بطاقة تعريف

جمعية أصدقاء املعوقني دائما الى جانب االوالد
من ذوي اإلعاقة لدمجهم في اجملتمع
من نحن؟
جمعية أصدقاء املعوقني هي هيئة مستقلة غير حكومية ،غيرسياسية
وبعيدة عن املنفعة املادية .تأسست عام  1978على يد مجموعة من
أهالي األطفال ذوي االحتياجات اخلاصة ،وسرعان ما قوبلت اجلمعية
بالدعم واملساندة من قبل عناصر فاعلة ومؤثرة في مجتمعنا اللبناني.
متكنت اجلمعية ومنذ تأسيسها وإنطالقا من منظورها وأهدافها من
احملافظة على النوعية املمّ يزة للخدمات التربوية والتأهيلية والعالجية
املقدمة لألوالد من ذوي اإلعاقة وصوال إلى دمجهم في اجملتمع.
تقدم مدرسة إعداد التي إستحدثها اجلمعية في املشرف خدمات ل132
طالبا ً من ذوي اإلرادة الصلبة يتلقى منهم خدمات على مدار الساعة
مبا في ذلك املنامة ،ومنهم يتلقون برامج الرعاية النهارية .كما متكنت
من توفير خدمات ملا ال يقل عن  500أسرة سنويا .وستعمل على حتقيق
ذلك على مدى السنوات القادمة بعد التحضير والتسلّح بالكوادر
الفنية الالزمة لذلك.
وكان الدافع األساسي إلجناز هذا الصرح يعود إلى عدة سنوات خلت
عندما أدركت اجلمعية عدد األطفال ذوي اإلعاقة التي تفوق قدرة
املؤسسات التأهيلية القائمة ،والتي لم تتمكن من تعزيز قدراتها في
ظل األوضاع اإلقتصادية التي تتزايد سوءا مع مرور السنني ،وأن غالبية

نتلمس الطريق نحو
ّ
مع العقد اخلامس من سنني جمعيتنا ،بدأنا
عالم آخر .وبدأنا نشعر أن ما نتعرض له مع أوالدنا من حتديات مرده إلى
ان عاملنا مسكون مبجموعة أعراف وعادات وتقاليد وممارسات مرتكزة
على أوهام وأحكام مسبقة .فأيامنا هذه تشهد إنطالقة البشرية
إلى مفاهيم جديدة عبر املعاهدة الدولية حول حقوق األشخاص ذوي
اإلعاقة .ويتبّ ني أن املشكلة ال تكمن لدى أبنائنا ،الذين ال طاقة لهم
على رفض إعاقتهم ،وهم باألساس لم يقرّ روا تبوّ ء هذا املوقع حسي ًا
أوحركي ًا أوذهنياً ،وبالتالي ،فهم ليسوا ذوي «حاجات خاصة» بل
ذوي حقوق منتهكة ،ألن «حاجاتهم اخلاصة» ليست «كماليات» بل
ضروريات .وبالتالي ،هي حقوق موروثة واإلستحواذ عليها ليس منّ ة
أو مساعدة أو حسنة أوصدقة أودفع بالء .نتطلع اليوم إلى سياسات
إجتماعية مرتكزة على احلقوق ليتمكن أبناؤنا من ممارسة حياتهم
باملشاركة التامة واملساواة»...
								
د .موسى شرف الدين
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الطالب ذوي اإلعاقة ينتمون إلى الشرائح األفقر في اجملتمع .وعملت
اجلمعية على مضاعفة جهودها من إجل أن تتمكن من إستيعاب عدد
أكبر من التالميذ .كما عززت جهودها لتوفير العناصر الفنية والتربوية
املناسبة واملتخصصة في حتضير البرامج اإلعدادية والتدريبية الالزمة.
تقع مدرسة إعداد في قرية املشرف النوذجية التي تقع على مسافة 30
كلم من بيروت .وكان الهدف من تشييدها في املوقع اجلغرافي البديع
الذي يطل على الساحل اجلنوبي لبيروت بإجتاه الدامور لتوفير فرص
للتفاعل مع احمليط اخلارجي في بيئة آمنة .كما حتتوي على مدرسة
إعداد على العديد من الباحات للفروسية ومالعب رياضية ككرة السلة
والكرة الطائرة والتنس وكرة اليد وباحات لركوب الدراجات وحدائق
للزراعة والسياحات اخلضراء.
كما هناك مدرسة إعداد برامج قائمة وقيد التطوير ومنها:
• قسم لصفوف التعليم األساسي
• قسم التوّحد
• قسم ذوي الصعوبات النمائية
• أقسام التدريب واإلعداد ما قبل املهني
• أقسام األكتشاف والتدخل املبكرين
• قسم املشاغل
• مساكن لإلقامة وللضيافة
• قسم للخدمة البيئية والزيارات املنزلية لألسر واألطفال
• قسم لتدريب العاملني واإلختصاصيني
• مركز متكامل للمؤمترات مع مسرح مجهّ ز
• جناح للسينما ثالثية األبعاد
• جناج للتعليم التفاعلي املزّود بتقنية املعرف واإلتصاالت
احلسي املعرفي «سنوزلن»
• جناح التكامل ّ
• جناح اوملبي للرياضة والعاب القوي
تقدم مدرسة إعداد خدمات تربوية وتأهيلية ل 132طالبا وأسرهم.
وكلفة تلك اخلدمات التأهيلية واإلعدادية ال تقل عن مليون دوالر سنويا
علما بأن  %98من الطالب على نفقة الدولة والغالبية العظمى منهم
ينتمون إلى عائالت قليلة الدخل وفقيرة .والدعم أالساسي من وزارة
الشؤون اإلجتماعية مبوجب عقود رعائية سنوية ،ومن وزارة الصحة
العامة مبوجب إتفاقيات سنوية .ومن احملتم أن تخضع تلك العقود
إلى زيادة في رسوم اخلدمات املقدمة إلتزاما مبعايير مؤشر زيادة الغالء
السنوي الذي تصدره الدولة سنويا .ولكن ،ال تزال اجلمعية تتلقى رسوم
اخلدمات املقدمة وفقا ملعايير مؤشر الغالء  2011وهو أدنى بكثير من
مؤشر غالء املعيشة للعام  .2018إذ أن مستحقاتها السنوية بالكاد
تغطي  %60من الكلفة السنوية .وهذا ما يضعها في عجز مادي خطير.
وهناك عامل يزيد اخملاطر اال وهو تأخر الدولة في دفع املستحقات املالية
للجمعية والتي متتد إلى  14عاما مما يضاعف من األعباء عليها وعلى
العاملني في مؤسساتها.
تتطلع اجلمعية قدما لتلقي الدعم واملساندة واملساعدة من أجل
تغطية الثغرات املالية التي حتصل من جراء النقص املالي السنوي الذي

