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RAPORT NAȚIONAL 

 

“Sports activities for people with Down's Syndrome” (SPADS)  

 Activități sportive pentru persoanele cu sindrom Down 

 

 
ALDO-CET Băilești este unul dintre membrii consorțiului european ”SPADS”. 

SPADS este un proiect de parteneriat de colaborare, care are ca obiectiv principal 

încurajarea incluziunii sociale și a egalității de șanse în domeniul sportului, prin creșterea 

participării persoanelor cu sindrom Down la activități sportive. 

Parteneriatul implică 8 parteneri din 5 țări europene (Italia, România, Spania, Ungaria și 

Regatul Unit al Marii Britanii).  

Scopul acestuia este învățarea continuă și durabilă, creând punți de legătură între asistenți 

sociali, antrenori, voluntari, educatori, structuri rezidențiale, asociații, ONG-uri și fundații în 

vederea implicării mai multor persoane cu sindrom Down în activități sportive și educaționale.  

Primul pas efectuat în acest scop a fost colectarea opiniilor și sentimentelor 

aparținătorilor și educatorilor persoanelor cu sindrom Down din România în ceea ce privește 

implicarea acestora în activități sportive.  

Rezultatele acestui sondaj de opinii vor fi prezentate formatorilor sportivi pentru a ne 

asigura că activitățile de incluziune prin sport sunt concepute ținându-se cont de părerea 

persoanelor cu sindrom Down și aparținătorilor acestora.  

ALDO-CET a distribuit on-line chestionarul de opinii, pe diferite grupuri sociale 

constituite din părinți și asociații sindrom Down.   

În România sunt aproximativ 5000 de persoane cu sindrom Down.  

La sondajul nostru au răspuns 110 persoane.  
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Interpretarea rezultatelor  

Propunându-ne să colectăm părerile aparținătorilor persoanelor cu sindrom Down despre 

implicarea acestora în activități sportive, prima întrebare a urmărit stabilirea persoanelor care 

completează chestionarul. După cum era de aşteptat, peste 77% din respondenţi sunt reprezentaţi 

de mame, într-o proporţie egală de 8% de către taţi sau educatori, iar fraţii/surorile sau asistenţii 

personali ocupă ultimele locuri cu procente sub 5%. 

 

 
Fig. 1 Distribuţia după persoanele care au completat chestionarul 

În continuare s-a dorit cunoaşterea categoriilor de vârstă în care se încadrează persoanele 

cu sindrom Down din cadrul acestui sondaj. Astfel ponderea cea mai mare este reprezentată de 

tinerii aflaţi în categoriile 20-30 de ani şi 31-40 de ani cu puţin peste 29%, respectiv 28%, în 

continuare urmând categoriile de copii şi adolescenţi, cu o pondere de 16,5% copii sub 8 ani, 

12,6% între 8-14 ani şi 9,7% cei între 15-19 ani. Cel mai mic procentaj este ocupat de persoanele 

peste 40 ani cu 4%. 

 

 
Fig. 2 Distribuția după vârsta persoanelor cu sindrom Down 

 

Următoarea întrebare a analizat părerea respondenților cu privire la utilizarea sportului ca 

metodă de incluziune socială. Cu o proporție de 99%, aceștia au fost de acord cu această idee 
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deoarece valorile pe care sportul le transmite sunt profund consistente, cu scopul de a întemeia 

societăți incluzive, acest lucru concentrându-se pe responsabilitatea creării unei atmosfere care 

promovează sportul ca un mijloc de incluziune socială. 

Fenomenul de integrare socială prin sport poate fi considerat ca fiind un proces interactiv, de 

cunoaștere, de asimilare și practicare a valorilor sportive precum fair-play, munca în echipă, 

spirit de echipă, devotament, dăruire, competență, competiție, întrecere, angajament, tolerență, 

non-violență, etc. 

