
به نام خدا

برنامههاي روز ملی و هفته پارالمپيك سال ۱۳۹۹

تحرک     توانمندی      افتخارآفرینی
 ( با شیوع کرونا، اجرای این برنامه ها متناسب با شرایط هر شهر، رعایت نکات بهداشتی و بیشتر با نسخه های "مجازی" توصیه می شود )

 برگزاری بازی ها و ورزش های ویژه نابینایان در مدارس دانش آموزان با نیازهای ویژه و آموزش اهداف جنبش پارالمپیک در مدارس  
فعالیت های آموزشی ویژه آسایشگاه ها و مراکز کارگری توسط کارشناسان هیأتهای نابینایان و کمبینایان 

برگزاری مسابقات ورزشی مراسم ویژه نابینایان و کم بینایان و اجرای بازی های دبستانی ویزه دانش آموزان با آسیب بینایی(گلبال و .......) 
برگزاری جشنواره های فرهنگی هنری متناسب با اهداف جنبش پارالمپیک

تجلیل از قهرمانان و پیشکسوتان و دست اندرکاران ورزش نابینایان و کم بینایان 
پرداختن به فعالیت های ورزشی نابینایان و کم بینایان در رسانه ها

دوشنبه
۵  آبان

(پارالمپیک و 
 روز عصای سفید)

برگزاری بازی ها و مسابقات ورزشی در رشته های ویژه دانش آموزان مدارس استثنایی 

برگزاری جشنواره های فرهنگی هنری متناسب با اهداف جنبش پارالمپیک
تجلیل از کلیه دانش آموزان مدال آور و دست اندرکاران ورزش های پارالمپیکی در مدارس استثنایی

فعالیت های آموزشی متناسب با اهداف جنبش پارالمپیک
پرداختن به فعالیت های پارالمپیکی مدارس استثنایی در رسانه ها

برگزاری جشن نمادین روز ملی پارالمپیک در مدارس منتخب استثنایی سراسر کشور 

سه شنبه
۶ آبان

(پارالمپیک و مدارس 
استثنایی) 

برگزاری جلسه شورای اداری شهرستان و استان در سراسر کشور با محوریت ورزش جانبازان، معلولین و نابینایان و جنبشپارالمپیک 
تجلیل از قهرمانان، مربیان و دست اندرکاران افتخارآفرین پارالمپیکی 

یادکرد افتخارات پارالمپیکی جمهوری اسالمی ایران در رسانه ها 

چهارشنبه
۷ آبان

(پارالمپیک و 
افتخارآفرینی)

دیدار با خانواده معزز شهدا به ویژه شهدای ورزشکار 
برگزاری کارگاه های آموزشی برای خانواده های جانبازان، معلولین و نابینایان

بازدید از آسایشگاه های جانبازان، معلولین و نابینایان 
برنامه های فرهنگی، هنری و ورزشی نشاط آور خانوادگی برای جانبازان و معلولین و نابینایان

پرداختن به خانواده پارالمپیک به ویژه بانوان پارالمپیکی در رسانه ها 

پنجشنبه
۸ آبان

(پارالمپیک و خانواده)

سخنرانی یکی از مسوولین ورزش جانبازان، معلولین و نابینایان در نماز جمعه سراسر کشور
همایش بزرگ پیادهروی و ویلچررانی به سمت محل برگزاری نماز جمعه 

حضور در نماز پرشکوه جمعه 
حضور در گلزار شهدا و بیعت با آرمان های متعالی امام (ره) و شهدا 

انعکاس رسانه ای مناسب از فعالیت های این مناسبت

جمعه 
۹ آبان

(میثاق با شهدا و 
ایثارگران و تجدید بیعت 

با والیت)

بازدید از مراکز و آسایشگاه های بهزیستی 
برگزاری کارگاه های آموزشی برای افراد تحت پوشش بهزیستی 

برگزاری برنامه یک روز با پارالمپیک برای کودکان کار خیابان و افراد  معلول و تحت پوشش بهزیستی 
برگزاری جشنواره های فرهنگی هنری و مسابقات ورزشی برای افراد تحت پوشش بهزیستی 

پرداختن به فعالیت های پارالمپیکی بهزیستی در رسانه ها

 شنبه
۱۰ آبان

(پارالمپیک و بهزیستی)

برگزاری نشست های مختلف با اصحاب رسانه مرتبط با اهداف جنبش و فعالیت های پارالمپیک

تقدیر از اصحاب رسانه و رسانه های فعال در مسیر پارالمپیک 

یکشنبه
۱۱ آبان

(پارالمپیک و رسانه)


