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O projektu

Projekt eSwimming je evropski projekt, ki se financira s pomočjo programa Vseživljenjsko učenje Evropske 
komisije, s ciljem, da po vsej Evropi promovira plavanje kot terapijo za osebe s posebnimi potrebami. Na-
menjen je učiteljem, socialnim delavcem, prostovoljcem, osebam s posebnimi potrebami, njihovim staršem 
in skrbnikom.

V sklopu projekta bo pripravljen material o uporabi plavanja kot terapije, promocijsko gradivo.  Projekt 
ponuja tudi priložnost za izmenjavo idej, izkušenj, informacij, znanja in primerov dobrih praks. V projektu 
sodelujejo partnerji iz Italije, Nemčije, Španije, Velike Britanije (Škotske) in Slovenije.

Kakšne so koristi uporabe plavanja kot terapije?

Vaje in fizična aktivnost imajo dokazano mnoge pozitivne fizične in psihične učinke.  Plavanje je zdrava 
aktivnost, ki je primerna za vsako življenjsko obdobje. Zaradi vzgona učinek vaj v vodi ne predstavlja 
tolikšne obremenitve za telo, kot na primer tek ali druge telesne aktivnosti na kopnem, s čimer se zmanjšuje 
fizični stres za telo. Zato je plavanje dobra terapija tudi za osebe s posebnimi potrebami. Kar bi bilo težko ali 
nemogoče na kopnem, je v vodi lahko in mogoče! 

Plavanje v skupini je tudi odlična socialna aktivnost, ki pomaga udeležencem graditi nova prijateljstva, jim 
približa športnega duha in jih uči drugih sposobnosti (npr. samodiscipline, določitev ter doseganje ciljev). 
Prav tako je učenje novih spretnosti in premagovanje ovir koristna izkušnja, ki gradi občutek lastne vrednos-
ti, zaupanja in neodvisnosti, kar vodi v bolj kakovostno življenje. 

Posebne koristi terpaije za osebe s posebnimi potrebami
Terapija še posebno koristi osebam s posebnimi potrebami, ne samo na fizičnem, ampak tudi na drugih 
področjih.

1. Ob ustreznem nadzoru, plavanje za osebe s posebnimi potrebami ne predstavlja posebnega tveganja. 
Vzgon zmanjšuje pritisk na mišice, kar osebam omogoča večje možnosti gibanja in koordinacije. Razvijejo se 
mišice, izboljša se koordinacija. Samo občutenje vode na telesu koristno vpliva na nevrološki razvoj.



2. Plavanje je bolj varno kot terapije na suhem, kjer oseba lahko pade in se poškoduje. Dokler se pri plavanju 
izvaja ustrezen nadzor, bo voda varno okolje.   

3. Cilj plavanja kot terapije je tudi povečanje neodvisnosti oseb s posebnimi potrebami. Povečanje neodvis-
nosti vpliva na večjo samozavest, kar izboljša kakovost življenja.

4. Efekt plavanja kot terapije je tudi večja socialna integracija. Izkušnje skupine v Velenju kažejo, da so otroci, 
ki redno vadijo, po mnenju njihovih staršev, bolj družabni v šoli in v ostalih okoljih.

5. Izboljšajo se mentalne sposobnosti, saj trening plavanja vključuje različne kognitivne veščine (npr. štetje, 
ponavljanje besed, risanje, delanje geometričnih figur v vodi…).

Kako se lahko vključimo v projekt?

Kontaktirajte nas, ali enega izmed naših partnerjev (lista partnerjev je priložena na http://www.eswimming.
eu/).

Za več informacij lahko kontaktirate tudi lokalni plavalni klub in jih povprašajte o projektu. Nadalje se lahko 
povežete z lokalnimi nevladnimi organizacijami, ki delajo z osebami s posebnimi potrebami. O možnostih 
financiranja tovrstnega programa v vašem okolju lahko povprašate lokalne in regionalne oblasti. Lahko pa 
kontaktirate tudi nacionalna, regionalna ali lokalna združenja oseb s posebnimi potrebami.

Spletna stran projekta
Najdete nas na http://eswimming.eu/.



Stran je večjezična in vsebuje raznovrsten izobraževalni material za različne ciljne skupine, slike, video ma-
teriale, animacije, blog… Razdeljena je na več delov, glede na potrebe uporabnikov: vaditeljev, staršev/skrb-
nikov, plavalcev.
 
Pozitivne izkušnje staršev

»Moj sin je hiperaktiven. Plavanje mu je zelo pomagalo. Tiste dneve, ko gre plavat, je veliko bolj motiviran, da 
opravi svoje obveznosti, po plavanju pa je utrujen in gre spat. Zaradi plavalnega tečaja se mu razvija občutek 
odgovornosti.«

»Plavanje nima zgolj fizičnih koristi, temveč tudi socialne. Moj sin je postal bolj družaben, ima nove prijatelje 
s katerimi se srečuje in druži.«

»Za mojo hči ni toliko pomembno plavanje, kot sam socialni vidik terapije. Postala je veliko bolj družabna.«
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