


PROPOJUJEME 2 SVĚTY

Para tour je dlouhodobý projekt, který se skládá
z jednotlivých Paralympijských školních dnů. 

Jedná se o edukativní program pro žáky a studenty, 
 který pomáhá bořit bariéry mezi zdravými
a handicapovanými.

Cílem Para tour je podpora aktivit, které pomohou
žákům a studentům pochopit běžný
i sportovní život handicapovaných.

Para tour probíhá pod záštitou hejtmana
Moravskoslezského kraje Ivo Vondráka. 

PARA TOUR





PARALYMPIJSKÝ ŠKOLNÍ DEN

Tento edukativní program pro žáky a studenty, ideálně 
od druhého stupně základních škol, má nejen výchovný
charakter. Součástí programu je i popularizace para
sportu a hledání nových para sportovců.

Během Paralympijského školního dne si žáci vyzkouší
několik paralympijských sportů. Jeho časová náročnost
je zhruba 4 hodiny. 

Školy, které se zapojí do projektu Para tour se navíc
mohou účastnit fanouškovského programu a podporovat
dlouhodobě para sportovní akce v kraji.

Díky Para tour se děti na základních a středních školách
budou moci seznámit s tím, že se i handicapovaní lidé, 
po těžkých nemocech nebo dopravních nehodách, mohou
plnohodnotně zapojit do života.



KONCEPT PARALYMPIJSKÉHO ŠKOLNÍHO DNE

Možnost vyzkoušet si para sporty na 3 stanovištích:
 – mobilita na vozíku  
 – střelba na branku z inline sledge
 – slepota (orientace a pohyb se slepeckými holemi)
Prezentace para hokeje a dalších paralympijských sportů

ČASOVÝ HARMONOGRAM
8:30 Příjezd zaškoleného týmu animátorů
8:30 – 9:15 Příprava stanovišť 
9:15 – 10:00 Prezentace para sportu/beseda
10:00 – 12:00 Praktická ukázka para sportu



PARA TOUR – LIMITY NEEXISTUJÍ

Edukativní charakter tohoto zábavného, vzdělávacího
programu je mnohem širší. Posláním je předat dětem 
i profesorům informaci o tom, že limity neexistují. 
I sport pro handicapované může být atraktivní a naplňující. 
 Para tour má změnit vnímání handicapovaných lidí 
a nahlížení na ně jako na „ty slabší“.



Dalším pilířem tohoto programu je ale také nábor
nových hráčů para hokeje.

Tento sport je i díky MS v para hokeji Ostrava 2019
nyní mnohem známější a atraktivnější.

Para tour může být nejen vzdělávacím programem, 
ale také odrazovým můstkem díky kterému máme
možnost oslovit nové para hokejové hráče a těmto 
lidem tak změnit život.

POJĎ HRÁT PARA HOKEJ!



Bořte s námi bariéry a staňte se součástí PARA TOUR!
Kontaktujte Evu Dawson, manažerku pro vzdělávací programy:

dawson@parahockey.cz
Více informací na www.parahockey.cz

ZAPOJTE SE DO PARA TOUR

Pod záštitou 

Generální partner 

Českého para hokeje

Ve spolupráci


