دليل مشاركة األشقاء
الشباب

"[اخى] هو أكثر شخص مؤثر فى حياتى .هو قد علمنى دروس فى
التعاطف ،المثابرة ،التحمل وأشياء أخرى كثيرة .هو محفزي ومرجعي".
جويس
األولمبياد الخاص ماساتشوستس

"بالنسبة لي ،هي كل شئ .كإخوة نحن مقربتين جدا و قد ساعدنا
األولمبياد الخاص لتحقيق ذلك".
سيدنى
األولمبياد الخاص جنوب داكوتا

"لم يكن لدي أدنى فكرة عن االولمبياد الخاص ونشاطاته قبل هذه
الورشة لذلك أعتقد إنني تعلمت الكثير وكانت معظم المواضيع جيدة
بالنبسة لي .فعال هذه الورشة بمثابة نقلة نوعية ألنها نقطة إنطالق نحو
مشاركتي الفعالة في هذا المجال".
مشاركي ورشة العمل االقليمية األولى الموجهة لإلخوة في االولمبياد الخاص

"انا محظوظة ألني شهدت أمي و أختي ،روزمارى تعامالن برفض
اليحتمل ...هذا المزيج من حب عائلتى وألم الرفض الفظيع ساعدني
ألطور ثقتي وأصدق إنني أستطيع ان أحقق تغيير إيجابي".
يونيس كينيدى شرايفر
مؤسس األولمبياد الخاص

هذا الدليل موجه لالشقاء الشباب لألفراد ذوي االعاقة الفكرية .يقدم هذا الدليل معلومات عن
األولمبياد الخاص ،االعاقة الفكرية وكيفية مشاركة األشقاء في االولمبياد الخاص .الهدف الرئيسى
لهذا الدليل هو عرض الفرص المتوفرة لالشقاء للمشاركة في األولمبياد الخاص .نتمنى ان يقرأ
االشقاء هذا الدليل ويتعرفوا على الفرص المتاحة لهم .من غير المهم العمر أو إهتمامتهم
المختلفة ،هناك فرصة للجميع للمشاركة!

ما هى االعاقه الذهنيه؟
اذاًًشقيقكًلديهًاعاقهًفكرية...
قد تكون إعاقة شقيقك الفكرية جديدة عليك أنت واسرتك .او ربما قد اصبحت جزء من حياتك .في
كلتا الحالتين ،يمكن ان يكون صعب عليك فهم اعاقة شقيقك .هنا يأتي األولمبياد الخاص
لمساعدتك! سوف تساعدك المعلومات المدرجة أدناه على فهم االعاقه الفكرية أكثر.
إستخدم هذه المعلومات لإلجابة على اسئلة اصدقائك عن شقيقك/شقيقتك .كلما فهمت هذه
المعلومات ،كلما اصبحت اكثر إفاده لآلخرين اللذين يريدون المعرفة!
اإلعاقهًالفكرية
اإلعاقه الفكرية هى مصطلح يستخدم لفرد ذات تحديات محددة .تجعل هذه التحديات القيام
بالنشاطات اليومية صعب .يمكن أن يجدوا صعوبة في مهارات التواصل ،المهارات االجتماعيه و/أو
العنايه الفردية .يمكن للطفل من ذوي االعاقة الفكرية أن يتعلم ويتطور بطريقة مختلفة عن باقي
األطفال.
سابقا كان يطلق عبارة"تخلف عقلي" لتعريف اإلعاقه الفكرية .اليوم أصبحت هذه الكلمه (متخلف)
محصورة ومهينة .إستعمال "إعاقه فكرية" هو المصطلح الرسمي المعتمد اليوم.

ًمستوياتًاإلعاقهًالفكريةً
يواجه األفراد ذوي اإلعاقة الفكرية تحديات مختلفة .تختلف درجة هذه التحديات .وقد يحتاج الفرد
ذو االعاقه الفكرية الشديدة لدعم اكثر حتى يندمج فى المدرسه والمجتمع .اما األفراد ذو االعاقه
الفكرية الخفيفة يحتاج لدعم أقل.

