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در پی تفاهم نامه سازمان بهزیستی و وزارت ورزش

  یاسر مختاری
جامعه معلوالن کشور عالوه بر نیازهای ویژه ای 
که دارند، برای حفظ سالمت خود نیازمند ورزش 
هستند، اگرچه بیش از 150 هزار نفر از معلوالن 
کشور به ورزش های مختلف پرداخته و بسیاری 
از سکوهای طالیی در آسیا، جهان و پاراالمپیک 
را فتح کرده اند، اما همچنان موانعی نیز در مسیر 
با  است  قرار  و  دارد  افراد وجود  این  فعالیت 
ورزش  وزارت  و  بهزیستی  سازمان  همکاری 
این موانع نه تنها برای آنان بلکه برای سالمندان، 
فرزندان تحت پوشش بهزیستی و افراد آسیب دیده 

اجتماعی رفع شود.

توسعه فرهنگ ورزش و ارتقا سالمت 
افراد تحت پوشش بهزیستی

به گزارش سپید، وحید قبادی دانا، رئیس سازمان 
بهزیستی کشور ظهر روز چهارشنبه پنجم آذرماه 
در مراسم امضای تفاهم نامه همکاری سازمان 
بهزیستی و معاونت فرهنگی و توسعه ورزش 
کرد:  بیان  و جوانان  وزارت ورزش  همگانی 
»جامعه هدف سازمان بهزیستی جامعه متکثری 
از افراد دارای معلولیت، زنان سرپرست خانوار، 
افراد در  فرزندان دارای سرپرست غیر موثر، 
طبیعتا  است.  اجتماعی  آسیب های  معرض 
پرداختن به ورزش به عنوان عامل برای بهبود 
کیفیت زندگی افراد، ارتقاء سالمت آنها و ایجاد 
نشاط در حوزه های مختلف موثر است. در حوزه 
آسیبهای اجتماعی یکی از عوامل مهم و موثر 
برای پیشگیری از آسیب های اجتماعی پرداختن 
به امر ورزش به ویژه ورزش همگانی است.« 

گفت:  معلولیت  دارای  افراد  به  اشاره  با  وی 
»هدف ما این است که افراد دارای معلولیت 
درون  و  جامعه  بستر  در  را  مستقلی  زندگی 
خانواده همراه با نقش اجتماعی موثر ایفا کنند. 
شدن  اجتماعی  برای  عاملی  می تواند  ورزش 
توانبخشی و  بر بحث  باشد. عالوه  افراد  این 
توانمندسازی جسمی آنها، می توان امید را در 
دل آنها برای حرکت رو به آینده فراهم کند.«
داد:  ادامه  کشور  بهزیستی  سازمان  رئیس 
»همچنین برای فرزندان عزیزمان نیز برنامه های 
مختلفی داشتیم. به طور مثال در جشنواره های 
ورزشی که برای فرزندان تحت پوشش بهزیستی 
داشتیم، طی 1۴ سال اخیر حدود 10 هزار نفر 
در جشنواره های ورزشی و رقابتی با یکدیگر 
شرکت داشتند و یا معاونت توانبخشی بهزیستی 
مسابقات ورزشی را در ایام کرونا به صورت 
مجازی در سازمان برای جامعه هدف برگزار 

می کند.«
وی اظهار کرد: »سال گذشته طرح خوبی را 
در ارتباط با ورزش افراد دارای معلولیت در 
روستاها در قالب ورزش همگانی و مشارکتی 
داشتیم، همچنین ما همکاری های خوبی را نیز 
فدراسیون ورزش  فدراسیون های ورزشی،  با 
معلولین و جانبازان و فدراسیون ورزش های 
ناشنوایان و نابینایان داشته و داریم. از گذشته 
نیز این همکاری ها در سازمان مستحکم بوده 
اماکن  استان ها،  ورزشی  هیئت های  با  است. 
و  گذاشتیم  اختیار  در  را  اردوگاه ها  ورزشی 
مختلف  بخش های  بین  نزدیکی  همکاری 
است  بوده  ورزش  وزارت  و  بهزیستی  میان 

