Rugpjūčio 23-26 d., 2018
Varšuvos Kūno Kultūros Universitetas
Jau septintąjį kartą fondas Fundacja Spełnionych Marzeń,
besirūpinantis onkologinėmis ligomis sergančiais vaikais, priėmė neįprastą
iššūkį. Jau ne pirmą kartą girdime apie pozityvios motyvacijos ir pacientų
nusiteikimo kovojant su liga svarbą. Vaikai, kovojantys su vėžiu, turi dar vieną
priežastį nugalėti ligą – dalyvavimą išskirtinėse Olimpinėse Žaidynėse.
Septintosios tarptautinės olimpinės žaidynės “Onko-Olimpiada
2018”, skirtos onkologine liga sirgusiems vaikams, vyks 2018 metų rugpjūčio
23-26 dienomis, Varšuvos Kūno Kultūros Universitete. Žaidynes organizuoja
Fundacja Spełnionych Marzeń.
Pagrindinis ,,Onko-olimpiados” tikslas yra didinti onkologine liga
sirgusių vaikų pasitikėjimą savimi, ypatingai tų vaikų, kurie dėl ligos patyrė
ilgalaikių sveikatos sutrikimų, apribojančių dalyvavimą aktyviose grupinėse
veiklose savo aplinkoje. Kitas svarbus „Onko-Olimpiada” tikslas yra skatinti
aktyvų pasisakymą už paramą vaikams, sergantiems onkologinėmis ligomis ir
jų šeimoms, taip pat įveikti stereotipus ir didinti visuomenės sąmoningumą
apie onkologines ligas. „Onko-Olimpiada” - tai galimybė sukurti aplinką, kuri
aktyviai ir sistemingai paremtų fondo veiklą.
Panašiai kaip ir 2016 metais, renginyje dalyvauja vaikai iš visų Lenkijos
onkologinių centrų, taip pat ir iš Ukrainos, Slovakijos, Turkijos, Vengrijos,
Lietuvos ir Rumunijos. Numatome, kad dalyvaus apie 400 atletų, o sportinių
rungčių pasirinkimas priklausys nuo fizinės ir protinės vaikų, sirgusių
onkologine liga, būklės. Apdovanojimai už pastangas ir aistrą jauniems
atletams bus olimpiniai medaliai, nukalti Valstybinės monetų kalyklos būtent
šiai progai.
Pagal dienotvarkę, olimpinių žaidynių pabaigoje vyks meniniai žinomų,
bendradarbiaujančių su fondu muzikantų, pasirodymai.

„Onko Olimpiada 2018” Programa

2018 m. rugpjūčio 23 d.
- Užsienio ir vietinių komandų atvykimas, registracija, susipažinimas
su rungčių vietomis, organizacinis susitikimas su Fizinio ugdymo
universiteto atstovais, žaidynių atidarymo ceremonijos generalinė
repeticija. Bendra vakarienė.
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- Onko-Olimpiada 2018 atidarymo ceremonija, sportinės varžybos,
žaidynių uždarymo ceremonija
– Sportinės varžybos šiose srityse:
•
Plaukimas
•
Šaudymas iš lanko
•
Futbolas
•
Badmintonas
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- Sportinės varžybos šiose srityse:
•
60m lenktynės, 100m lenktynės, estafetė 4 * 100m
•
Šuolis į tolį iš vietos, šuolis į tolį
•
Berniukų rutulio stūmimas, mergaičių rutulio stūmimas
•
Kamuoliuko metimas
•
Specialiosios varžybos: asistuotas ėjimas, neįgaliųjų vežimėlių
lenktynės, kamuoliuko metimas iš neįgaliojo vežimėlio
•
Stalo tenisas
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- Atsisveikinimas su komandomis, išsiregistravimas, išvykimas po
pusryčių.

