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Special Olympics Lithuania 2021 Plan  
 

 
 
                    SWOT Analysis of Program internal and external factors:   

 

Strengths/Stiprybės: 
 
Programa tikslinai veikia atletų naudai. Ištisus metus yra teikiamos fizinio aktyvumo ir 
sporto treniruotės bendradarbiaujant su Lietuvos regionais. Atletams sudaromos 
galimybės sportuoti pasirinktą sporto šaką pagal savo gebėjimus, vėliau yra sudaromos 
sąlygos dalyvauti tam tikro rango varžybose. Geriausiai pasirodžiusiems ir pasiekusiems 
aukštų rezultatų savo kvalifikaciniame lygyje nacionalinėse varžybose yra suteikiamos 
galimybės dalyvauti tarptautinėse varžybose.  
Vis labiau populiarinamas jungtinis sportas sujungiat bendro lavinimo mokyklas su 
specialiosiomis mokyklomis. 
Programa didelį dėmesį skiria Jaunimo lyderių ir atletų lyderių programos vystymui ir 
įtraukia mažiau fiziškai aktyvius atletus, taip sudarydama galimybes visiems be išimties 
atrasti savo Specialiosios olimpiados judėjime.  
Jaunojo atleto programa yra plačiai pritaikoma bendrojo ugdymo programose ir yra kaip 
pagalbinė priemonė mokytojams dirbant du ID vaikais.  
Lietuvos specialiosios olimpiados komitetas kasmet vykdo tarptautinius mokymus, 
turnyrus, varžybas, dalyvauja tarptautinio lygio renginiuose, varžybose, turnyruose, 
žiemos ir vasaros pasaulio žaidynėse.  

Weaknesses/Silpnybės: 
 
Mažas savanorių aktyvumas, nuolat besikeičiantys savanoriai.  
Vis dar sunku surasti nuolatinius partnerius mažiau populiariose sporto šakose ir juos 
išlaikyti.  
Mažėjantis atletų skaičius dėl migracijos, pandemijos ir kitų išorinių faktorių.  
Dėl per mažai surenkamo metinio biudžeto varžybos vykdomos minimaliomis išlaidomis, 
dėl to nukenčia renginių kokybė (ieškoma kuo pigesnės bazės, iš dalies pritaikytos 
neįgaliesiems sportininkams) 
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Dėl reformų Švietimo, Mokslo ir Sporto srityje valstybė finansuoja pagrinde aukšto 
meistriškumo sportą ir tų sporto šakų varžybas, todėl nukenčia mažiau profesionalus 
sportas, toks kaip žirginis sportas, aerobika, smiginis ir kt. 

Opportunities (political, economic, social, technological, organizational)/ 
Galimybės (Politinės, ekonominės, socialinės, technologinės, organizacinės): 
 
Programa siūlo ištisus metus vykdomas fizinio aktyvumo ir sporto treniruotes 
regionuose, organizacijų viduje, sporto klubuose ir bendruomenėse. 
Programa sudaro kasmet metinį sporto renginių kalendorių (renginiuose gali dalyvauti 
visi norintys asmenys, net ir individualiai, nepriklausantys klubams ar mokykloms 
pateikiant individualią paraišką). 
Lietuvos specialiosios olimpiados komitetas toliau tęsia jaunojo atleto veiklas mažiesiems 
atletams, nors programa nėra finansuojama. Tačiau veiklos skatinamos. 
Jaunimo lyderių programa skirta visiems atletams, neatsižvelgiant į jų fizines galimybes, 
kurių amžius yra 15-25 m. 
Atletų lyderių programa skirta atletams kurie nori išreikšti savo lyderystę, tobulėti 
įvairiose srityse. 
 
Lietuvos specialiosios olimpiados komiteto valdybos nariai aktyviai reiškiasi LR 
vyriausybės organuose sprendžiant su judėjimu, neįgaliųjų asmenų klausimais ir kita 
veikla susijusius su judėjimu, aktyviai pasisako biudžeto skirstyme. Stengiasi pasisakyti ir 
palaikyti santykius su LR Presidentu Gitanu Nausėda ir pirmąja ponia.  