ًإختبارًنسبةًالذكاءً()IQ
يقيس اختبار نسبة الذكاء قدرات الفرد على التعلم ،التفكير ،حل مشكلة ،الخ .نتيجه االختبار تحت
 75-70هي إحدى إشارة لإلعاقه الفكرية .إن اختبار نسبة الذكاء هذا ليس العامل الوحيد الذى
يؤثر على نجاح مستقبل الفرد .الجهود ،التحفيز و االنضباط الفردي تقوي فرصة النجاح.
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منًهوًالفردًالذيًيعتبرًمنًذويًاإلعاقهًالغكرية؟
يعتمد األولمبياد الخاص تعريف االعاقة الفكرية والمدرج في الجمعيه األمريكية لالعاقات الفكرية
والتنموية والتي تنص على ان الفرد لديه إعاقه فكرية في حال إجتمعت لديه المعايير  3التالية:
 .1إختبار نسبة الذكاء تحت 75 - 70؛
 .2نقص واضح في إثنان او أكثر من مهارات التكيف (المهارات الحياتية ،العمل ،لعب دور في
المجتمع ،مثل التواصل او العناية الفردية)؛
 .3تظهر الحالة قبل عمر ال 18سنة.
أسبابًاإلعاقةًالفكرية
لكثير من األطفال سبب االعاقه الفكرية غير معروف .يمكن ان تؤدي إصابة ،مرض ،او مشكلة فى
الدماغ الى إعاقة فكرية .قد تحدث بعض الحاالت قبل ،اثناء او مباشرة بعد الوالدة .بسبب خلل
جيني ،عدوى خالل الحمل ،او نقص في األوكسجين .قد تحدث بعض أسباب اإلعاقه الفكرية
عندما يصبح الطفل أكبر سنا .هذا يمكن ان يتضمن إصابة خطيره في الرأس ،عدوى او سكتة
دماغية.
تأثيرًالمجتمعًعلىًاألفرادًذويًاالعاقهًالفكرية
ال يمكن لوم األفراد ذوي االعاقه الفكرية على التحديات المختلفه التي يواجهوها .بعض
المجتمعات ال تدعمهم مما يصعب عملية تقبل األفراد ذوي االعاقه الفكرية فى هذا المجتمع.
على سبيل المثال ،طالبة لديها متالزمه داون ال تعد ذات إعاقه بناءا لشخصها .انما المناهج
الدراسية تفترض ان كافة الطلبه يتعلمون بنفس السرعه ولديهم نفس القدرات .لو قامت
المدرسة بتقديم الدعم والتعديالت المناسبة ،كان يمكن لها ان تنجح فى مدرستها .بالتالي،
منهجها الدراسي غير مالئم .
عندما يواجه شقيقك/شقيقتك وضع معين ،حاول ان تحدد مشاكله /مشاكلها؟ اسأل نفسك:
ماذا استطيع ان افعل هنا؟ أو ماذا يمكن أن يفعل مجتمعي لمساعدة شقيقي/شقيقتي؟ كيف
يمكنني ان أجعل هذا الوضع دامج لألفراد ذوي االعاقة الفكرية؟

الًتتوقفًهنا!ًاذا كان لديك اسألة اخرى ،يمكنك ان...
تسألًوالديك!
تواصل مع منسق برنامج األسر واألشقاء  Programمحليا
للمزيدًاقرأًهنا!ً
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دحض الخرافات!

• اذا

حقيقه
• برسعته.

حقيقه
•.

حقيقه

•

خرافة
•.

خرافة
• عىل وظيفه.

خرافة
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دحض الخرافات!

•  ،او التعرض لمرض.

حقيقه
•.

حقيقه
•.

حقيقه

• اعاقه ذهنيه.

خرافة
• يزور المعالج الروىح.

خرافة
• او حياه ماضيه.

خرافة
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دحض الخرافات!

• باختبارات جينيه.

