µε τάσεις µαζικής καταστροφής που εντείνουν
περαιτέρω την πόλωση στην κοινωνία. Ωστόσο, γνωρίζουµε από πρώτο χέρι πώς η εµπειρία των Special
Olympics –και οι αθλητές µας– φέρνουν τους ανθρώπους κοντά εξαλείφοντας τις διαχωριστικές
γραµµές. Μέσα από τα προγράµµατά µας, βλέπουµε τη µεταµόρφωση των σχολείων σε ακαδηµαϊκούς
χώρους που χαρακτηρίζονται από την αποδοχή και την ένταξη, κάτι που ο κόσµος χρειάζεται
απεγνωσµένα σήµερα», δήλωσε ο πρόεδρος των Special Olympics, Δρ. Timothy Shriver.
«Εκ µέρους του κινήµατος των Special Olympics, είµαστε εξαιρετικά ευγνώµονες στο Ίδρυµα Σταύρος
Νιάρχος για την αναγνώριση της δύναµης του µηνύµατος των αθλητών µας, και του οράµατός µας για
µία γενιά, πραγµατικά Ενωµένη», πρόσθεσε.
Ο συµπρόεδρος του ΙΣΝ, Ανδρέας Δρακόπουλος, δήλωσε:
«Είµαστε πολύ χαρούµενοι που συνεργαζόµαστε µε τα Special Olympics για αυτό το σηµαντικό
πρόγραµµα και που εργαζόµαστε από κοινού για την προώθηση της παγκόσµιας κοινωνικής ένταξης σε
όλα τα επίπεδα. Κάθε φορά που αξιολογούµε µία πρόταση, το πρώτο πράγµα που εξετάζουµε είναι εάν
προσδίδει αξία στην κοινωνία και εάν οι εµπλεκόµενοι είναι ηθικοί, αποτελεσµατικοί καi αποδοτικοί.
Είµαστε βέβαιοι ότι η συνεργασία µας µε τα Special Olympics, υπό την ηγεσία του Δρ. Timothy Shriver, θα
έχει απτές και άµεσες θετικές επιπτώσεις για το σύνολο της κοινωνίας. Είναι τιµή µας να κάνουµε ό,τι
µπορούµε, στο µέγιστο των δυνατοτήτων µας, για να υποστηρίξουµε τα Special Olympics στην
προσπάθειά τους να ενδυναµώσουν τους αθλητές και τις οικογένειές τους, και να προωθήσουν όλα
όσα µας ενώνουν».
H συνεργασία του ΙΣΝ και των Special Olympics έχει σαν στόχο να προωθήσει την υλοποίηση
προγραµµάτων όπως τα Unified Sports και Unified Schools των Special Olympics σε περισσότερες κοινότητες
παγκοσµίως, καθώς και την εφαρµογή πολιτικών γύρω από τον αθλητισµό και την εκπαίδευση.
Οι χώρες στις οποίες θα υλοποιηθεί το πρόγραµµα περιλαµβάνουν τη Βραζιλία, τη Χιλή, την Κίνα, την
Αίγυπτο, την Ελλάδα, την Ινδία, την Ινδονησία, την Κένυα, το Μεξικό, το Μαρόκο, τη Ρωσία, τη Σερβία, την
Κινεζική Ταϊπέι και την Τανζανία.
Σε ολόκληρο τον κόσµο, η συνεργασία θα στοχεύσει στην επέκταση της εµβέλειας και του αντίκτυπου των
σχολικών αθλητικών προγραµµάτων κοινωνικής ένταξης, οδηγώντας σε περίπου 2.000 νέα «Ενωµένα
Σχολεία» (Unified Schools) για το κίνηµα –σχολεία τα οποία θα έχουν ενεργά προγράµµατα αθλητισµού και
κοινωνικής ενσωµάτωσης για τους µαθητές µε και χωρίς αναπηρία.
Επιπλέον, η συνεργασία θα οδηγήσει στην κατάρτιση πάνω από 20.000 προπονητών για την περαιτέρω
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ανάπτυξη του µοντέλου Unified Sports των Special Olympics. Με τη δωρεά του ΙΣΝ, στο πρόγραµµα θα
συµµετέχουν πάνω από 750.000 αθλητές σε διάστηµα τριών ετών.
Οι πλατφόρµες Unified Sports και Unified Schools των Special Olympics βασίζονται σε µεγάλο βαθµό στις
διατάξεις της Σύµβασης των Ηνωµένων Εθνών για τα Δικαιώµατα των Ατόµων µε Αναπηρία (UN-CRPD),
και συγκεκριµένα στα άρθρα 24 και 30.
Η UN-CRPD παρέχει στην παγκόσµια κοινότητα ένα βιώσιµο και διεθνώς αναγνωρισµένο πλαίσιο, από το
οποίο θα αναπτυχθεί ο προγραµµατισµός που θέτει σε εφαρµογή τη Σύµβαση.

