
ספיישל אולימפיקס
קונספט קמפיין תרומות - צעיר ספורטאי



רקע

 בישראל. ספיישל אולימפיקס ישראל  - שואפת להיות ארגון רב השפעה עבור אנשים עם צרכים מיוחדים▪

 באמצעות התכניות ופעילויות העמותה זוכים הספורטאים שלנו לגלות בתוכם עוצמות ויכולות שעד כה

 טרם הכירו, ובכך חווים תחושה עמוקה של העצמה וביטחון עצמי.

תכנית ״ספורטאי צעיר״ של ספיישל אולימפיקס העולמית, במסגרתה רוכשים ילדים עם מוגבלויות ▪

מיומנויות בסיסיות לעיסוק בספורט ומשחק, מיושמת בהצלחה ברחבי העולם. באמצעות פעילויות ספורט 

הילדים לומדים לשחק עם אחרים, לפתח מיומנויות למידה, ומקבלים הזדמנות שווה להתקדם. התוכנית 

כוללת הכשרת מדריכים, מורים, ומשפחות - ופיתוח והטמעת פעילויות ספורט בכל המגזרים במסגרות 

החינוך המיוחד ברחבי הארץ.

קמפיין תרומות - על מנת לקדם את התוכנית ״ספורטאי צעיר״ במסגרות השונות ברחבי הארץ, עמותת ▪

ספיישל אולימפיקס משיקה קמפיין תרומות, שמטרתו להטמיע פעילויות ספורט במסגרות החינוך בארץ.



 גיוס כספים עבור הפרויקט▪

העלאת המודעות לעמותה ולפרויקט ספורטאי צעיר▪

▪SO חיזוק המותג 

שיתופי פעולה עם גורמים מסחריים▪

 

מטרות הקמפיין



קהל ראשוני: קהל רחב שיש לו נגיעה לנושא אנשים עם מוגבלויות▪

הורים לילדים עם מוגבלויות קוגניטיביות▪

אנשי אחריות תאגידית בחברות▪

נציגי חברות ונציגים של מערכות החינוך והממשל▪

קהלי יעד



העוגן התקשורתי

ספורט הוא כלי מעצים ומחזק 

עבור כל ילד, ובפרט עבור 

ילדים עם מוגבלויות.



קונספט



ספורטאי צעיר 

מי שמאמין לא מוותר
לכל ספורטאי יש סיפורים מתחילת הדרך שלו: חוג הספורט הראשון, המאמן שזיהה את 

הפוטנציאל, הגול הראשון, התמודדות עם הפסד… איך מתחילה האהבה לספורט? מה לומדים 

בדרך? ואיך הספורט מעצים אותנו באופן אישי וכחברה.

קונספט הקמפיין



תרמו לספורטאי צעיר 



במשך חודשי הפעילות, נעלה בעמוד הפייסבוק של העמותה 

סיפורי דרך אישיים של ספורטאים מענפים שונים, עם 

מוגבלויות ובלי. כל פוסט וכל משתתף ייתן את הזווית האישית 

שלו לאיך הספורט עזר לו להאמין בעצמו, להעצים את הביטחון 

העצמי, לא לוותר, ולנצח בחיים האמיתיים. 

הפעילות תחולק לשלושה סוגי תוכן:

סרטון מרכזי▪

סרטונים ופוסטים נלווים▪

קמפיין תמונות ילדות▪

כל התכנים בעלי מסר משותף: ספורט הוא כלי מעצים, 

המאפשר לנו להאמין ביכולות שלנו, לא לוותר, ולהצליח. 

מרכיבי הקמפיין



שלושה ספורטאים מוכרים ושלושה ספורטאי ספיישל, יישתפו אותנו בסיפורי תחילת הדרך שלהם בספורט. ▪

 כל משתתף ייתן את הזווית האישית שלו לאיך הספורט עזר לו בחיים: איך זה התחיל? מתי זה נהיה רציני? ▪

מה הספורט לימד אותך על החיים? מה הוא לימד אותך על עצמך? ואולי גם טיפ קטן לספורטאי המתחיל? 

 לקראת סיום הסרטון יינתן פירוט על תוכנית ספורטאי צעיר, ועל האימפקט שלה על ילדים ברחבי העולם.▪

בסיום הסרטון הצופים מוזמנים לשתף, ולבקר בעמוד הנחיתה כדי לקבל מידע נוסף ולתרום.▪

סרטון מרכזי



סרטונים נלווים

ניצור סרטונים קצרים של אינטראקציות בין משתתפי הסרטון: שיחות קצרות, מיקי ברקוביץ׳ יחתום ▪
על כדורסל, ״כיפים״, ושוטים קצרים של שחקני ספיישל מסתכלים על תמונת ילדות של שחקן 

 מקצועי ומנסים לנחש מיהו. 

הסרטונים הקצרצרים ישמשו לפוסטים משעשעים שיניעו את הצופים לדף הנחיתה בו יהיה הסרטון ▪
המלא ואפשרות לתרום.

תרמו לספורטאי צעיר 



קמפיין פוסטים

פוסטים - תוכן וסרטים אודות תוכנית ספורטאי צעיר.▪

קמפיין תמונות - פעילות שיתוף תוכן/פוסטים של ספורטאים וחובבי ספורט. ▪
נזמין נזמין את הקהל לשתף בסיפור תחילת הדרך שלהם בספורט, איך הספורט השפיע על חייהם, וכן 

אותם להעלות תמונת ילדות שלהם בפעילות ספורטיבית.

תרמו לספורטאי צעיר תרמו לספורטאי צעיר 



הנעה לפעולה

דף תרומות 
ישראל תורמת



תודה