حقيقه
• الكثير من اشقاء ذوى
االعاقه الذهنيه يمكن ان
يكون لديهم عالقات .وجود
الشريك الذى يقبل شقيقك
ذى االعاقه الذهنيه يمكن
ان يمدك بدعم اكثر.

حقيقه
•.

حقيقه

• ذهنيه.

خرافة
• ال يمكن ان يكون لدى
عالقه عاطفيه الن لدى
الكثير من مسؤليات الرعايه
لشقيقى ذى االعاقه
الذهنيه.

خرافة
• بما اريد لمستقبىل.

خرافة
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ما هو األولمبياد الخاص؟
ًالمهمة ً
يقدم األولمبياد الخاص تدريبات ومسابقات رياضية على مدار العام في أنواع مختلفة من الرياضات
ذات الطابع األولمبي لألطفال والبالغين من ذوي اإلعاقات الفكرية،إلعطائهم فرص متواصلة لتطوير
لياقتهم البدنية ،إظهار الشجاعة ،إختبار الشعور بالسعادة والمشاركة في تبادل الهدايا ،والمهارات
والصداقات مع أسرهم ،العبين آخرين في األولمبياد الخاص والمجتمع.
خلفيه
أسست يونيس كينيدى شرايفر االولمبياد الخاص في عام  .1968و لديها شقيقة ،روزماري ،ذات
إعاقة فكرية .نشأت هي وشقيقتها روزماري وهما يمارسان الرياضة سويا ومع أسرتهم .في تلك
الفترة ،لم تتوفر البرامج الموجهة لألفراد ذوي االعاقه الفكرية .بدأت يونيس األولمبياد الخاص لتوفر
لألفراد ذوي اإلعاقة الفكرية "الفرصة للعب ،للتنافس ،للنمو والتطور".
هناك  200مليون فرد من ذوي اإلعاقة الفكرية فى العالم .هدفنا هو الوصول الى كل فرد منهم
واسرهم ايضا .يتواصل و ينتشر األولمبياد الخاص من خالل التدريب ،المسابقات ،الكشف الصحي
وعملية جمع التبرعات .نخلق ايضا الفرص لألسر و االشقاء ،افراد المجتمع و آخرون لإللتقاء
والمشاركة .يمكن لكل فرد أن يغير طريقة التصرف ويدعم الالعبين في الوقت عينه!
يعتمد األولمبياد الخاص على المتطوعين .لدينا الكثير من االنشاطات لالشقاء ،الوالدين ،أفراد
االسرة ككل واالصدقاء للمشاركة .بالنسبة لنا االسر هم مصدر قوة وأهم مواردنا الطبيعيه!

صور ألشقاء االفراد ذوي االعاقة الفكرية الذين شاركوا في أول ورشة
عمل إقليمية لألشقاء منطقة الشرق االوسط وشمال أفريقيا ،القاهرة،
ديسمبر .2018
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تعريف مشاركه الشقيق؟
مشاركةًالشقيقً:عندما يشارك شقيق لفرد من ذوي اإلعاقه الفكرية بفاعلية فى حياة شقيقه
او شقيقته .هي عندما يكونوا فعالون في رحلة شقيقهم أو شقيقتهم مع األولمبياد الخاص.
يلعبون ،يتدربون سويا  ،يتعلمون ،يتطورون ويعملون .بالتالي تقوى عالقتهم .إنهم فريق محفز
وداعم لبعضهم البعض .يساندون بعضهم البعض لتحقيق اهدافهم الفردية والمشتركة.

