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Informacja prasowa
Gwiazdy Reprezentacji Polski wspierają Fundację Dzieciom „Zdążyd z Pomocą”.
29 listopada odbył się kolejny trening Integracyjny Szkółki Piłkarskiej „Od małego trampkarza do wielkiego
piłkarza”, organizowany przez Klub Myszki Norki. Tym razem wziął w nim udział selekcjoner Reprezentacji
Polski Waldemar Fornalik i dyrektor ds. mediów Reprezentacji Polski Tomasz Rząsa.
Zajęcia mają na celu integrację dzieci niepełnosprawnych ze zdrowymi oraz rozwijanie ich ogólnej sprawności.
Każdy wie, jak duże znaczenie ma aktywnośd fizyczna u dzieci. Rozwija siłę mięśni, kształtuje koordynację
wzrokowo-ruchową, stymuluje układ nerwowy. Zajęcia sportowe w przypadku osób niepełnosprawnych pełnią
dodatkowo funkcję rehabilitacyjną. Treningi cieszą się bardzo dużym powodzeniem, planowane jest utworzenie
w zimie kolejnej grupy piłkarskiej dla dzieci, a jeśli środki finansowe na to pozwolą, także w innych miastach
Polski. Zajęcia będą prowadzone do czerwca 2013 roku, zakooczą się turniejem. Wśród dzieci
niepełnosprawnych znajdują się mali zawodnicy z zespołem Downa, zespołem Aspergera, porażeniem
mózgowym i autyzmem. Trening dla dzieci w wieku 5–10 lat prowadzi Łukasz Mikołajczyk, absolwent Akademii
Wychowania Fizycznego w Warszawie.
Treningi integracyjne bazują na Futebol de Salão, przez który przeszły gwiazdy reprezentacji Brazylii, czyli
specyficznej dla tego kraju odmiany gry w halową piłkę nożną. Futebol de Salão leży u podstawy sukcesów
reprezentacji Brazylii. Swoją karierę od tej techniki zaczynali m.in. Pele, Ronaldo, Adriano czy Roberto Carlos.
Podczas treningów używana jest specjalnie zaprojektowana piłka, dzięki której zawodnicy uczą się techniki
piłkarskiej i gry kombinacyjnej.
Patronat merytoryczny nad akcją objął selekcjoner Reprezentacji Polski Waldemar Fornalik i dyrektor ds.
mediów Reprezentacji Polski Tomasz Rząsa. Panowie bacznie się przyglądali treningowi ambitnych młodych
zawodników. Po zajęciach był czas na autografy i wspólne zdjęcie.
Miejsce do treningów udostępnił Zespół Szkół gen. Stanisława Maczka przy ulicy Gwiaździstej, sprzęt dostarcza
firma Socatots.

***
O Fundacji
Fundacja Dzieciom „Zdążyd z Pomocą” jest jedną z największych organizacji świadczących pomoc w naszym
kraju. Opieką obejmuje prawie 19 000 podopiecznych – chorych i niepełnosprawnych dzieci z całej Polski.
Pozyskuje fundusze na ich leczenie i rehabilitację, zakup lekarstw, sprzętu medycznego, pomocy edukacyjnych
oraz na inne specjalne potrzeby. Dla swoich podopiecznych Fundacja prowadzi bezpłatny Ośrodek Rehabilitacji
AMICUS w Warszawie. Fundacja angażuje się w różnego rodzaju projekty i akcje integracyjne, m.in. prowadzi
Klub Myszki Norki, którego celem jest niesienie pomocy dzieciom niepełnosprawnym i nawiązywanie przyjaźni
pomiędzy dziedmi niepełnosprawnymi i zdrowymi. Maluchy uczestniczą w wielu imprezach organizowanych
przez Klub Myszki Norki, m.in. w warsztatach teatralnych, warsztatach tanecznych, spotkaniach z artystami i
przedstawicielami ciekawych zawodów.
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