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Jocurile Regionale Special Olympics 2008 
Ediţia a IV-a, zona de vest a ţării 
31 martie, Sala Constantin Jude, Timişoara 

 
Fundaţia Pentru Voi, în colaborare cu Special Olympics România, a organizat luni, 31 
martie, la Sala Constantin Jude din Timişoara, cea de-a IV-a ediţie a Jocurilor Regionale 
Special Olympics.  
 
Anul acesta s-au înscris 204 sportivi din Timiş, Arad, Caraş-Severin, Hunedoara şi 
Bihor, participând din 20 de delegaţii distincte, la probele de aruncare la coş, pase la 
ţintă, dribling printre obstacole şi atletism 50m.  
 
Numeroase personalităţi internaţionale s-au implicat 
de-a lungul timpului în organizarea Jocurilor Special 
Olympics pentru persoane cu dizabilităţi intelectuale. 
Acum a venit momentul şi personalităţilor timişorene 
să participe la eveniment. La deschiderea 
evenimentului au luat parte campioana olimpică 
Simona Amânar, primarul municipiului Timişoara 
Gheorghe Ciuhandu, preşedintele Consiliului 
Judeţean Constantin Ostaficiuc, consulul Germaniei 
Rolf Maruhn, consulul onorific al Olandei Marius 
Popa, consulul Serbiei, doamna Aleksandra Djurica.  
 
„Suntem mulţumiţi de prezenţă numeroasă la deschiderea Jocurilor şi sperăm ca toate proiectele 
ce vizează incluziunea socială a persoanelor cu dizabilităţi intelectuale să se bucure de sprijinul 
autorităţilor locale şi al comunităţii”, a declarat Laila Onu, director executiv al Fundaţiei „Pentru 
Voi”.  
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Echipa de baschet Elba Timişoara a creat un moment 
inedit prin demonstraţia de pase şi aruncări la coş. Li 
s-au alăturat şi sportivii cu dizabilităţi participanţi în 
competiţie, care au avut ocazia să joace şi să înveţe 
alături de profesioniştii baschetului timişorean! 
Prezenţi la premiere, reprezentanţii Elba Timişoara 
au oferit tinerilor câştigători tricouri cu sigla echipei. 
 
Evenimentul a fost şi un prilej de bucurie generală, 
astfel că fiecare moment muzical a dat tonul 
distracţiei. În compania grupului de dans de la Şcoala 
Specială din Arad, sportivii şi susţinătorii lor au 
dansat şi au cântat în tribune în ritmul muzicii. 
 
Reprezantanţi ai sponsorilor au participat la 

decernarea premiilor sportivilor concurenţi, unde bucuria şi entuziasmul au fost sentimentele pe 
care le-au simţit cu toţii, fie că era vorba de sportivi, antrenori sau organizatori.  
 

Mulţumim tuturor celor implicaţi în organizarea evenimentului 
 

Partenerii evenimentului:  
 Special Olympics România 
 Consiliul Local al Municipiului Timişoara care ne-a pus la dispoziţie, Sala Constantin Jude 
 BB4C - Banat Bussiness 4 Community  

 

Sponsori principali:  
 Procter& Gamble 
 Alcoa Fujikura 
 Smithfield Ferme 

 

Sponsori:  
 Coca-Cola  
 ETA2U 
 Fornetti 
 Green Toner  
 Organizaţia de Femei PNŢCD 
Timiş 
 Rio Bucovina 
 Serviciul Ambulanţă Timiş  
 Selgros 
 TNT 

 

Parteneri media:  
Focus Vest, Ziua de Vest, Teleuniversitatea TV, 24FUN, 
www.timisoreni.ro 
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Voluntari implicaţi: 
 

 30 studenţi de la Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport coordonaţi de prof. Simona 
Ionescu  
 Prezentatorii evenimentului Gabi şi Manu, reporteri Teleuniversitatea TV 
 Echipa de dans de la Şcoala Specială cu clasele I–VIII din Arad, coordonată de 
prof. Mariana Şuli 
 Grupul Flores, coordonat de prof. Nicolae Puşcaşu 
 15 voluntari din cadrul Fundaţiei „Pentru Voi” 

 
 

Vă mulţumim şi vă aşteptăm la anul! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