1

االشقاء من جميع انحاء العالم من ذوى اعاقه ذهنيه او االصحاء يشاركون فى احداث األولمبياد الخاص

مشاركه الشقيق من خالل األولمبياد الخاص لديها نتائج مفيدةًللطرفين .سوف يقدر شقيقك
الوقت الذي تقدمه لتساعده على تحقيق اهدافه او اهدافها .توفر مشاركة الشقيق التالي:
بناء الصداقات مع أشقاء آخرون
تقوية الرابط األخوي
تقبل وتسامح أكثر تجاه اآلخرين
تقوية الروابط األسرية
فرص للتنمية الفردية و الرياضية

تفتخر بنفسك وبشقيقك
تزيد الثقة بالنفس
تطوير المهارات المهنية
تطوير مهارات حل المشاكل
تطوير مهارات القياده والفرص المتاحة
تطوير مهارات الدعم والمساندة

9

كيف استطيع ان اشارك؟
أنواع المشاركه
يوفر األولمبياد الخاص منصة مثالية لتفعيل دور األشقاء! اكتشف خياراتك:

شارك

تطوع

إدعم

برنامج الالعبين
صغار السن
الرياضات الموحدة

متطوع فى
السباقات
المحلية
لألولمبياد الخاص

تشجيع شقيقك|
شقيقتك

دعم و مشاركة
الجامعة

برنامج صحة
الالعب

مدرب في
االولمبياد الخاص

حكم رياضي في
األولمبياد الخاص

مساندة

تواصل

اللياقة البدنية

مشاركة شاملة
للمدرسة

شبكة دعم األسر
و األشقاء.

النادي الرياضي
الدامج

الشباب القادة
الدامج

اللياقة البدنية
لألسر Fit
Families

القيادة في
االولمبياد الخاص

برنامج اللياقة
البدنية من
االولمبياد الخاص
SO Fit
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كيف يمكنني المشاركة؟
دليل النشاطات
اقرأ هنا عن كافة الفرص التى يقدمها لك األولمبياد الخاص!
 .1دعمًومساندة
.2
تشجيع شقيقك اثناء التمارين والمسابقات الرياضية!
علىًسبيلًالمثالً:ذهبت سارة وأسرتها لحضور مسابقة اخيها في السباحة ،أحمد ،في
األولمبياد الخاص .رفعت البوستر الذي صنعته لتشجيعه أثناء مسابقته.
نوعًالمشاركهً:دعم ومساندة
الوقتًالمحددً:تستطيع ان تحضر التدريب الرياضي األسبوعي او المسابقات كل بضع أسابيع
العمرً:كافة األعمار
مصادرً:تعرف هنا على المزيد كونك فرد من االسرة داعمة!

 .2متطوعًفىًالتدريباتًوالمسابقاتًالرياضيةًًالمحليةًلألولمبيادًالخاص
هناك دائما حاجة للمتطوعين في األولمبياد الخاص! يختلف دور المتطوع بناءا على نوع
النشاط الذي يساعد في إنجازه.
علىًسبيلًالمثالً:األسبوع الماضي تطوع بالل في نشاط ألعاب القوى الخاص بأخيه .كان
المسوؤل عن توقيت السباق لكل العب .قد أحب الشعور بالمسوؤلية وانه يستطيع مشاهدة
اخيه ،زين ،وهو يتسابق!
نوعًالمشاركهً:متطوع
الوقتًالمحددً:مره واحدة او متطوع خالل االسبوع أو خالل الشهر
العمر+8ً:
مصادرً:تعرف هنا على المزيد عن التطوع!
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 .3برنامجًصحةًالالعب
.4
يعتمد برنامج صحة الالعب من األولمبياد الخاص على خبراء أو مختصين في الرعايه
الصحية الذين يتطوعون بوقتهم ويقدمون فحوصات وخدمات صحية مجانية لالعبينا.
تطوع فى احدى نشاطاتنا الصحيه في حال كنت أخصائي او طالب في المجال
الصحي.
ندى طالبة طب ومتطوعة محليا في برنامج صحة الالعب من االولمبياد الخاص .يقوم دورها على
توعية العبي األولمبياد الخاص على أهمية تناول الخضار و الفاكهه .حيت يدويا "|High 5هاي
فايف" قامت بالتسليم على شقيقتها روى من ذوي االعاقه الفكرية باليد وعرفتها على أصدقائها
الجدد المتطوعون معها.
انواعًالمشاركهً:متطوع
الوقتًالمحددًً:مرة واحدة او متطوع كل بضعة أشهر
العمر+18ً:
مصادر ً:تعرف هنا كيف تصبح متطوع في برنامج صحة الالعب!

