Прес-анонс
Європейський Футбольний Тиждень
Спеціальної Олімпіади Європи Євразії 2020 В Україні

26 вересня, м. Вінниця
стадіон Центрального Парку культури та
відпочинку ім. Горького (вул. Хлібна,1)

30 вересня, м. Луцьк
стадіон Волинського національного університету ім.
Лесі Українки (адреса: вул. Ярощука, 30-А)

З 23 по 30 вересня 2020 року проходитиме уже 20-ий ЄФТ – основна футбольна подія у
календарі Спеціальної Олімпіади, яка проводиться щорічно з 2000 року. Європейський
футбольний тиждень – спільний проект Спеціальної Олімпіади та УЄФА. Він покликаний
створити можливості для залучення до гри у футбол якомога більше дітей і молоді з відхиленнями
у розумовому розвитку, допомогти їм соціально адаптуватися, зрозуміти свою рівність і гідність, а
членам суспільства – відчути свою відповідальність перед людьми з обмеженими можливостями.
ЄФТ Спеціальної Олімпіади доводить, що спортсмени з відхиленнями інтелекту, які тренуються і
грають в одній команді зі спортсменами без таких відхилень в Об’єднаний футбол (Unified
football), бачать, що включення у суспільство через спорт є досяжною метою!
Цього року, у зв’язку з пандемією, ЄФТ перенесли з травня на вересень, але планується, що
близько 25000 спортсменів у 50 країнах Європи та Євразії візьмуть участь у 300 футбольних
подіях, в тому числі он-лайн подіях. Крім УЄФА захід підтримують Національні футбольні
федерацій, футбольні ліги вищого рівня Італії Serie A i B, Бундесліги, польська Ekstraklasa,
Угорська NBi-OTP Bank, іспанська Fundación del Fútbol Professional, Прем’єр-ліга Великобританії.
В Україні у Вінниці відбудеться Всеукраїнський турнір з футболу 7Х7 для чоловічих і
жіночих команд та Всеукраїнський турнір для дитячих команд U 12 у Луцьку. Крім того у Вінниці
буде проведено семінар для тренерів СОУ з футболу і обстеження спортсменів за програмою
ФАНфітнес, у Луцьку реалізована програма "Маленькі спортсмени". Крім того відновилися

тренування команд дівчат в Києві і Харкові за спільним проєктом «Come on, play! / Давай, грай!» з
Фондом ООН у галузі народонаселення (UNFPA) і Шахтар Соціал.

Організатор змагань – Спеціальна Олімпіада України.
Партнери змагань – Українська Асоціація футболу, Кока-Кола Україна, Асоціація футболу
інвалідів України, Волинський національний університет.
Інформаційна довідка: Спеціальна Олімпіада України (СОУ) існує з 1994 року, зареєстрована як громадська
організація у 2002 році, має акредитацію Міжнародної СО, договір з НОК, провідними національними федераціями з
видів спорту та МОН України. СОУ проводить тренування і змагання впродовж року з 17 видів спорту для більш як
10 тисяч спортсменів в 21 регіоні країни, надаючи їм постійну можливість вдосконалювати свою фізичну форму,
отримувати відчуття радості і гідності та розділяти їх із рідними, друзями та іншими членами суспільства.
Контактна особа: Андрій Підварко, Виконавчий директор СОУ; Анастасія Волобуєва, керівниця зв’язків з
громадськістю СОУтел./факс: +38 044-2345036.