Threats (political, economic, social, technological, organizational): 
Grėsmės (Politinės, ekonominės, socialinės, technologinės, organizacinės): 
 
Sekama situacija, susijusi su 2021 m. valstybės biudžetu susijusiu su Corona viruso 
pandemija. Dėl kritinės situacijos pastaruoju metu Lietuvoje ir karantino apribojimų 
valstybė į biudžetą surenka gerokai mažiau pinigų, todėl tikimasi ir mažesnio programos 
finansavimo.  
Dėl reformų Švietimo, Mokslo ir Sporto srityje valstybė finansuoja pagrinde aukšto 
meistriškumo sportą ir tų sporto šakų varžybas, todėl nukenčia mažiau profesionalus 
sportas, toks kaip žirginis sportas, aerobika, smiginis ir kt. 
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S1. Improve quality and reach of local programming / Lokalios programos kokybės tobulinimas ir pasiekimai: 
 

Strategic Initiative Measure of success 2021 Target 2021 Actions Owner 

Local operations, 
structures & outreach 

 # of local programs/clubs 
 

 5 Lietuvos 
regionai 

 Pristatyti Lietuvos specialiosios olimpiados judėjimą 5 Lietuvos 
regionams ir stengtis juos įtraukti ilgalaikiam bendradarbiavimui. 

 LSOK 

Local operations, 
structures & outreach 

 # of athletes (inc. Unified 
Athletes, Unified Partners, 
YA)  

 5 Lietuvos 
regionai 

 Pakviesti Atletus, šeimos narius ir galimus partnerius bei savanorius 
dalyvauti regioninėse atvirų durų dienose. Stengtis juos įtraukti 
ilgalaikiam bendradarbiavimui.  

 LSOK 

Coach education  # of certified coaches 
(traditional & Unified)  

  

 5 Lietuvos 
regionai 

 Sudaryti sąlygas treneriams dalyvauti kvalifikacijos kėlimo mokymuose ir 
seminaruose. Suteikti naujausias žinias remiantis SOI pateikiamomis 
gairėmis. 

 LSOK 

Health & well-being 
integration 

 # of health workers trained 

  

 5 Lietuvos 
regionai 

 Supažindinti ir apmokyti regionų atstovus dirbti sveikatos ir fizinio 
aktyvumo srityje su įvairaus amžiaus atletais.  

 LSOK 

 
 
 
S2. Empower athlete leaders and other change-makers  / Atletų lyderių ir kitų pokyčių siekėjų skatinimas: 
 

Strategic Initiative Measure of success 2021 Target 2021 Actions Owner 

Skills & knowledge   # of local programs/clubs 

  

 5 Lietuvos 
regionai 

 Padėti regionams identifikuoti atletus lyderius ir apmokyti mentorius 
kaip su jais dirbti, supažindinti su atleto lyderio mokymų planu remiantis 
SOI sukurtomis gairėmis. 

 LSOK 
 

Athletes & youth 
teaching inclusion 

 # of athletes & youth in 
meaningful roles 

  

 Kuo daugiau  Pasiekti kuo didesnį skaičių kokybiškai apmokytų atletų lyderių ir jaunimo 
lyderių atliekant svarbias funkcijas.   

 LSOK 
 

Internal athlete 
jobs/rolls 

 # of athletes & youth in 
meaningful roles 

  

 Kuo daugiau  Padėti atletams save atpažinti tam tikrose srityse, padėti teisingai 
pasirinkti lyderystės sritis ir tobulėti jose. 

 LSOK 
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S3. Foster inclusive practices and settings  / integracinės praktikos ir parametrų skatinimas: 
 

Strategic Initiative Measure of success 2021 Target 2021 Actions Owner 

Inclusive organizations  # of local programs/clubs 

  

 Kuo daugiau  Stengtis kuo labiau skatinti organizacijas propaguoti jungtinio sporto 
veiklas, organizacijas naudoti profesionalų ir ne profesionalų jungtinį 
sportą kaip socialinės integracijos priemonę.  