 .4كيفًتصبحًحكمًرياضيًفيًاألولمبيادًالخاص
.5
الحكام هم جزء مهم من المسابقات الرياضية .يقوم عملهم على التأكد أن الالعبين
يتبعون قوانين الرياضة .يتم التحكيم بناءا على آداء الالعبين .تعتبر هذة األدوار مثالية
لالشقاء ذات خبرة أو لديهم إهتمام برياضة أولمبية معينه!
علىًسبيلًالمثالً:نشأ سامر وهو يلعب كرة السلة مع شقيقته ،دنيا ،ذات اإلعاقه الفكرية.
أراد ان يستخدم مهاراته فى كرة السلة للتطوع في األولمبياد الخاص .و اليوم أصبح حكم معتمد
َ
يحكم دنيا في كل مسابقة محلية في حال تفرغه.
في رياضة كرة السلة من األولمبياد الخاص.
نوعًالمشاركهً:متطوع
الوقتًالمحددً:يوم أو يومان في الشهر زائد فترة تدريب تتضمن عشر ساعات من التحكيم تحت
المراقبة
العمر+18ً:
مصادرً:تعرف هنا على المتطلبات المحددة لتصبح حكم معتمد في األولمبياد الخاص!
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 .5برنامجًالالعبينًصغارًالسن
برنامج الالعبين صغار السن من األولمبياد الخاص :هو برنامج رياضي موحد مو ّ
جه
لألطفال ذوي اإلعاقة الفكرية والذين تتراوح أعمارهمًبينً½ ً2وًً7سنوات،
لتعريفهم على عالم الرياضة واللعب .يتدرب األطفال على المهارات الرياضية
األساسية ،يكتشفون أهمية الحركة بطريقة ممتعة ويبنون عالقات قوية مع اشقائهم
واصدقائهم .يتعلم االطفال مهارات مختلفة كالتوازن .القفز ،الرمي ،الركل وأكثر من
خالل عشرات االلعاب الترفيهية المنهجية!
علىًسبيلًالمثالً:تشارك حال (خمس سنوات) و أخوها من ذوي االعاقه الفكرية ،أحمد (ست
سنوات) سنويا ،فى برنامج الالعبين صغار السن األسبوعي على مدار العام .نشاطهم المفضل
هو التسابق في مضمار الحواجز ليتمكنوا من تحدي بعضهما البعض .يحبان أيضا بناء مضمارالحواجر
الخاص بهم في المنزل!
انواعًالمشاركهً:المشاركة
الوقتًالمحددً:ثالثه أيام في االسبوع لمدة  45دقيقة الى ساعة
العمر 7-2ً:سنة
مصادر :تعرف هنا على المزيد حول برنامج الالعبين صغار السن

