
     

ÅR 2021 STÅR SVERIGE VÄRD FÖR SPECIAL OLYMPICS WORLD WINTER GAMES. Det är världens största 

internationella idrottsevenemang med fokus på personer med intellektuell funktionsnedsättning. Drygt 2 000 

tävlande från över 100 länder kommer till Åre och Östersund för sitt livs idrottsupplevelse. Tillsammans med 

familjer, ledare, funktionärer och media från hela världen räknar vi med att spelen lockar 12 000 personer. 

Är du Healthy Athletes 
specialistvolontär?

Ansök som 
SPECIALIST-

volontär

PERSONER MED INTELLEKTUELL FUNKTIONSNEDSÄTTNING har sämre hälsa än befolkningen i övrigt, 

även i Sverige. Dessutom är kunskapen om målgruppen ofta låg bland vårdpersonal. Därför är en viktig del av 

Special Olympics HEALTHY ATHLETES, med hälsokontroller inom sju hälsoområden som erbjuds de tävlande i 

samband med idrottsevenemangen. Hittills har över 2,1 miljoner hälsokontroller genomförts världen över. 

Detta blir första gången Healthy Athletes genomförs i Sverige. 

       Som ett test inför Special Olympics World Winter Games 2021 kommer även Invitational Games 2020 att 

genomföras i Åre och Östersund, vilket är ett mindre event som samlar ca 500 tävlande från 21 länder. 

Då kommer även Healthy Athletes att testas. 

VI LETAR NU EFTER KVALIFICERADE VOLONTÄRER som kan hjälpa till att genomföra 

Healthy Athletes både på Invitational Games 2020 och World Winter Games 2021. 

 
 

Fit Feet (fötter)

FUNfitness (fysisk status)

Health Promotion (levnadsvanor)

Healthy Hearing (hörsel)

Special Olympics-Lions Clubs International Opening Eyes (ögon)  

Special Smiles (tand- och munhälsa)

Strong Minds (psykiskt välmående) 

VI SÖKER 
SPECIALIST-

VOLONTÄRER
TILL FÖLJANDE

OMRÅDEN

Är du kunnig inom 
syn och hörsel?

Har du erfarenhet av tandhälsa 
eller mental hälsa?

Arbetar du med eller studerar 
du friskvård?



  

Ansök idag som 
SPECIALIST-

volontär

sweden2021.org 

Vem kan bli Healthy Athletes 
specialistvolontär?

Intresserad?
För intresseanmälan och områdesspecifika frågor, 

kontakta ansvariga Clinical Directors:

Fit Feet – tove@opusdigitorum.se 

Fun Fitness – johanna.oskarsson@swe2021.org  

Health Promotion – jenny.bergvall@swe2021.org

Healthy Hearing – eva.andersson@neuro.gu.se  

Opening Eyes – jonas@eyeknow.se

Special Smiles – johanna.norderyd@rjl.se eller rebecca_gahn@hotmail.com 

Strong Minds – andreas.karlsson@miun.se 

För generella frågor eller om du kan jobba med flera områden, 

kontakta: healthyathletes@swe2021.org

facebook.com/sweden2021

Du måste antingen studera eller ha examen inom relevant område, såsom 

fysioterapi, idrottsvetenskap, nutrition, podiatri eller medicinsk fotvård, 

optometri, audiologi, odontologi eller psykologi. Detta är en unik möjlighet att 

få bidra till förbättrad hälsa för de tävlande, men även lära dig mer om hur man 

bemöter personer med intellektuell funktionsnedsättning inom ditt område.

Vad innebär det att vara Healthy Athletes specialistvolontär?

•  Du är på plats under perioden 31 januari – 4 februari 2020 (Östersund) och 

 5–12 februari 2021 (Åre) och hjälper till med hälsokontroller på relevant station.

•  Rollen är ideell. Som specialistvolontär får du mat, samt boende och resa 

 om du inte bor i närområdet. 

•  Volontärutbildning sker på plats, men ev. telefonmöte inom 

 respektive område kan tillkomma. 

Kan man vara volontär under delar av tiden?

•  Vi prioriterar de som kan vara på plats under hela perioden, 

 men är du intresserad och endast kan vara volontär under 

 delar av tiden är du också varmt välkommen att 

 anmäla intresse.
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