Olimpíadas Especiais: Irmãos Parceiros
A parceria com os irmãos ocorre quando este mesmo familiar de uma pessoa com dificuldades
intelectuais é ativamente envolvido na vida do seu irmão ou irmã. Irmãos parceiros são participantes
ativos na jornada de seus irmãos e irmãs nas Olimpíadas Especiais. Eles jogam, aprendem, se
desenvolvem e trabalham juntos, fortalecendo seu relacionamento durante o processo. Os irmãos são
uma equipe que motivam e apoiam uns aos outros. Eles trabalham por objetivos individuais e coletivos.
Há muitas maneiras de você se tornar um irmão parceiro nas Olimpíadas Especiais, sendo elas:
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A Parceria com os Irmãos através das Olimpíadas Especiais traz benefícios mútuos para você e seu
irmão ou irmã. Seu irmão ou irmã apreciará muito o tempo que você investir nos objetivos deles. A
parceria entre irmãos pode oferecer a você:






Ter orgulho de si mesmo e de seu irmão
ou irmã
Aumento da auto-estima
Desenvolvimento profissional de suas
habilidades
Habilidades de liderança e outras
oportunidades
Habilidades de advogar/defender







Amizades com outros atletas e seus
irmãos e irmãs
Um vínculo mais forte com seu irmão ou
irmã
Maior tolerância e aceitação para com
todas as pessoas
Ligação mais forte com a família
Oportunidade de crescimento pessoal e
atlético

Como irmão, há muitas maneiras de se envolver com as Olimpíadas Especiais. A sua função nas
Olimpíadas Especiais mudará com o tempo, dependendo de seus interesses, metas e comprometimento.
Há sempre um lugar para você nas Olimpíadas Especiais!
Para mais informações sobre os Irmãos Parceiros nas Olimpíadas Especiais, confira o Guia para o
Envolvimento dos Jovens Irmãos!

www.specialolympics.org
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