 
Fig. 3 Distribuţia în funcţie de utilizarea sportului ca metodă de incluziune socială 

În ceea ce priveşte practicarea de activităţi sportive de către persoanele cu sindrom 

Down, nu există cazuri negative, fapt îmbucurător deoarece se cunosc deja efectele pe care 

sportul le are asupra diverselor aspecte ale persoanelor cu dizabilităţi. Astfel marea majoritate de 

40% practică sport de două ori pe săptămână, 29% sunt cei care fac asta o data pe săptămână, iar 

26% într-un mod sporadic. Cu un procent de 1% se încadrează persoanele care fac sport de cel 

puţin două ori pe lună. 

 

 

Fig. 4 Distribuţia în funcţie de frecvenţa practicării de activităţi sportive 

 

După ce am stabilit că persoanele cu sindrom Down practică destul de des activităţi 

sportive, am vrut să cunoaştem şi ce fel de sporturi sunt preferate. 
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Majoritar este înotul, practicat de 32 de personae cu sindrom Down, urmat de baschet şi 

atletism cu peste 20 de practicanţi, fotbalul şi călăria fiind şi ele prezente. De asemenea, la 

categoria altele, au fost enumerate diverse alte sporturi precum tenis, schi, karate, roller skating, 

dans sportiv, gimnastică, fitness, escaladă, volei, scrimă, patina, rugby, însă în proporţii foarte 

mici, fiind preferate în funcţie de abilităţile sportive ale fiecărei persoane. 

 

 
Fig. 5 Distribuţia în funcţie de sporturile practicate 

Deoarece o mare parte din persoanele care fac obiectul acestui sondaj sunt fie copii, fie 

adolescenţi, am dorit să ştim dacă dorinţele lor au fost luate în considerare atunci când au fost 

alese activităţile sportive. Peste 90% din aparţinătorii persoanelor cu sindrom Down au răspuns 

afirmativ, considerând că este foarte important să se ţină cont de acest aspect, deoarece 

persoanele cu dizabilități au trebuințe speciale și resimt nevoia de independență, apartenență la 

grup și de acceptare în societate. Sportul crează cadrul propice stabilirii de contacte între 

persoane care au aceleași necesități și probleme și ajută la legarea de noi prietenii. Interacționând 

cu alți oameni care se confruntă zilnic cu același tip de dificultăți, persoanele cu handicap pot 

înțelege că nu sunt singuri și își pot împărtăși lesne experiențele. 

Adesea, persoanele cu dizabilități au o stimă de sine scăzută și sunt predispuse la depresie 

și izolare, însă activitatea fizică le poate reda capacitatea de a se simți valorizate. 

 

 
Fig. 6 Distribuţia în funcţie de luarea în considerare a dorinţelor persoanelor cu SD 
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Următoarea întrebare este una cu scale de evaluare, şi analizează dacă activitatea sportivă 

este adaptată abilităţilor persoanelor cu sindrom Down, avâns scale de la 1 la 10, unde 1 

înseamnă niciodată, iar 10 mereu. După cum se poate observa şi în graficul ataşat, răspunsurile 

au fost variate, fiecare scala având un procent mic de respondenţi, însă majoritară este scala 

notată cu 10, cu un procent de peste 62% conform căreia activităţile sportive desfăşurate sunt 

adptate abilităţilor persoanelor cu SD. 

 

Fig. 7 Distribuţia în funcţie de corelaţia dintre sport şi abilităţi 

Atunci când practică activităţi sportive, persoanele cu sindrom Down o fac împreună cu 

persoane cu și fără dizabilități (68%), persoane cu dizabilități (32%) şi persoane fără dizabilități 

(16%). 

Posibilitățile incredibile ale persoanelor cu dizabilități, precum și dorința lor permanentă 

de autodepășire a propriilor performanțe, coroborate cu dorința de competiție specifică omului, 

au facut ca atitudinea activităților motrice să fie reorientată către activitatea sportivă adaptată 

persoanelor cu dizabilități. Ca și la persoanele fără deficiențe, și la persoanele cu dizabilități 

putem vorbi de sport de masă, cât și de cel performant, existând competiții interne cât și 

internaționale și chiar olimpiade, aspect care au determinat creşterea respectului şi a admiraţiei 

din partea persoanele fără dizabilităţi. 
 