يشكل عبئا هائال على كاهلها.

االنتساب
• وزارة الشؤون اإلجتماعية
• املؤسسة الوطنية لإلستخدام في وزارة العمل (عقود عمل)
• وزارة الصحة
• اإلحتاد الوطني لإلعاقة العقلية
• اإلحتاد اللبناني جلمعيات األشخاص املعوقني
• عضو مؤسس ملنظمة االحتواء الشامل ملنطقة الشرق األوسط وأفريقيا
• الى منظمة «الفنون اخلاصة» في الواليات املتحدة األميركية

الرؤية
تضع جمعية أصدقاء املعوقني في أولوية مهماتها القيام بكل ما ميكن
من أجل إيصال األشخاص ذوي
اإلعاقة نحو املشاركة اجملتمعية
واإلندماج والتمتع باملساواة،
وفقا ملا نصت عليه اإلتفاقية
الدولية حلقوق األشخاص ذوي
اإلعاقة.
تناشد جمعية أصدقاء املعوقني
من خالل رؤيتها «املباديء املعلنة
في شرعة األمم املتحدة التي
تنادي بالكرامة املوروثة والقيمة
العالية واحلــقــوق احلياتية
املتساوية لكافة أفراد األسرة
اإلنسانية ،كمرتكزات للحرية
والعدالة والسلم حول العالم».
تقر جمعية أصدقاء املعوقني
بــأن العجز هو مفهوم آخذ
في التطور ،وإن اإلعاقة حتدث
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بطاقة تعريف
بسبب التفاعل بني األشخاص املصابني بإعاقة واحلواجز في املواقف
والبيئات احمليطة التي حتول دون مشاركتهم مشاركة كاملة فعالة
تصر جمعية أصدقاء
في مجتمعهم على قدم املساواة مع اآلخرينّ .
املعوقني على ضرورة التوعية اإلجتماعية والنهوض بالتفهّ م اإليجابي
إزاء األشخاص من ذوي اإلعاقة العقلية .تعتبر جمعية أصدقاء املعوقني
اإلعاقة العقلية كشكل من أشكال التنوّع اإلجتماعي.
وتص ّر جمعية أصدقاء املعوقني على أهمية االستقاللية الفردية
وإمكانية الوصول إلى البيئات االجتماعية واالقتصادية والثقافية ،إلى
الصحة والتعليم وإلى املعلومات واالتصاالت .تؤمن جمعية أصدقاء
املعوقني بضرورة توفير التدريب للحرفيني وللطاقم التربوي العامل مع
األشخاص املعوقني عقليا ً ،ليزّودهم باملساعدة األفضل .تُقدّ ر جمعية
أصدقاء املعوقني مهارات وقابليات وقدرات األشخاص املعوقني عقليا ً
ومساهماتهم ملواقع العمل وسوق التشغيل .وتؤمن اجلمعية بأهمية
الدمج في التعليم وسوق العمل .كما تؤكد جمعية أصدقاء املعوقني
أهمية الدعم اإلعالمي والتحالفات مع قادة الفكر.
املوقع

قرية املشرف النموذجية ،قضاء الشوف،
محافظة جبل لبنان

هاتف

602443-5-961+ / 601663-5-961+

فاكس

602445-5-961+

Website

http://www.friendsfordisabled.org

رئيس جمعية أصدقاء
املعوقني

الدكتور موسى شرف الدين

ورش عمل

دورات تدريبية حول إدارة املوارد البشرية في املستشفيات
في اطار البرنامج العلمي لسنة  ،2019نظمت
نقابة املستشفيات دورات تدريبية حول إدارة
املوارد البشرية في املستشفيات وهي تتناول
اساسيات ادارة املوارد البشرية ،تخطيط القوى
العاملة والتوظيف ،تدريب وتطوير املوظفني،
نظام التعويضات واملــكــافــآت ،السلوك
املؤسسي .وقدمت هذه احملاضرات الدكتورة رميا
الشعار ،كما القى احملامي الدكتور شربل عون
محاضرة حول قانون العمل اللبناني وذلك في
مركز نقابة املستشفيات في لبنان.
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