الالعب القائد  :ممثل الصحة
برنامج الالعب القائد ممثل الصحة هو العب في األلولمياا الخاص تم تدرييه لاصيح متحدثاً لورائ ًدا في مجال الصحة لو/ألو اللااقة
اليدناة في مجتمعاتهم القريية ألو المجتمع ككل.
الخلفية
بهدف إنشاء برامج أكثر فعالاة في مجال الصحة العامة ،تحسان نظام الصحة لوإشراك المجتمع في عم صحة األفرا ذلوي
اإلعاقات الفكرية ،على اليرامج المحلاة إعطاء أ لوار قاا ية لالعيان في هذا المجال .يمكّن برنامج الالعب القائد ممثل الصحة|
 Health Messengerعلى :تطوير نمط الحااة الصحاة ،التأثار على الالعيان لاتيعوا حااة صحاة ،اإلستفا ة في مجتمعاتهم من
الخدمات الصحاة ،التشجاع على القاام باللااقة اليدناة ،االستفا ة من التعلام لومن الموار المتوفرة كياقي أفرا المجتمع لوالعمل
على تدريب العيان فا ة للدفاع لو التحدث عن االحتااجات الصحاة لألفرا ذلوي االعاقة الفكرية.
التمكين :يتم تدريب الالعب القائد في برنامج األلولمياا الخاص على اليرامج الصحاة لوعلى تقوية ثقته لو قدرته أن يكون قدلوى ألو
مثال يحتذى به بان زمالئه لو مجتمعه المحلي عير برامج اللااقة اليدناة لوالصحة الوقائاة.
التأثير المجتمعي :يف ًعل الالعب القائد المواضاع التي تتعلق في اللااقة اليدناة لوالصحة في مجتمعه المحلي لومع زمالئه لزيا ة
الوعي لوالتأثار على أفرا المجتمع لكي يكونوا أكثر تقيال ً لألفرا ذلوي االعاقة الفكرية لو مجهم في المجتمع.
القيادة والتوعية :يحفز ممثل الصحة المنظمات الخارجاة على العمل لو جعل خدماتهم ألو برامجهم ألو سااساتهم امجة أكثر.
األدوار المتوفرة ل ممثل الصحة
لدى القا ة مواهب ،خيرات لوشغف مختلفة .من خالل برنامج ممثل الصحة| ،Health Messengerيحد الالعيون المدربون حديثاً
كافاة القاام بدلور القائد .قد يشعرلون أنهم مناسيون للعمل في مجال قاا ي محد ألو في مجاالت متعد ة .تشمل األ لوار القاا ية
النموذجاة التي يمكن لممثل الصحة القاام بها ما يلي:
-

متحدث رسمي :يمكن لالعيان القا ة التحدث ناابة عن األفرا ذلوي االعاقة الفكرية عن االحتااجات الصحاة لواللااقة
اليدناة لوالحواجز التي يواجهوها .يحضرلون اجتماعات تعقد مع شركاء في مجال الصحة لواللااقة اليدناة لومع أصحاب
النفوذ للتحدث بإسم االفرا ذلوي اإلعاقة الفكرية لوالدفاع عن حقوقهم.

-

منسق برنامج صحة الالعب :من خالل نشاط برنامج صحة الالعب ،يمكن لممثل الصحة المساعدة في الكشوفات
الصحاة المختلفة لوذلك عير إرشا  ،توجاه لو تجناد الالعيان الى األماكن المحد ة إلجراء هذه الفحوصات .كما يمكنهم
العمل على تثقاف زمالئهم من خالل محطات الصحة لوالمساعدة على تقديم الخدمات اللوجستاة للكشف الصحي.

-

الالعب القائد والعادات الصحية :العا ات الصحاة هي عيارة عن محطات التثقاف الصحي التي ينظمها ممثل
الصحة خالل أي نشاط لأللولمياا الخاص .يمكن لممثل الصحة تصمام لوتنفاذ النشاط لو /ألو المحطات الصحاة.

-

قائد الصحة واللياقة البدنية هو العب ملتزم على تعزيز لو نشر نمط الحااة الصحاة بان زمالئه من الالعيان،
الشركاء ،المدربان لواألسر من خالل:
تحديد برنامج تثقافي ائم في الصحة لواللااقة اليدناة تكون جزء من نشاطات األلولمياا الخاص ألو تنظم بالتوازي معها.
مثالَ :ترؤس لوقاا ة نا ٍ للااقة اليدناة ،التدريب على نشاطات في اللااقة اليدناة ،تدريب الالعيان على كافاة تحديد أهداف
الصحة الشخصاة لومساعدتهم على تحقاقها؛ تنظام حلقات في التثقاف الصحي لالعيي االلولمياا الخاص.

Ref: I-MENA/NFE/023/2019