 .6الرياضاتًالموحدة
يقوم برنامج الرياضات الموحدة من األولمبياد الخاص على إشراك األفراد ذوي اإلعاقة
الفكرية مع غيرهم من األفراد من غير االعاقة الفكرية في فرق رياضية موحدة .فكرة
الرياضات الموحدة مستوحاة من مبدأ بسيط :التدريب معا واللعب معا هما الطريق
السريع لتكوين الصداقات وتعزيز قيم التفاهم .تتكون الفرق من أفراد من نفس االعمار
والقدرات مما يجعل التدريب و االلعاب اكثر متعة ،تحدي وإثارة للجميع.
علىًسبيلًالمثالً:لدى ثريا شقيقة من ذوي اإلعاقة الفكرية تسمى ندى .إلتحق كالهما في
فريق مدرستهم للرياضات الموحدة في ألعاب القوى وتدربوا سويا أسبوعيا .قررت الشقيقتان أن
تصبحا شركاء في الرياضة الموحدة و شعرتا بانهما شقيقتين اكثر منذ ذلك الحين !
نوعًالمشاركهً:المشاركة
الوقتًالمحددً:يوم الى يومين في األسبوع
العمر+8ً:
مصادر :تعرف هنا على المزيد حول الرياضات الموحده!
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 .7مشاركةًالجامعةًً
إنضم الى اآلالف من طالب الجامعات والكليات في جميع انحاء العالم لمساندة األولمبياد
الخاص .إنضم الى نادي االولمبياد الخاص في الجامعة/في المدرسة/في المجتمع!
علىًسبيلًالمثالً:تريد ليلى ان تستمر فى دعم شقيقها من ذوي اإلعاقه الفكرية طارق بعد
أن إلتحقت بالجامعة ولكنها لم تكن متأكدة كيف .اثناء حلقة التوجيه في جامعتها ،علمت وجود
نادي األولمبياد الخاص في حرم الجامعة .تسجلت في النادي واليوم هي متطوعة في النشاطات
التي تقام محليا و تشجع األفراد ذوي اإلعاقات الفكرية ،أمثال طارق.
نوعًالمشاركهً:المشاركة
الوقتًالمحددً:المشاركة في إجتماعات النادي االسبوعية/الشهرية أو التطوع في نشاط
محلي محدد
العمرً:طلبة الجامعة
مصادر :تعرف هنا على المزيد حول المشاركة في الجامعة!

 .8مدربًفيًاألولمبيادًالخاص
يساعد مدرب األولمبياد الخاص الالعبين من ذوي االعاقة الفكرية على تحديد نقاط
قوتهم وقدراتهم .كما يدربهم على تقوية هذه النقاط وتطويرها عبر التدريب الرياضي
اليومي.
علىًسبيلًالمثالً:إعتاد مصطفى ان يلعب كرة القدم في مدرسته الثانوية .اليوم تتدرب
شقيقته الصغيرة ،غنى ،على مهارات في كرة القدم مع األولمبياد الخاص .بالتالي قرر أن يصبح
مدرب كرة قدم لالعبي األولمبياد الخاص محليا ،ويصبح بإمكانه تعليم غنى والالعبين اآلخرين
على مهارات كرة القدم ،رياضته المفضلة.
نوعًالمشاركهً:المشاركة
الوقتًالمحددً:يوم الى يومين في االسبوع زائد فترة تدريب
العمر+18-16ً:
مصادر :تعرف عن معنى ان تكون مدرب في األولمبياد الخاص هنا!
تعرف هنا على المزيد حول كيفية أن تصبح مدرب في األولمبياد الخاص!
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 .9ناديًاللياقهًالبدنيةًالموحد
يوفر نادي اللياقة البدنية الموحد من االولمبياد االخاص نشاط بدني موحد على مدار
السنة .يتدرب األفراد مع و من دون إعاقة فكرية على المشي سويا مرة في االسبوع
أو في االسبوعين .هم يكسبون حوافز بناءا على التقدم المحرز خالل هذه النشاطات.
إنه النادي المثالى لألشقاء الذين يفضلوا التدريب على المشاركة في المسابقات
الرياضية كما هو طريقة رائعة لزيادة نشاطهم الرياضي.
ً

علىًسبيلًالمثالً:إبراهيم أكبر بعشر سنوات من شقيقه زين من ذوي االعاقه الفكرية .يريد ان
يفعل الكثير من االشياء مع زين ولكنه غير متأكد كيف بسبب فارق العمر .قرر اإللتحاق بنادي
اللياقه البدنية الموحد المحلي واالن هما يمارسان رياضة المشي سويا ويتابعان حياة بعضهما
البعض اسبوعيا خالل المشي.
نوعًالمشاركهً:حسن لياقتك البدنية
الوقتًالمحددً:على االقل يوم واحد في االسبوع وبشكل دائم
العمر+8ً:
مصادر :تعرف هنا على المزيد حول نادي اللياقه البدنية الموحد!