 
Fig. 8 Distribuţia în funcţie de persoanele cu care se practică sportul 

Într-un procent de aproape 80% dintre persoanele cu sindrom Down prefer să practice 

activităţile sportive în contextual recreerii sau timpului liber, activitatea sportiv-recreativă 
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constituie o necesitate care condiţionează, în mare măsură randamentul solicitat. Prin rolul pe 

care îl are în societate, activităţile sportive recreative depăşesc dimensiunile unor activităţi de 

agrement, înscriindu-se în amplul program de pregătire şi formare a persoanelor cu dizabilităţi 

pentru munca şi pentru viaţa socială. Întrega paletă a activităţilor sportiv-recreative, organizate în 

scop de fortificare, compensare, destindere şi agrement, cunoaşte o extindere din ce în ce mai 

mare.  

Următorul context de desfăşurare a activităţilor sportive este cel al competiţiilor, un 

domeniu care a cunoscut o dezvoltare din ce în ce mai mare, existând numeroase competiţii 

pentru persoane cu dizabilitaţi, dar şi în scopuri de recuperare. 
 

 
Fig. 9 Distribuţia în funcţie de contextual desfăşurării activităţilor sportive 

La întrebarea „Pe o scară de la 1 la 10, cât de mult sunteți de acord cu afirmația potrivit 

căreia sportul poate ajuta o persoană cu SD să își îmbunătățească incluziunea socială?”, au fost 

stabilite 10 scale de evaluare de la 1 (deloc) la 10 (foarte mult). 

Astfel toţi respondenţii au fost de acord în mare măsură, cu un procent de peste 83% că 

sportul este un factor important de incluziune socială pentru o persoană cu sindrom Down. 

Posibilitățile incredibile ale persoanelor cu dizabilități, precum și dorința lor permanentă de 

autodepășire a propriilor performanțe, coroborate cu dorința de competiție specifică omului, au 

facut ca atitudinea activităților motrice să fie reorientată către activitatea sportivă adaptată 

persoanelor cu dizabilități. Ca și la persoanele fără deficiențe, și la persoanele cu dizabilități 

putem vorbi de sport de masă, cât și de cel performant, existând competiții interne cât și 

internaționale și chiar olimpiade.  

 

 
Fig. 10 Distribuţia după îmbunătăţirea incluziunii sociale prin sport 
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Cele mai importante rezultate care se doresc a fi obţinute atunci când o persoană cu 

sindrom Down practică activităţi sportive sunt în primul rând dezvoltare personală: stimă de sine, 

condiție fizică și autonomie, îmbunătățirea calității vieții, îmbunătățirea condiției fizice, 

îmbunătățirea condiției sociale sau pur şi simplu pentru distracţie. 

Persoanele cu sindromul Down, în condiții de egalitate cu ceilalți membri ai comunității, 

trebuie să fie în măsură să se bucure ca și aceștia, de drepturi depline și egale, atât copiii cât și 

adulții. Aceasta include posibilitatea de a participa pe deplin în viața comunităților din care fac 

parte. 

 

 
Fig. 11 Distribuţia după rezultatele obţinute prin sport 

La următoarea întrebare s-a dorit cunoaşterea ponderii persoanelor care beneficiază cel 

mai mult de pe urma sportului incluziv. Cu un procent de peste 62% se consider că toata lumea 

beneficiază, antrenorii, persoanele fără dizabilităţi şi cele cu dizabilităţi. 

Succesul creării unei incluziuni sociale complete stă în înțelegerea dintre părinți și 

antrenori asupra unei viziuni comune, astfel încât aceştia să poată fi resurse în suportul 

incluziunii. A susține procesul de incluziune înseamnă acceptarea diversității și preluarea unui 

rol important în viețile persoanelor cu dizabilităţi. Următoarea categorie care beneficiază de pe 

urma sportului incluziv este în mod cert persoana cu dizabilităţi, sportul crează cadrul propice 

stabilirii de contacte între persoane care au aceleași necesități și probleme și ajută la legarea de 

noi prietenii. Interacționând cu alți oameni care se confruntă zilnic cu același tip de dificultăți, 

persoanele cu handicap pot înțelege că nu sunt singuri și își pot împărtăși lesne experiențele. 

