الطرق نحو االرادة
ورشة عمل تدرٌبٌة حول االرادة ,القٌادة ,الدعم المثلً
حمانا ,لبنان
\ 51-8أٌار \1155
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مالحظة( :االرادة أو ما ٌعرف باعادة التكوٌن هو مصطلح جدٌد فً علم النفس ٌدخل فً مضمونه معانً متعددة من
ضمنها االصرار والمثابرة ,وتكوٌن النفس من زاوٌة جدٌدة.
الدعم المثلً :هو ما ٌعرف بدعم االقران واألمثال دعما نفسٌا معنوٌا ,وهو مصطلح جدٌد أٌضا دخل علم النفس).

دعوة للمشاركة
ورشة عمل تدرٌبٌة حول االرادة ,القٌادة ,الدعم المثلً.

الوصف واألهداف
ورشة العمل التدرٌبٌة ستستضٌف ناجٌن من األلغام األرضٌة \ األلغام غٌر المنفجرة ,وستستضٌف مختصٌن فً هذا
المجال فً لبنان لمدة  7أٌام لورشة العمل (االرادة والقٌادة والدعم المثلً) .المشاركون مدعوون من العراق,
األردن ,لبنان ,والٌمن .سٌشارك حتى  11ناج من األلغام وممثلٌن من برامج مساعدة الناجٌن.

محتوٌات الورشة التدرٌبٌة
ستساعد الورشة المشاركٌن على بناء:
 االرادة :القدرة على مواجهة تحدٌات الحٌاة مع حل أقوى ,التحدٌد والثقة بالنفس عن طرٌق اعطاء معنىوادارة العواطف .المشاركٌن سٌتعلمون كٌف ٌساعدون االخرٌن فً تفسٌر خبراتهم وتحوٌل طاقتهم الى
نشاطات اٌجابٌة .
 الدعم المثلً :القدرة على مساعدة االخرٌن فً بناء االرادة ,والفهم عن طرٌق الحوار وحل المشاكل.التعلٌمات العملٌة ستزود حول كٌفٌة انشاء وتشغٌل برنامج دعم االقران للناجٌن من عنف الحرب.
 القٌادة :القدرة على تحدٌد اتجاه تحقٌق األهداف .المشاركون سٌنخرطون فً نشاطات تنمً قواهمالشخصٌة فً قٌادة االخرٌن وستشكل مشروع للناجٌن من عنف الحرب ,والتً ستنفذ فً بلد منشأهم.
خالل الورشة سٌناقش المشاركون مناهج جدٌدة للدعم النفسً االجتماعً للناجٌن من األلغام والمخلفات الحربٌة
كما سٌناقشون خطةالدعم المثلً وتنفٌذها .نشاطات الورشة التدرٌبٌة طورت عن طرٌق خبراء محلٌٌن ودولٌٌن
العادة التكوٌن واالرادة ,ومساعدة الناجٌن وذوي الحاجات الخاصة .نجاح الورشة والدروس المتعلمة ستستعمل
لدعم ورشات اجتماعٌة نفسٌة مستقبلٌة فً الشرق األوسط وستكون حوافز لدعم األمثال.
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ستركز الورشة على تعزٌز االرادة ,القٌادة ,والدعم المثلً للناجٌن من األلغام والمخلفات الحربٌة .نشاطات
الورشة ستعرض للمشاركٌن كٌفٌة تشجٌع الناجٌن من الصدمة على:
عمل معنى لألحداث الماضٌة التعلم على ادارة العواطف بطرق جدٌدة خلق شبكات جدٌدة للدعم االجتماعً تنمٌة قوى شخصٌة واعادة التكوٌنتعتمد نشاطات الورشة على التعلم من الخبرة ,والتً من خاللها تبدأ عملٌة التعلٌم مع تجربة ملموسة وٌتلوها فحص
منعكس .ستتضمن النشاطات :تمارٌن و تأمل فً ظروف مرٌحة ومنشطة حتى تساعد على المعافاة العقلٌة
والروحٌة .باالضافة الى التعلم والمشاركة فً تقوٌة النشاطات ,سٌساهم المشاركون فً التعلم الفردي ,عمل
المجموعات الصغٌرة والفن التعبٌري مثل الكتابة وحكاٌة القصص و الموسٌقى.
ستحتوي الورشة أٌضا على أجزاء حول دعم األمثال ومهارات القٌادة .سٌتلقى المشاركون التدرٌب لتخطٌط وتنفٌذ
المشروع ,لذلك سٌكونون قادرٌن على تنمٌة تخطٌط األحداث للمشاركة فً نشاطات البرنامج و مفاهٌم دعم األقران
فً بالدهم األم مع الناجٌن االخرٌن من االلغام مالمخلفات الحربٌة ,أو مع األشخاص الذٌن تعافوا من صدمة
األحداث.