 .10برنامجًاللياقةًالبدنيةًلألسرًمنًاالولمبيادًالخاصً–ًFit Families
.11
هو برنامج لياقة بدنية لمدة  6أسابيع ،صمم لتشجيع األفراد ذوي االعاقات الفكرية و
أسرهم على التركيز و إتباع أسلوب حياة صحي أكثر.
علىًسبيلًالمثالً:سامر وفراس شقيقان يتنافسان مع بعضهما البعض دائما .اليوم ،حددا
أهداف لتحسين صحتهم ،لذلك التحقوا ببرنامج اللياقة البدنية لألسر من االولمبياد الخاص Fit
 .Familiesمعا ،يتابعان تطورهم الصحي ،ويشجعان بعضهما البعض.
نوعًالمشاركهً:تطوير لياقتك البدنية
الوقتًالمحددً:ست أسابيع
العمر+8ً:
مصادر :تعرف هنا على برنامج اللياقة البدنية لألسر من االولمبياد الخاص !Fit Families -
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 .11برنامجًSOfit
هو برنامج موحد لمدة  8أسابيع يشجع المشاركين على الحركة و تطوير العافية
الشاملة.
علىًسبيلًالمثالً:تتابع ليزا وشقيقتها دينا من ذوي االعاقه الفكرية ،دروس أسبوعية في
الصحة والعافية .يتعرف كالهما على نظام تغذية صحي ،على أهمية التمرين اليومي و اختيار نمط
حياة صحي .هما يدعمان بعضهما البعض لتحقيق اهدافهما الشخصية الصحية .تتدرب ليزا لمدة
 30دقيقه يوميا .بينما تمارس دينا التأمل كل ليلة.
نوعًالمشاركهً:تحسين لياقتك البدنية
الوقتًالمحددً:ثمانية أسابيع
العمر+8ً:
مصادر :تعلم المزيد عن  SO Fitهنا!

 .12شبكةًدعمًاألسرًواالشقاءً.
تؤمن شبكة دعم األسر واألشقاء من األولمبياد الخاص فرصة لألسر و األشقاء على
التواصل ومشاركة أفضل التجارب والتحديات .كما تؤمن المصادر و المعلومات الالزمة
التي تتعلق باألفراد ذوي االعاقة الفكرية .يتم تنظيم ورش عمل لألسر واألشقاء
للتداول مواضيع تهمهم و تشمل مواضيع مختلفة ومتعددة.
علىًسبيلًالمثالً:كانت أالء في عمر ال  12سنه عندما تم تشخيص شقيقها الصغير ،عادل،
أنه من ذوي االعاقه الفكرية .التحقت بشبكة دعم االسر واألشقاء لتتعرف أكثر عن االعاقة الفكرية
وفرحت عندما قابلت أشقاء آخرين في نفس وضعها .عبر شبكة دعم االسر ونشاطاتها تعلمت
طرق لدعم عادل و في الوقت نفسه خلقت عالقات صداقة مع باقي األشقاءً.
ًنوعًالمشاركهً:تواصل
الوقتًالمحددًللقاءًأسرًبسيطً:ساعة الى ساعتين كل اجتماع
العمر+8ً:
مصادر :تعلم المزيد عن شبكه دعم االسر و األشقاء هنا! التواصل مع االولمبياد الخاص المحلي
لمعرفة فرص التواصل هنا!
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 .13مشاركةًشاملةًفيًالمدرسة
.14
تحدث أمام زمالئك عن قدرات األفراد ذوي االعاقه الفكرية .نظم نشاطات داعمة
لألولمبياد الخاص في مدرستك.
علىًسبيلًالمثالً:كانت مدرسة بسمة بصدد تنظم مناسبة إجتماعية .رأت أيو انها ستكون
فرصة مثالية لنشر رسالتها عن الدمج و أهمية إحترام اإلختالفات الفردية .طلبت مع شقيقتها من
ذوي االعاقه الفكرية ،غنوة ،من المدرسة عن إمكانية وضع كشك لتوزيع كتيبات عن برنامج
األولمبياد الخاص وتبادل تجربتهم مع اآلخرين.
نوعًالمشاركهً:دعم
الوقتًالمحددً:ثالث الى خمس أسابيع من التنظيم باالضافه الى يوم تنفيذ النشاط ً
العمر+8ً:
المزيد كيف يغير األولبياد الخاص سلوك األفراد! مصادر :تعلم هنا

