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Cinco anos atrás, embarcamos na campanha de crescimento mais ambiciosa na 

história da Special Olympics. Trilhamos um caminho para dobrar o número de atletas e 
mudar a face do movimento Special Olympics—para mudar as vidas de mais 1 milhão de 
atletas, um por vez, e alterar as atitudes de milhões mais, uma atitude por vez.  

 
Hoje, estamos orgulhosos de anunciar o sucesso: a partir de 1 de janeiro de 2006, 

a Special Olympics mais que dobrou o número de atletas que vivem a alegria de praticar 
esportes e que espalham uma mensagem de esperança, inclusão e habilidade em todo o 
mundo! Hoje, graças à sua liderança, representamos uma Special Olympics nova e 
vibrante – uma que possui a força mundial de 2.256.733 atletas em todo o mundo, cada 
um transmitindo uma mensagem de habilidade, esperança e aceitação para todos. 
 

Esta realização não seria possível sem a sua liderança e dedicação. Durante cinco 
anos trabalhamos como uma equipe única, com uma visão única – crescer e servir mais 
atletas ao redor do mundo. Juntos, definimos nossa meta e, juntos, a alcançamos.  Cada 
um de vocês cumpriu um papel importante, dedicando sua energia, suas especialidades e 
seu tempo em busca de um mundo onde nenhuma pessoa com uma deficiência intelectual 
seja excluída e nenhuma pessoa com alguma deficiência intelectual seja relegada ao 
desespero solitário da rejeição. Essa tem sido uma campanha por esta visão, focada em 
um futuro mais esperançoso, e permanecendo fiel à missão proposta por nossa fundadora, 
Eunice Kennedy Shriver, há mais de 35 anos.  

 
Como uma organização, nos concentramos no recrutamento e na formação de 

uma forte liderança nos níveis de Equipe e Conselho Administrativo em países de todo o 
mundo, uma estratégia que resultou em um tremendo crescimento do número de atletas. 
Criamos uma estrutura regional para aproximar os recursos dos Programas que servimos 
mundialmente. Aprimoramos o foco de nossa missão em esportes para mudar o mundo. 
Procuramos por toda parte pelas melhores idéias, pelas estratégias mais eficientes, pelos 
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planos mais focados. E, de alguma forma, encontramos uns aos outros e a energia 
resultante produziu uma torrente de criatividade e coragem.   
 

E isso fez de nós uma nova Special Olympics: global não baseada apenas em um 
país, um negócio e não apenas caridade, impulsionada por dignidade e não pena, 
membros de um movimento e não participantes de um evento, um veículo “importante” 
para a transformação social, não apenas um programa “legal”, e uma comunidade 
transformadora para todos, onde atitudes de aceitação e boas-vindas são a experiência 
compartilhada por todos que se envolvem. 

 
Os números são por si só desconcertantes:  550.000 heróicos atletas da Special 

Olympics na China; 210.854 heróis atletas na Índia; 548.000 heróis atletas Special 
Olympics na América do Norte; mais de 600 heróis atletas no Afeganistão; e 4.400 novos 
heróis atletas em Ruanda. Nossos Jogos Mundiais são globais e também estão 
crescendo—sediados na Irlanda em 2003, no Japão em 2005 e, em apenas 18 meses, 
jogos de verão em Xangai, China. Os jogos regionais passaram a oferecer competições de 
nível mundial para centenas de atletas, com jogos internacionais este ano em Iowa, EUA, 
San Salvador, El Salvador; Dubai, Emirados Árabes; Mumbai, Índia; Roma, Itália; 
Harbin, China. Tudo isso, além de 30.000 jogos locais, provinciais, regionais, estaduais e 
nacionais, que serão realizados este ano. Não é surpresa que, quando somos questionados 
quando os próximos Jogos da Special Olympics serão, podemos responder 
confiantemente, “Hoje!” 
 

Com esporte como nossa essência, a Special Olympics continua a promover 
transformações positivas, que transcendem o campo da competição e atingem o dia-a-dia 
de nossos atletas, suas famílias e comunidades. Atualmente, a Special Olympics fornece 
exames de saúde aos nossos atletas; oferece maiores oportunidades para a liderança do 
atleta; cultiva as redes de apoio familiar; educa e alcança jovens não desabilitados, 
pedindo que sejam líderes no trabalho de aceitação, e cria em toda parte esperança 
renovada no poder do espírito humano. Esses esforços são complementados pela pesquisa 
premiada, que ajudou a criar uma história de esforços em números: dados coletados pela 
Special Olympics revelam níveis intoleráveis de incompreensão social e negligência, 
revelando o valor da transformação de nosso movimento para atletas e voluntários. 
 

Juntos, nos unimos em agradecimento a todos do universo da Special Olympics. 
Vocês tornaram este movimento não apenas o melhor em esportes, mas também a maior 
plataforma mundial para a simples mensagem de que a diferença pode ser superada, de 
que estamos todos no mesmo lado e, se seguirmos o exemplo dos atletas, poderemos 
construir um mundo de vitória sem conquista, orgulho sem preconceito e beleza sem 
vaidade. Esperamos que cada um de vocês tenha enorme orgulho desta realização e una-
se a nós no tributo ao espírito memorável que isto representa. 

 
2.256.733 é motivo de festa em todo o mundo. Junte-se à comemoração!! 


