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التطوعي  دمجالمدرسة الدولیة لل

 

 :یسعدنا دعوتك للمشاركة في الحدث

 !عيوالتط دمجالمدرسة الدولیة لل

 أولیغ كولباشیكوف

 :، اسمحوا لي أن أقدم نفسي یعرفوننيبالنسبة ألولئك الذین ال 

الھدف من منظمتنا ھو تقدیم . غیر الربحیة من روسیا" White Cane"أنا زعیم أعمى في منظمة . أولیغ كولباشیكوفاسمي 

الخدمات في مجال تھیئة الظروف لتطویر األنشطة المفیدة اجتماعیاً لألشخاص ذوي اإلعاقة واألشخاص الذین یعانون من 

 . أوضاع صعبة وألولئك الذین یتغلبون على اإلدمان

 

اقترب مني زمیل أعمى بمقترح أن ". ملیات األعمال التكاملیةع"، عندما عملت كمستشار في  2010بدأت المنظمة في عام 

أطلقنا تعریفة خاصة لرجال األعمال من ونتیجة لھذه الحملة التطوعیة ، . أصبح متطوًعا في مشروع للترویج لبرامج المكفوفین

في عملیة المبادرة كانت لدینا فكرة إنشاء منظمة غیر  ".White Cane /األبیض العصي"المكفوفین وأطلقنا علیھا اسم 

 ، اجتازت المنظمة التسجیل الحكومي  2011في عام  ربحیة
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فعالیات اجتماعیة ثقافیة نحن اآلن نقیم . نشاطنا في مجال تشكیل ثقافة شاملةل العاشرة نحتفل بذكرى)2011(وفي العام المقبل 

ھذا ھو اإلدماج الذي یعد مكونًا مھًما  .منطقة 89مناطق روسیا البالغ عددھا دولة وفي نصف  30وریاضیة في أكثر من 

 .ومتكامالً لكل حدث

نحن نفھم اإلدماج لیس فقط كتفاعل لألشخاص ذوي اإلعاقة مع المجتمع ، ولكن أیًضا كتفاعل في مجتمع ممثلین من مختلف 

األشخاص ذوي اإلعاقة أو بدونھا ، كبار السن ، ممثلو األقلیات االجتماعیة المختلفة ، األشخاص الذین  :الفئات االجتماعیة

 .یتغلبون على الكحول و إدمان المخدرات

  ماذا نعني بالتفاعل الشامل؟

یمتلك . ماعیاھذا ھو التفاعل بین ممثلي مختلف الفئات االجتماعیة واألقلیات المختلفة ، بما في ذلك المستبعدین اجت •

 ."القدرة الزائدة ”Extrability/   ممثلو كل مجموعة اجتماعیة مواھبھم وقدراتھم الخاصة ، والتي نسمیھا

بالتفاعل مع ممثلي الفئات االجتماعیة األخرى ، یحصل الشخص على فرصة لتطویر مواھبھ وقدراتھ المخفیة   •

 .الداخلیة

  ؟ دمج التطوعيما ھو ال

  :التي یتفاعل فیھا تنظیم وتنفیذ المشاریع المفیدة اجتماعیًاالمشاركة في  وھ

 أو غیرھم ،  مع غیرھم األشخاص ذوو اإلعاقة •

 والفئات االجتماعیة األخرى ، •

 .والتي یتم من خاللھا اكتساب الكفاءات التجاریة الجدیدة  •

 

  ؟ دمج التطوعيلل ما ھو الھدف الرئیسي

 . البحث عن أفضل مشروع لك ، والذي سیحولك تنفیذه إلى مستوى جدید في المجتمع •

 .ھذه فرصة للذھاب إلى الدراسة ، لبدء العمل أو إنشاء مشاریعك االجتماعیة والتجاریة الخاصة •

 

 ؟2020 دمج التطوعيالما ھو ھیكل مدرسة 

التطوع الشامل من مختلف البلدان المعرفة سنعقد أربع ندوات عبر اإلنترنت حیث سیتبادل الخبراء في مجال  •

 .النظریة والعملیة من التطوع الشامل الناجح في البلدان ذات الظروف االجتماعیة واالقتصادیة المختلفة

كجزء من الندوات عبر اإلنترنت ، ستتاح الفرصة لجمیع المشاركین في المدرسة لعرض أنشطتھم ومشاریعھم   •