Adesea, persoanele cu dizabilități au o stimă de sine scăzută și sunt predispuse la depresie și 

izolare, însă activitatea fizică le poate reda capacitatea de a se simți valorizate. Activitatea fizică 

este deconectantă, fiind o modalitate potrivită de petrecere a timpului liber.  

 
Fig. 12 Distribuţia în funcţie de beneficiarii sportului incluziv 
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Atunci când vine vorba de temeri/ îngrijorări cu privire la participarea persoanleor cu 

sindrom Down la activități sportive, majoritatea respondenților (56.3%) afirmă faptul că nu au 

nici o îngrijorare sau temere în această privință. Acest fapt se datorează în principal 

conștientizări și implicări a cat mai multor persoane în procesul de invățare și adaptare a 

persoanelor cu sindrom Down în societate. Doar 1.9% dintre respondenți au considerat că  

implicarea acestora în activități sportive este riscat și că au temeri în a aproba participarea 

acestora în activități generale (neorganizate special pentru persoane cu sindrom Down). Restul 

părerilor rămân împărțite, fiecare dintre repsondenți având un grad mai mic de îngrijorare sau 

temere cu privire la participarea persoanelor cu sindrom Down la activități sportive. 

 

Fig. 13 Distribuţia în funcţie de temeri / îngrijorări cu privire la persoana cu SD 

 

Analizând întrebarea numărul 14, legat de temerile ce survin atunci când  este vorba de 

participarea persoanelor cu sindrom down la activități sportive de orice natură alături de alte 

persoane, marea majoritate, reprezentând 48 de respondenți dintr-un total de 104 au afirmat că nu 

au nicio temere în vederea participării acestor persoane la activități sportive.  

De aici putem constata faptul că aceste persoane defavorizate în foarte multe activități 

încep să se integreze mult mai bine în activităţile cotidiene. Acest efort este datorat și 

persoanelor responsabile cu integrarea acestora în comunitate. 

In continuare, analizând răspunsurile, observăm că 29 dintre respondenți își fac griji cu 

privire la comportamentul celorlalți participanți la activităti față de persoanele cu sindrom down, 

16 dintre respondenți îţi fac griji cu privire la posibilitatea de accidentare a acestora în timpul 

activității sportive, iar 3 respondenți văd acest inconvenient ca o lipsă de motivație în 

participarea activă a persoanelor cu sindrom down în cadrul activităților.  

Pe lângă aceste temeri, 11 respondenți cred că participanții cu sindrom Down ar fi 

intimidați și s-ar putea teme de ceilalți participanți, acest lucru având un impact negativ asupra 

moralului acestora. O mare parte din respondenți (33 din 104) cred de asemenea că frustrarea 

față de ceilalți participanți ar putea interveni în cadrul personelor cu acest sindrom. Doar un 

respondent crede că  persoanele cu sindrom Down nu ar putea ține  pasul și ar trebui ajutaţi. 
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Fig. 14 Distribuţia în funcţie de temeri faţă de persoane fără dizabilităţi 

 

Atunci când  vorbim de implicarea persoanelor cu sindrom down în activităţi sportive 

inclusive, 16 respondenți din 100 cred că  nu există niciun obstacol în implicarea acestora în 

acest fel de activităţi. Pe de altă parte, 5 respondenţi consideră că  lipsa timpului acestora ar 

putea fi un obstacol, iar 4 respondenți consideră lipsa motivaţiei un alt obstacol.  

