"sport jest radością życia, grą i zabawą,
środkiem nawiązywania przyjaźni,
otwieraniem się na innych
oraz wyrażania własnego bogactwa."
Jan Paweł II

STOWARZYSZENIE SPORTU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
"SSON"
W dniu 09 września 2005 roku Stowarzyszenie Sportu Osób Niepełnosprawnych
uzyskało status Organizacji Pożytku publicznego. Głównym celem Stowarzyszenia jest
aktywacja społeczna i rehabilitacja osób niepełnosprawnych ruchowo (w tym szczególnie
poruszających się przy pomocy wózka inwalidzkiego) poprzez sport.
Uczestnictwo w kulturze fizycznej osób z uszkodzeniami rdzenia kręgowego jest
niezwykle ważne szczególnie, jeśli chodzi o osoby z uszkodzeniami rdzenia kręgowego w
odcinku szyjnym. System polskiej rehabilitacji nie jest jeszcze niestety doskonały. Istnieje
wyraźna luka po zakończeniu etapu rehabilitacji medycznej, która ukierunkowana jest na
maksymalne przywrócenie utraconych funkcji, a przed podjęciem zwykłej aktywności w
warunkach domowych.
Stowarzyszenie stara się o rozwój i popularyzację sportu wśród osób niepełnosprawnych.
Rugby na Wózkach jest jedyną masowo uprawianą dyscypliną dla osób z porażeniem
czterokończynowym. Osoby z dysfunkcjami w obrębie kończyn górnych odgrywają
marginalną rolę w innych grach zespołowych ze względu na zbyt duże wymagania, jakie
stawiają te dyscypliny w stosunku do ich możliwości. Rugby na wózkach (angl. Wheelchair
Rugby) jest z powodzeniem uprawiane nie tylko na świecie, ale i w Polsce, co więcej - należy
do emocjonujących i widowiskowych dyscyplin, dynamicznie rozwijających się, zrzeszając
coraz większe grono sympatyków.
SPORT, RYWALIZACJA, REHABILITACJA, INTEGRACJA
Wydawać by się mogło, że nic bardziej odległego, niż rugby - agresywna, brutalna, typowo
męska dyscyplina dla silnych i odważnych - i niepełnosprawni "wózkowicze"
- A jednak nie ma takich szczytów, na które nie może doprowadzić upór, wyobraźnia i silna
wola.
Stowarzyszenie koordynuje rozwój i popularyzację rugby na wózkach w Polsce.
Zajmujemy się prowadzeniem stałych zajęć dla beneficjentów w regionie oraz
przygotowaniem konsultacji, zgrupowań i sparingów dla Reprezentacji Narodowej Rugby na
Wózkach. Uczestnictwo w licznych prestiżowych międzynarodowych turniejach oraz cykl
regularnych spotkań ma na celu przygotowanie Reprezentacji Narodowej do kolejnych
Mistrzostwach Europy.
Naszym największym sukcesem było zdobycie 5 miejsca podczas ostatnich Mistrzostw
Europy, które odbyły się w Danii w 2009 roku. Piąte miejsce dało nam historyczny awans do
MISTRZOSTW SWIATA w Vancouver 2010

Stowarzyszenie posiada wykwalifikowaną kadrę przygotowaną do przeprowadzenia
zaplanowanych zadań. Zawodnikami opiekuje się wykwalifikowany trener, fizjoterapeuta
oraz sztab szkoleniowy. Uzupełnieniem na każdej imprezie jest opieka medyczna oraz grono
instruktorów i wolontariuszy pomagających w technicznym przeprowadzeniu imprezy.
Prowadzimy również szkolenia dla sędziów boiskowych, sędziów stolikowych oraz obsługi
technicznej tej dyscypliny. Sprawdzianem umiejętności dla zawodników trenujących pod
naszą opieką oraz sędziów jest udział podczas licznych turnieji w kraju i za granicą.
Do najbardziej znanych i największych imprez Rugby na Wózkach w Polsce należą
turnieje: Otwarte Mistrzostwa Rugby na Wózkach na poziomie Champions, które odbywają
się od 1999 roku oraz Klubowy Puchar Rugby na Wózkach, który organizowany jest przez
"SSON" na poziomie advance od 2006 roku.
Podczas naszych turnieji mieliśmy dotychczas zaszczyt gościć zawodników z Anglii, Austrii,
Belgii, Czech, Szwajcarii, Szwecji, Niemiec, którzy bardzo chętnie powracają do Polski.
Stowarzyszenie od kilku lat szuka sponsora strategicznego, który będzie nam w stanie
zagwarantować pomoc w wyjeździe na turnieje zagraniczne, pozwoli nam zakupić sprzęt
sportowy i pomoże w przygotowaniach do zawodów rangi mistrzowskiej.
Od dłuższego czasu marzy nam się pozyskać sponsora, którego logo będziemy nosić
na strojach reprezentacyjnych, sponsora, który nie będzie się wstydzić promowania sportu
osób niepełnosprawnych.
Tegoroczny wyjazd do Kanady jest tylko pierwszym krokiem do osiągnięcia naszego
celu bowiem w przyszłym roku czekają Nas ważne Mistrzostwa Europy podczas których
można będzie uzyskać awans na Igrzyska Paraolimpijskie –Londyn 2012 R.
My dla Was – Wy dla Nas
Wierzymy że dzięki Państwa pomocy będziemy w stanie zrealizować nasze plany
sportowe .
Aby Stowarzyszenie nadal mogło działać i rozwijać tę dyscyplinę w Polsce
poszukujemy nowych sponsorów oraz osób, które chciałyby zaangażować się w działalność
Rugby na Wózkach.
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