 .التطوعیة القدیمة والجدیدة

 من ناحیة ، یمكنك الحصول على تعلیقات عالیة الجودة من الخبراء ،   •
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 .من بلدك ومن دول العالم األخرى إلى أنشطتك دمج التطوعيالمن ناحیة أخرى ، جذب مؤیدین جدد للحركة  •

 

جدیدة  بفضل التغیرات التكنولوجیة واالجتماعیة االقتصادیة في العالم ، حصلنا على فرصة إلنشاء مشاریع مفیدة 

 .عبر اإلنترنت

 ". في السیاحة والریاضة دمج التطوعيال" ھو  2020 دمج التطوعيالالموضوع الذي اخترناه لمدرسة 

 .األنشطة التطوعیة المتعلقة بمجاالت النشاط األخرىدراسةوفي نفس الوقت ، سیكون من دواعي سرورنا 

 

  دمج التطوعيال سیكون من بین المتحدثین في مدرسة 

 tourism "  نظم أنشطة السیاحة والریاضة الشاملةوھو الشخص الذي  - Patrick Modave  باتریك موداف •

and sports activities”  “inclusive  عاًما 40في بلجیكا وبلدان أخرى ألكثر من 

 Liepajaمجتمع المكفوفین في مدینة لف البصر ، رئیس یشخص ضع - Maris Cirulis  یولیسسر ماریس.  •

، خبیر عالمي في مجال التصمیم العالمي ، خلق ماریس وزمالؤه ظروفًا في المدینة جعلت من الممكن ) التفیا(

 . 2013الفوز باللقب ألفضل مدینة سیاحیة شاملة في أوروبا في عام 

 ةومؤسس ورائدة أعمال اجتماعیة ةنفسانی ةلمامحامیة وع - Oksana Aleksandrovaأوكسانا ألكسندروفا  •

 –مشروع فرید في جبال األورال 

 .Gallery in the Dark “Look with your Heart /انظر بقلبك"معرض في الظالم          

أصبحت مرشدة  -فتاة عمیاء صماء من عاصمة بوریاتیا أوالن أودي  - Aryuna Saktuevaأریونا ساكتویفا  •

 . سیاحیة في مدینتھا

الرئیس التنفیذي لمشروع السیاحة بأسعار معقولة والسفر الخالي من  - Renat Anpilogov رینات أنبیلوجوف •

  globe4all.net. العوائق

 

 ):زلویبینارا( عبر اإلنترنتالتي سوف تعقد  ندواتلا

 األربعاء و اإلثنین  مرتین في األسبوع : مقترحال

 22:30 إلي 19:30ساعات من الساعة  3المدة 

 :خطة الویبینار

 الجزء النظري) 1

 التطوع كشكل من أشكال النشاط االجتماعي للمواطنین● 

http://globe4all.net/
http://globe4all.net/
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 الدمج كنموذج للعالم الحدیث● 

وجمع األموال ،)Social Media Marketing SMM(تسویق عبر وسائل التواصل االجتماعي ال: دمج التطوعيتقنیات ال● 

والعمل المھني الذي یقوم بھ مھنیین متطوعین وبدون أجر لتقدیم الخدمات ألولئك غیر القادرین على  والتفاعل مع الشركاء ،، 

 )for the public good /pro bono(للصالح العامأي تحمل تكالیفھا 

 أساسیات إدارة المشروع ؛● 

 تنظیم المناسبات االجتماعیة والثقافیة● 

 :خبراءالورش عمل مع ) 2

 دراسات حالة● 

 تحلیل الممارسات العالمیة الشھیرة● 

 من خبراء في التصمیم االجتماعي Life hacks أي األكثر نجاحاً  الخارقةالحیاة ● 

 عروض لمشاریع المشاركین في المدرسة) 3

 سؤال وجواب -الشكل ● 

 مالحظات الخبراء● 

  تواصلال● 

 :یرجى التسجیل على

https://forms.gle/BVRHrNUCdesL5U8C6 

 ).اإلنجلیزیة-الروسیة( Oleg Kolpashchikov: مدیر المشروع

 )إنجلیزي-روسي(إیفان بیریوكوف : المنسقون

 

 ھي منظمة عامة غیر ربحیةو، )White Cane )/https://extrability.org/en/about حركة  أرجو زیارة موقع

 .كما یمكنك االتصال بھا، التي تقدمھا تخدماو المشاریع معلومات عنو المختلفة ھاتأتشط للتعرف علي وذلك
 

https://forms.gle/BVRHrNUCdesL5U8C6
https://extrability.org/en/about/