Ţinând cont de tipul de dotări necesare desfăşurării acestor activităţi, 34 respondenți 

consideră că distanţa până la aceste dotări și lipsa acestora reprezintă un obstacol major. Un alt 

obstacol considerat de 14 respondenți ca  fiind important este lipsa comunicării și informării 

asupra oportunităţilor sportive. Pe de altă parte, ţinând cont de faptul că persoanele cu sindrom 

down au nevoie de ajutor specializat în derurarea acestor activităţi, lipsa personalului calificat 

este considerat un obstacol de 43 de respondenți. De asemenea, lipsa unor reglementări și a unor 

competiţii adaptate capacităţilor fizice ale persoanelor cu sindrom este considerat un obstacol de 

12 respondenți. 3 dintre respondenți consideră că  lipsa unui diagnostic complet și a rapoartelor 

medicale cu privire la aptitudinile fizice la care poate fi supusă o persoană cu sindrom down este 

un obstacol. Incompetenţa și lipsa implicării administraţiei publice în integrarea și protejarea 

acestor persoane defavorizate este considerat un mare obstacol de 35 dintre respondenți. Pe de 

altă parte 7 respondenți consideră că  însăşi familia este un obstacol din motive de protejare a 

membrilor afectati de acest sindrom. Printre răspunsurile înregistrate o mare pondere a 

considerat o lipsa de conştientizare a publicului larg, fiind semnalată de 20 de persoane. 

 

Fig. 15 Distribuţia în funcţie de obstacole 
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La această întrebare, s-a dorit cuantificarea celor mai eficiente metode de desfăşurare a 

activităţilor sportive. Printre cele mai indicate au fost activităţile adaptate la nevoile şi 

aptitiudinile persoanelor cu sindrom down reprezentând un procent de 48% din totalul 

respondenţilor. Urmatoarea metodă considerată eficientă este activitatea incluzivă, înregistrând 

un procent de 34.3% din totalul respondenţilor.  

Printre cele mai ineficiente metode se numără activitatea separată înregistrând doar 3.9% 

din totatul chestionaţilor. Aceasta tip de activitate creând o barieră şi mai mare între persoanele 

cu sindrom down şi restul.  

La această întrebare s-a cerut și explicarea răspunsului ales, printre cele mai însemnate 

înregistrându-se: “Prin adaptarea activităţilor se ajunge la un nivel de echilibru, care mai apoi 

conduce la rezultate echilibrate, la o dezvoltare armonioasă şi implicit la incluziune realizată 

etapizat”, “Pentru că  şi unii şi ceilalți, pot învăţa unii de la alții și se creează o legătură între ei, 

pot învăţa să comunice să fie bine pentru toti”, “Persoanele cu SD învață prin imitare, ei au 

nevoie de un exemplu dat de un alt coleg aflat în aceeași categorie de vârstă, tipic. Incluziunea e 

foarte importantă pentru susținerea emoțională a copilului cu SD.” 

 

Fig. 16 Distribuţia în funcţie de eficiența contextului în vederea predării activităților sportive  

 La întrebarea ce tip de comunicare ar trebui să folosească antrenorul în interacţiunea cu 

persoanele cu sindrom down, cea mai aleasă opţiune (80 respondenți) a fost folosirea exemplelor 

practice și demonstraţiilor sportive. Acest lucru ajută în stabilirea încrederii și crearea unei 

motivaţii puternice în practicarea activităţilor sportive. De asemenea, atunci când  persoanele cu 

sindrom down care nu înteleg aspecte cu privirea la activitatile sportive, ar trebui create nişte 

instrucţiuni separate menite să îi ajute să înţeleagă aceste aspecte, metoda considerată a fi 

benefica de 41 dintre respondenți. 

 

Fig. 17 Distribuţia în funcţie de tipul de comunicare folosit de antrenor  
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În cadrul acestei întrebări s-a dorit evidenţierea aspectelor de care trebuie sa se tina seama 

de către un antrenor în procesul de învățare cu persoanele cu sindrom down. Printre cele mai 

importante se numără înţelegerea, înregistrând 86 de voturi din partea repondenţilor, urmată de 

atenţie cu 73 de voturi și motivatia cu 60 de voturi. Printre cele mai slab cotate aspecte de către 

respondenți este memoria înregistrând doar 13 voturi. 