 .14برنامجًالشبابًالقادةًالدامج
.15
يتوجه هذا البرنامج الى كافة الشباب على إختالف قدراتهم .حيث يمكنهم من
القيادة في مدرستهم ومجتمعهم عبر تنفيذ نشاطات دامجة .هذة النشاطات ذات
الطابع القيادي تخول الشباب التحدث عن أهمية إحداث تغيير في مجتمعاتهم .بعض
األمثلة عن أدوار قيادية الشباب دون الحد منها تتضمن :عضو في لجان الشباب،
المساعدة و المشاركة في مؤتمر الشباب القادة ،القيام بدور قيادي عند تنفيذ
الرياضات الموحده ،تنظيم أو المساعدة في تنظيم نشاطات الالعبين صغار السن.
علىًسبيلًالمثالً:قضى رواد عدة سنوات يتطوع ويلعب البوتشى مع شقيقته فرح من ذوي
االعاقه الفكرية .قرر يوما أنه قد حان الوقت أن يطور مشاركته .فقد قام العام الماضي بقيادة الفريق
الموحد في رياضة البوتشى لمدرسته .خدم هذا العام في اللجنة المحلية لتفعيل دور الشباب.
يخطط لتنظيم مجلس موضوعه الدمج العام المقبل في مدرسته.
نوعًالمشاركهً:المساندة
الوقتًالمحددً:حضور اجتماعات لجنة الشباب القادة اسبوعيا /شهريا او قيادة نشاط أسبوعي
أو نشاط يقام لمرة واحدة
العمر+8ً:
مصادر :تعرف هنا عن المزيد حول برنامج الشباب القادة من االولمبياد الخاص
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 .15قيادةًالبرامج
تتيح قيادة البرامج للشباب األكبر سنا والراشدين قيادة مبادرات األولمبياد الخاص فى
مجتمعهم .تتضمن النشاطات على مستوى البرنامج دون الحد منها :تدريب الالعبين
القادة ،المشاركة كعضو في مجلس إدارة البرنامج ،موظف في البرنامج أو إستالم إدارة
البرنامج (مدير محلي) أو يصبح منسق برنامج االسر واالشقاء أو قيادة لجنة تفعيل
الشباب القادة .
علىًسبيلًالمثال :دائماًأرادت ياسمين أن تكون قائدة في األولمبياد الخاص .قد لعبت عدة
أدوار من ضمنها شريكة لشقيقتها من ذوي االعاقة الفكرية في الرياضات الموحدة ،محليا قائدة
لبرنامج الالعبين صغار السن وعضو في لجنة تفعيل الشباب القادة .اليوم بعدما تقدمت في
السن ،تريد أن تطور عملها القيادي ضمن البرنامج .بما ان لديها خبرة في تفعيل دور الشباب
القادة ،فقد قدمت طلب لتصبح مدير برنامج الرياضات الموحدة في مكتب االولمبياد الخاص
المحلي.
نوعًالمشاركه ً:المساندة والقيادة
الوقتًالمحددً:يمكن ان يكون يوميا أو حضور إجتماعات أسبوعيه/شهرية
العمر+18ً:
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مسار األشقاء
كشقيق لفرد من االعاقة الفكرية ،هناك الكثير من الطرق التى يمكنك من خاللها المشاركة في
األولمبياد الخاص محليا  .سوف يتغير دورك في األولمبياد الخاص مع الوقت بناءا على اهتماماتك،
أهدافك وأوقات فراغك .تظهر المسارات المذكورة أدناه بعض الخيارات المتوفرة لألشقاء .إعتمد
هذا الرسم البياني ودليل النشاطات كمستند يساعدك على وضع مسارك المثالي ضمن
االولمبياد الخاص! تواصل مع برنامج األولمبياد الخاص المحلي للتسجيل و المشاركة!
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