 LSOK 
 

High level systems 
change 

 # external organizations 
educated about Unified 
Leadership 

  

 Kuo daugiau  Pristatyti LR vyriausybės lygio organams, bendro lavinimo mokykloms, 
klubams, bendruomenėms ir k.t. Lietuvos specialiosios olimpiados 
komiteto veiklas ir stengtis juos kuo labiau įtraukti į programos veiklas. 

 LSOK 
 

External recognition  # of social media followers 

  

 Kuo daugiau  Stengtis pasiekti kuo didesnį programos žinomumą.  LSOK 
 

 
 
E1. Digitize the Movement     
 

Strategic Initiative Measure of success 2021 Target 2021 Actions Owner 

Use of digital tools  Atletų apmokymas naudotis 
skaitmeninėmis 
technologijomis 

 Kuo daugiau  Apmokyti atletus naudotis skaitmeninėmis naujovėmis, sudaryti sąlygas 
susipažinti su išmaniomis apyrankėmis, mobiliosiomis programėlėmis ir 
pan. 

 LSOK 
 

Digital content   Internetinis puslapis  Lengvas valdymas  WWW.LSOK.LT internetinio puslapio lengvesnis prieinamumas, 
lengvesnė informacijos sklaida. 

 LSOK 
 

 
 
 
E2. Diversify revenue     
 

Strategic Initiative Measure of success 2021 Target 2021 Actions Owner 

Build strategic 
partnerships 

 $ raised  

  

 Kuo daugiau  Stengtis sudaryti partnerystės sutartis ir to pasėkoje didinti galimybes 
atletams gaunant „value in kind“ ar gaunant didesnes nuolaidas tam 
tikrose srityse. 

 LSOK 

http://www.lsok.lt/
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Invest in fundraising 
capacity 

 $ raised  

  

 Kuo daugiau  Stengtis aktyvuoti aukojimo ir paramos mechanizmą.  LSOK 
 

  
E3. Build the brand       
 

Strategic Initiative Measure of success 2021 Target 2021 Actions Owner 

Brand reach   SO Lietuva firminio stiliaus 
prieinamumas 

 Kuo daugiau 
organizacijų 

 Patalpinti SO Lietuva firminio stiliaus priemones internetiniame 
puslapyje, kad būtų prieinamas visiems.  

 LSOK 
 

Build on external events  SO Lietuva firminio stiliaus 
prieinamumas 

 Kuo daugiau 
organizacijų 

 Stengtis viešinti judėjimą ir kituose renginiuose, didinti programos 
matomumą.  

 LSOK 

Athlete leader 
spokespeople 

 Identifikuoti atletus lyderius 
regionuose 

 5 Lietuvos 
regionai 

 Padėti identifikuoti ir apmokyti atletus lyderius kurie galėtų programą 
atstovauti viešoje erdvėje.  

 LSOK 
 

 
 
 

E4. Drive excellence       
 

Strategic Initiative Measure of success 2021 Target 2021 Actions Owner 

Unified Leadership  Jungtinės lyderystės 
integracija 

 Kuo daugiau  Integruoti jungtinę lyderystę programos veiklose ir plėtoti   LSOK 
 

Leadership 
development  

 Lyderystės vystymas  Kuo daugiau  Skatinti lyderystės programos plėtrą organizacijose, suteikti galimybę ir 
skatinti veiklas ir nuolatos tobulinti programas. 

 LSOK 
 

Volunteers & staff   Mokymai   Kuo daugiau  Siekti suteikti kuo didesnes galimybes, informaciją susijusia su 
galimybėmis tobulėti ir mokytis darbuotojams, savanoriams ir visiems 
suinteresuotiems asmenims. 

 LSOK 

Internal collaboration  Bendradarbiavimas su 
universitetais 

 Kuo daugiau  Skatinti bendradarbiavimą su Lietuvos ir užsienio universitetais ir 
aukštosiomis mokyklomis, siekiant programos veiklų stiprinimo ir 
naujoviškumo.  

 LSOK 

 