که امیدواریم بتوانیم در تفاهم نامه امروز آن 
را تقویت کرده و گسترش دهیم.«

قبادی دانا با بیان اینکه حدود 150 هزار نفر 
از افراد دارای معلولیت در حوزه فعالیت های 
در  و  قهرمانی  رده های  در  و  فعال  ورزشی 
بین المللی  و  ملی  کشور،  سطح  در  مسابقات 
مشارکت دارند، گفت: »این 150 هزار نفر در 
بیش از 50 رشته مختلف ورزشی فعال هستند.«
رئیس سازمان بهزیستی کشور ادامه داد: »در 
برای  بسیار خوبی  زمینه  نیز  قهرمانی  ورزش 
فعالیت ها در پارالمپیک و ورزش های مسابقات 
پاراآسیایی فراهم بوده است. تاکنون در مسابقات 
جهانی بیش از یک هزار مدال جهانی را افراد 
دارای معلولیت در سنوات مختلف کسب کردند 
مدال   ۷0 از  بیش  پاراآسیایی  مسابقات  در  و 

برنز و نقره و طال را کسب کردند.«
قبادی دانا بیان کرد: »این یکی افتخارات برای 
جامعه معلولین کشور است که در پارالمپیک 
تاکنون بیش از ۲00 مدال ارزشمند پارالمپیک 
را کسب کنند لذا یکی از اهداف و برنامه های 
سازمان بهزیستی باتوجه به اینکه توانمندسازی 
جامعه هدف است، ورزش یکی محورهاست.« 
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره 
به تفاهم نامه امروز گفت: »در قالب این تفاهم 
محلی،  ورزشی  جشنواره های  در  مشارکت 
استانی و ملی را با ورزش برای جامعه هدف 
سازمان بهزیستی و همچنین شناسایی و معرفی 
باشگاه هایی که بتوانند خدمات بهتر و با کیفیت 
و قیمت مناسبتر برای جامعه هدف بهزیستی 

فراهم کند، تجربه خواهیم کرد.«

توسعه ورزش همگانی برای معلوالن و 
سالمندان

رئیس سازمان بهزیستی کشور در بخش دیگری 
ورزش  »توسعه  کرد:  اظهار  خود  سخنان  از 
برای معلوالن و سالمندان شهری و  همگانی 
روستایی در مناطق مختلف یکی از اهداف و 
وزارت  و  بهزیستی  میان  مشترک  برنامه های 
ورزش و جوانان است. در ماده 8 قانون حمایت 
معلولیت تصریح شده  دارای  افراد  از حقوق 
است که دستگاه ها و نهادهای مختلف موظف 
افراد  اختیار  در  را  ورزشی  اماکن  تا  شده اند 
دارای معلولیت به صورت رایگان قرار دهند 
و امید است وزارت ورزش و جوانان پیشقدم 
و پیشگام و پرچمدار این مسئله باشد و این 

امکان فراهم شود.« 
وی اظهار کرد: »باتوجه به اینکه بسیاری از اماکن 
به بخش غیردولتی توسط دستگاه ها  ورزشی 
ایجاد  را  این موضوع مشکالتی  واگذار شده 
کرده که امید است با همکاری بتوانیم این را 
مرتفع کنیم و اماکن ورزشی دستگاه ها و نهادها 
به نفع مردم و جوانان و معلوالن آزادسازی شود. 
همچنین در موضوع تأسیس باشگاه ها و اماکن 
ورزشی برای افراد مختلف تأکید ما این است 
طبق  می شوند،  ساخته  که  اماکن جدیدی  که 
دستورالعمل های ابالغی مناسب سازی شوند.«
تحت  فرزندان  ورزش  درباره  ادامه  در  وی 
رایگان  »استفاده  گفت:  نیز  بهزیستی  پوشش 
فرزندان تحت پوشش از اماکن ورزشی یکی 

از موارد مندرج در این تفاهم نامه است.«
ادامه در صفحه 21 
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