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Lansarea proiectului EU-COLPBOL 

Sport și incluziune într-un proiect  

aprobat în cadrul Programului E+ Sport 2020 al Comisiei Europene 

Proiectul EU-COLPBOL a fost lansat, având ca obiectiv implementarea sportului COLPBOL la 

nivel European, ca instrument de îmbunătățire a calității vieții persoanelor cu diversitate 

funcțională intelectuală. 

  

COLPBOL este o modalitate nouă de a face sport concepută de Juanjo Bendicho, profesor de 

educație fizică. În ultimii 20 de ani s-a impus ca un sport nou, inovator și incluziv cu un potențial 

educațional ridicat. COLPBOL este un joc colectiv ce se joacă în echipe și care încurajează 

participarea deplină a tuturor jucătorilor, indiferent de nivelul condiției fizice sau motorii, care 

diminuează diferențele individuale și necesită colaborare și comunicare colectivă pentru 

îndeplinirea obiectivului final al jocului, golul. Adică, este un joc de echipă adevărat și autentic.  

Acest sport este administrat de către Asociația Sportivă COLPBOL din Spania. 

Cei doi piloni fundamentali care definesc esența acestui sport sunt cooperarea, ridicată la putere 

maximă fiind un joc de primă atingere; și educația unită, fiind întotdeauna un joc mixt. 

În ultimii ani, acest sport s-a dezvoltat bine în Spania, în special în mediul școlar, și în prezent 

Asociația Sportivă COLPBOL organizează și dezvoltă competiții de niveluri diferite, chiar dacă 

practic este un sport necunoscut la nivel european.  

Într-un consorțiu european puternic, acest proiect este coordonat de COPAVA, o entitate care 

include 53 de centre ocupaționale cu peste 2500 de utilizatori, cu experiență în adaptarea 

acestui sport la persoanele cu dizabilități intelectuale, care începând din 2014 organizează anual 

Liga Comunității Valencia, la care participă 12 centre ocupaționale, aducând împreună mai mult 
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de 130 de jucători cu diversitate funcțională, care practică acest sport pentru a-și îmbunătăți 

calitatea vieții.  

Prin acest proiect, Comisia Europeană ne dă posibilitatea de a practica un sport care oferă o 

nouă dimensiune a incluziunii, la îndemâna tuturor, dincolo de orice bariere. 

Pe lângă COPAVA, consorțiul transnațional este format din următoarele entități ce lucrează în 

sectoarele sportiv, educativ și tehnologic și se implică în domeniul sindromului Down:  

• COPAVA, ASOCIACIÓ ESPORTIVA COLPBOL, condusă de creatorul Colpbol (Spania)  

• ASOCIAȚIA LAGNDON DOWN CENTRUL EDUCAȚIONAL TEODORA (ALDO-CET, România) 

• UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA (România) 

• KINONIKES SINETERISTIKES DRASTIRIOTITES EFPATHON OMADON “EDRA COOP” 

(Grecia) 

• NATIONAL AND KAPODISTRIAN UNIVERSITY OF ATHENS (NKUA) (Grecia) 

• KAUNAS UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES (Lituania) 

• CENTER FOR SOCIAL INNOVATION (CSI, Cipru) 

Prima întâlnire a consorțiului s-a desfășurat în perioada 21 și 22 ianuarie, printr-o 

videoconferință centrată pe prezentarea fiecărei entități participante și abordarea produselor 

intelectuale ce urmează să fie dezvoltate în lunile care vin: situația sporturilor incluzive în fiecare 

țară, adaptarea regulilor de joc, transferul COLPBOL către persoanele cu sindrom Down și alte 

dizabilități intelectuale, crearea instrucțiunilor de joc și a pachetului de formare pentru 

specialiști, persoane cu dizabilități și susținătorii acestora.  

Odată cu lansarea, părțile implicate au început să lucreze cu entuziasm pentru dezvoltarea 

acestui proiect inovator și pentru implementarea în Uniunea Europeană a unui joc de echipă 

incluziv, autentic și pentru toți, care, cu siguranță va îmbunătăți calitatea vieții, incluziunea 

socială și dezvoltarea personală a oamenilor cu abilități diferite.  

 

Acest proiect este finanțat cu sprijinul Comisiei Europene. Informațiile și punctele de vedere 

prezentate în acest articol sunt cele ale autorului și nu reflectă neapărat opinia oficială a Comisiei 

Europene. Agenția Națională și Comisia Europeană nu sunt responsabile pentru modul în care 

va fi utilizat conținutul informațiilor. 