مضمون ورشة العمل التدرٌبٌة 1155
سٌتقسم التدرٌب على:
 مهارات برنامج القٌادة وصف وتخطٌط المشروع مهارات االرشادالنشاطات:
_ بناء الحدة عقلٌة(الحذاقة و الفطنة ) والشجاعة من خالل التأمل وانعكاس النفس.
_ تنمٌة حٌوٌة روحٌة من خالل تفسٌر تجارب النفس واالخرٌن.
_ تشجٌع فهم جدٌد و خٌارات أخرى من خالل التعبٌر الخالق فً الشعروالرسم و حكاٌة القصة و الدراما.
_ تعزٌز التفاعل االٌجابً مع االخرٌن من خالل المناقشة الجماعٌة واالنعكاس التشاركً والتفكر فً وجهات
مختلفة.
_ تعزٌز القوة الجسدٌة والقدرة على التحمل من خالل تمارٌن منتظمة والسباحة والمشً بهدوء واألجواء
التصالحٌة .تتضمن النشاطات الجسدٌة :ركوب الخٌل و التمارٌن و مشً المسافات الطوٌلة والعدٌد من
النشاطات التفاعلٌة األخرى.
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المشاركة المتوقعة من المشتركٌن ستكون من خالل:
.5المشاركة فً النقاش ونشاطات التعلم المعتمدة على المهارات.
.1خلق خطة أحداث لتنمٌة دعم األقران باستخدام قٌادة جدٌدة ومهارات تخطٌط فً البلد األم.
.3تزوٌد مراجعة وتقٌٌم حول كل أقسام البرنامج للمساعدة فً تنمٌته للمستقبل.

قواعد البرنامج
الزمان والمكان :سٌستمر البرنامج مدة  7أٌام فً حمانا ,لبنان .سٌكون التدرٌب للورشة من األحد  -8أٌار حتى
األحد -51أٌار ٌ .1155-جب على المشاركٌن للوصول الجمعة -6اٌار والمغادرة ٌوم األحد - 51اٌار مساءا (أو
االثنٌن - 56أٌار صباحا) .الوصول والمغادرة ستكونان من بٌروت من مطار رفٌق الحرٌري الدولً .منسق
البرنامج ٌمكنه المساعدة بخصوص تفاصٌل الطٌران .مر كز لبنان لالعمال المتعلقة باأللغام سٌأمن نقل بري لمنتجع
وفندق (باٌن الند ) فً حمانا.
سٌدعم تنفٌذ المشروع قسم علم النفس من جامعة جٌمس مادٌسون بالتعاون مع مر كز لبنان لالعمال المتعلقة بااللغام
واخرٌن مستشارٌن محترفٌن من الشرق األوسط قاموا بتطوٌر قواعد المناهج والتدرٌب للورشة.
فرٌق عمل المشروع :
االنسة دانٌٌل رٌسلر :مدٌرة برنامج سً اي اس ار.
السٌد كامٌرون ماكاولً :متخصص اعادة تأهٌل الصدمة.
د.لٌنٌس اٌترلٌنج :بروفسور فً االرشاد فً جامعة جٌمس مادٌسون.
د .ان ستٌوارت :بروفسور فً برنامج الدكتوراه المتحدة المتكاملة فً علم النفس العٌادي والمدرسً فً جامعة
جٌمس مادٌسون.
د.حسن حمدان :بروفسور مساعد فً دائرة الرٌاضٌات واالحصاء فً جامعة جٌمس مادٌسون.
االنسة دٌار كاوسلر :مساعدة بحث ومساعدة مدٌر المشروع.
االنسة لٌنا خلٌفة :منسقة المشروع.
السٌد كامل سعدي :داعم للبرنامج.

لمزٌد من المعلومات عن أفراد الفرٌق ٌمكن الرجوع للموقع االلكترونً للمشروع.
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طريقة التقديم للطلب:
يجب أن تكون الطلبات مطبوعة كما هو الشكل الموفق وترجع الى ليىا خليفة راواس على البريد االلكترووي.
p2rcoordinatorleb2011@gmail.com.
شكل الطلب يمكه أن وجدي على الموقع االلكترووي
: http://maic.jmu.edu/p2r/index.html

المواعٌد النهائٌة للطلبات هً  15من اذار 1155
ٌجب ان ٌرفق الطلب بصورة ملونة لمقدم الطلب ,باالضافة لصورة ملونة ألول صفحة من جواز السفر .صالحٌة
الجواز ٌجب ان تكون سارٌة حتى  6شهور على األقل تالٌة النتهاء ورشة العمل التدرٌبة.

المشاركون المختارون للورشة سٌبلغون من خالل البرٌد اللكترونً فً  35من اذار  .1155سٌتلقون موافقتهم
للمشاركة عن طرٌق البرٌد حتى اخر  7من ابرٌل.