Procesul de socializare a persoanelor cu sindromul Down parcurge o cale destul de 

anevoisă întâlnind dificultăţi de diferit ordin. Specialiştii în domeniu menţionează că cunoaşterea 

de către antrenori a specificului socializării acestor copii poate contribui la facilitarea procesului  

numit. 

 

Fig. 18 Distribuţia în funcţie de aspectele luate în considerare în procesul de învăţare 

În procesul de învățare a persoanelor cu sindrom Down, cele mai importante aspecte de 

care trebuie ţinut seama sunt siguranţa acestor persoane, aspect considerat foarte important de 

către 83 respondenți, urmat de determinarea acestora, aspect ce merge mână în mână cu 

motivaţia acestora, fiind considerat important de 71 de respondenți. Alte aspecte importante de 

care trebuie să se țină cont sunt demnitatea și aşteptările fiind considerate cruciale de 49 

respondenți, respectiv 35 respondenți.  

 

 

Fig. 19 Distribuţia în funcţie de sentimentele persoanelor cu sindrom Down 

La această întrebare s-a dorit a se cunoaşte cele mai importante lucruri ce trebuie făcute 

de un antrenor în procesul de învățare unde participă şi persoane cu sindrom Down. 
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Astfel, cel mai important aspect este reprezentat de suportul în alegerea tipului de 

activitate potrivit și a nivelului de participare fiind semnalat de 69 dintre respondenți. Un alt 

aspect considerat important de 63 de respondenți din 105 este ajutarea sportivilor cu sindrom 

Down în integrarea acestora în comunitatea generală şi evitarea oricărei urme de marginalizare a 

acestora. Acest lucru contribuie foarte mult la motivatia și sporirea procesului de învățare şi 

adaptare a persoanelor cu sindrom Down. Printre cele mai puţin cotate (17 respondenți au ales 

această opţiune) lucruri ca fiind importante au reprezentat organizarea unor antrenamente și 

competiții de înaltă calitate. Acest lucru se datorează faptului că atunci când vine vorba de 

implicarea persoanelor cu sindrom Down, nu discutăm neapărat de înalte performanţe sau 

participări la olimpiade, ci mai degrabă de un proces de învățare, adaptare și integrare în mediul 

normal. 

 

Fig. 20 Distribuţia în funcţie de importanţa lucrurilor realizate de antrenori 

Când vine vorba de încrederea respondenților în capacitatea persoanelor cu dizabilități de 

a practica activități sportive, cei mai mulți dintre respondenți (74.3% din aceștia) au precizat 

faptul că practicarea acestora ajută la îmbunătățirea stării de sănătate și a stării de spirit a 

persoanelor cu sindrom Down. 54.3% dintre respondenți au semnalat faptul că  practicarea unor 

activități sportive ar ajuta foarte mult la procesul de incluziune a persoanelor cu sindrom Down 

în societate. Un alt mod de practicare a activităților sportive este pentru distracție și relaxare, 

opțiune aleasă de 23.8% dintre respondenți, iar 29.5% indică faptul că aceste activități sportive 

pot fi de asemenea practicate la nivel de competiție. 

 

 

Fig. 21 Distribuţia în funcţie de motivele practicării activităţilor sportive 
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Conform cercetărilor din domeniu, sportul poate ameliora problemele de sănătate 

asociate sindromului Down (probleme hormonale și glandulare, pierdere a auzului și a văzului, 

precum și probleme cardiace) care se pot agrava în absența mișcării. În afară de beneficiile 

fizice, sportul are un rolul terapeutic de a restabili anumite funcții ale corpului, de a regla 

dezechilibrul prezent la nivelul organismului și de a stimula resursele personale. 

 

Acest sondaj de opinii a fost realizat de către specialiștii ALDO-CET, prof. dr. Germina 

Alina Cosma și conf. univ. dr. Mihai Constantin Răzvan Barbu. 

 

Mulțumim tuturor participanților la acest sondaj!  

 

Coordonator proiect, 

Mihai C. R. Barbu 

 