المشاركون سٌراجعون من قبل لجنة مختارة مكونٌن من فرٌق سً اي اس ار ,قسم جٌمس مادٌسون ,مركز لبنان
لألعمال المتعلقة باأللغام ,منسق البرنامج و مستشاري دعم البرنامج.
بسبب ضٌق الوقت الختٌار مشتركٌن وعمل التأشٌرات المطلوبة,ستعطى االولوٌة للمشاركٌن الذٌن ٌقدمون طلب
مكتمل حتى المواعٌد النهائٌةٌ .جب اخذ الحذر فً تعبئة الطلب وتقدٌم الوثائق المطلوبة.

ٌجب تقدٌم الطلبات قبل تارٌخ  1155\3\15الى:
االنسة لٌنا خلٌفة راواس ,منسقة المشروع ,على البرٌد االلكترونً:
p2rcoordinatorleb2011@gmail.com
أو الى فاكس رقم , + 9651916591 :وٌجب أن ٌكون واضحا.

تكلفة الطلب
اذا تم اختٌارك كمشارك فً الورشة التدرٌبٌة للمشروع ,فان بقٌة تكالٌف السفر للبنان ,وسائل النقل فً لبنان ,الفندق
طوال فترة التدرٌب ,كافة وجبات الطعام والنشاطات الجسدٌة وتكالٌف النزهة مغطاة ,مجانا .سٌحصل المشاركون
على بدل ٌومً صغٌر للمصارٌف الطارئة العرضٌة.
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السكن والطعام
جمٌع الوجبات والسكن ستزود للمشاركٌن مجانا خالل فترة التدرٌب .سكن المشاركٌن سٌكون فً فندق ومجتمع باٌن
الند فً حمانا فً لبنان .وسائل الراحة فً الفندق تشمل غرفة خاصة مع حمام ,وجبات ٌومٌة ,انترنت ,وتسهٌالت
وتمارٌن .الوجبات الٌومٌة ستزود اٌضا من خالل خدمة الفندق.

تأشٌرة دخول لبنان
سٌساعد المنسق للبرنامج ومركز لبنان لألعمال المتعلقة باأللغام المشاركٌن الموافق علٌهم فً الورشة بالتقدٌم
لتاشٌرة الخروج المطلوبة .الرجاء المالحظة أنه من المهم جدا أن على المشاركٌن المسافرٌن من العراق موافقة
المواعٌد النهائٌة بسسب متطلبات التاشٌرةٌ .مكن سؤال المنسق واالتصال به.

الصحة والتأمٌن
المشاركٌن علٌهم الحصول على الموافقة الصحٌة للمشاركة فً التدرٌب.الى المشاركٌن االعالم باألمراض السارٌة
المعدٌة مثل ( السل  ,التراخوما ) او أي مرض ٌمكن ان ٌجلب مخاطر لألشخاص المحٌطٌن به .وعلٌهم االعالم
أٌضا بأي مرض أو حالة صحٌة ممكن أن تمنع الشخص من متابعة التمرٌن خارج المنزل.
ٌغطى للمشاركٌن تأمٌن صحً قصٌر المدى لتغطٌة حاالت الطوارئ خالل فترة وجودهم فً لبنان من األمراض أو
الجروح الممكن حصولها خالل فترة الورشة التدرٌبٌة .التأمٌن الصحً ال ٌغطً أي مرض بتارٌخ قدٌم أي قبل
االنضمام للمشروع.
ٌمكن التزود بالمعلومات الرجاء من منسقة المشروع.

شهادة الورشة التدرٌبٌة
المشاركون الذٌن ٌكملون البرنامج ٌمنحون شهادة باكمال الورشة التدرٌبٌةٌ .مكن االتصال بمنسق البرنامج اذا
احتجت رسالة دعم للمساعدة باذن من مشرفك للمشاركة فً الورشة التدرٌبٌة.

شرٌك التموٌل
هّذا البرنامج ٌمول بمنحة من دائرة الوالٌات المتحدة ,ومكتب ازالة وتخفٌض االسلحة .هذا البرنامج ٌؤسس فً
لبنان بتعاون من مركز األلغام ,وهً وكالة حكومٌة.
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أسئلة ؟
أي أسئلة حول الطرٌق لورشة اعادة التكوٌن توجه لمنسق البرنامج عن طرٌق االٌمٌل:
p2rcoordinatorleb2011@gmail.com
أو عن طرٌق الهاتف .+9653191881 :الموقع االلكترونً للبرنامج ٌحتوي على معلومات أكثر عن التدرٌب
للورشة وتارٌخهٌ .مكن اٌجاد موقع البرنامج على:
http://maic.jmu.edu/p2r/index.html
هذا الموقع ٌجدد زمنٌا بالمعلومات للمشاركٌن.
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