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شيخوخة صحية ونشطة

ما معنى الشيخوخة الصحية والنشطة؟

في السنوات األخيرة ،تطورت معرفتنا
الصحية ففهمنا أنه كلما كان الناس قادرين
على المحافظة على صحتهم البدنية والعقلية
والعاطفية مع تقدم العمر ،فإن ذلك أفضل
لصحتهم وراحتهم العامة.

المحافظة على النشاط البدني
نعلم أن هذه المقولة ذات مغزى – عليك «أن تغتنم
 1الفرصة في تفوِّتها» .لكن كلما تقدم العمر بالناس،
فإنهم يصبحون أقل نشاطا من الناحية البدنية .وهنالك
أسباب عديدة لهذا الشيء .ربما نكون قد فكرنا أننا
«قد هَرِمْنا جدا» ،أو يكون نمط حياتنا قد تغير فلم نعد
مشغولين كما كنا من قبل .وقد نكون قد فكرنا أيضا أنه
 بعد سنوات شاقة من العمل  -قد حان الوقت للراحة!من غير أن نشعر بأن النشاط اليومي قد تناقص.
المحافظة على النشاط البدني أيضا طريقة عظيمة
لتحسين المزاج .وال يلزم أن يكون ذلك النشاط دورة
في صالة الجمباز – المشي أو عمل في الحديقة
من الطرق الرائعة للمحافظة على لياقتك .بالنسبة
لكبار السن ،يمكن أن يكون للنشاط البدني الكثير من
الفوائد:
•النشاط البدني يزيد القوة ويمكن أن يساعد في منع
الوقوع
•المحافظة على القوة يمكن أن تساعد في منع أو
تأخير هشاشة العظام لدى كبار السن.
•يمكن لبرنامج نشاط بدني طبي أن يساعد الناس
في التحكم في حاالتهم المرضية المزمنة ،مثل داء
السكري
•يمكن لمستويات اللياقة البدنية الجيدة أن تساعد
الناس في التعافي بطريقة أسرع بعد الجراحة أو
المرض.

المحافظة على النشاط العقلي

االهتمام بصحتنا العاطفية

مثلما أن المحافظة على النشاط البدني يمكن أن
تساعد مزاجنا وصحتنا العامة ،يمكن أيضا أن يكون
للنشاط العقلي فوائد صحية طويلة المدى.

إن أمر المحافظة على الصحة العاطفية مهم لكبار
السن بنفس قدر أهميته لغيرهم من األشخاص من
مختلف األعمار .يمكن للصحة والراحة العاطفية أن تؤثر
بصورة مباشرة على صحتنا البدنية .عندما يشعر الناس
بفتور المزاج ،يكونون أكثر عرضة لإلصابة بااللتهابات.
كما سيشعرون أيضا بقلة الدافع وسيكون من غير
المرجح بصورة كبيرة أن يدخلوا في شيء جديد أو أن
يتحركوا بنشاط هنا وهناك.

يمكن أن يتضمن النشاط العقلي:
•االطالع
•المشاركة في نقاش هادف
•تعلم شيء جديد – كتعلم لغة جديدة ،تعلم مهارة
جديدة مثل الطهي أو استخدام اآليباد iPad
•القيام بحل األلغاز أو ممارسة مختلف األلعاب
حيث أن كبار السن قد يكونون في بعض األحيان
مقيدي الحركة ،فمن الضروري للصحة العامة المحافظة
على تحفيز ونشاط عقلي .ومثلهم مثل أي شخص
آخر ،يمكن ان يكون كبار السن عرضة لالكتئاب وتكدر
المزاج .ويمكن أن يؤدي ذلك إلى ضعف جهاز المناعة
وإلى مشاكل صحية أخرى.
لقد ثبت أن المحافظة على النشاط العقلي تؤخر أو
تمنع تفاقم حاالت أمراض مثل مرض خرف الشيخوخة
(الزهايمر).
المحافظة على عقل نشط طريقة عظيمة لمنع المرض
وللمحافظة على الصحة.

رسائل مهمة
المحافظة على النشاط البدني والعقلي
ضرورية لصحة وراحة كبار السن.
المحافظة على التواصل االجتماعي بذات
القدر من األهمية مثل الصحة البدنية والعقلية.
ويمكن أن تساعد على رفع مستوى الصحة
العاطفية واستمتاعهم بالحياة ورفاهتهم.

المحافظة على التواصل مع الناس اآلخرين طريقة
عظيمة للمحافظة على الصحة العاطفية.يمكن أن
يكون كبار السن عرضة لخطر أن يصبحوا معزولين
اجتماعيا .إذا كان من الصعب الخروج من المنزل لتعذر
الحركة البدنية ،أو إذا فقدوا شريكا أو أصدقاء أو جيرانا
وصار ت المحافظة على التواصل مع األسرة أكثر
صعوبة ،يمكن أن يجد كبار السن شبكتهم االجتماعية
قد تقلصت .يمكن لذلك أن يسبب االكتئاب ومجموعة
من ردود الفعل العاطفية والعقلية التي يمكن أن تؤثر
على صحتهم البدنية.
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الدعم من أجل شيخوخة
صحية ونشطة

كيف يمكن لخدمات الرعاية المنزلية والمجتمعية ( )HACCدعم المسنين في شيخوختهم
ليكونوا اصحاء ونشيطين؟ مسن صحي ونشط
تقوم خدمات العناية المنزلية والمجتمعية
( )HACCبدعم ضِعاف المسنين واألشخاص
ذوي اإلعاقة لكي يعيشوا في المجتمع .هدفنا هو
مساعدة الناس لكي يكونوا نشيطين ومستقلين
في منازلهم بقدر اإلمكان .كما نقوم أيضا بدعم
مقدمي الرعاية في أداء دورهم في الرعاية.

دعم الصحة الجيدة واالستقاللية
الصحة في أي عمر يتم دعمها بأفضل صورة عن
طريق الجمع بين:
•الصحة البدنية الجيدة
•الصحة العقلية الجيدة
•الشبكات االجتماعية الصحية الداعمة.
تقوم منظمتنا بتطوير الصحة الجيدة لالشخاص الذين
نعمل معهم وذلك عن طريق:
•تشجيعهم لكي يكونوا نشطاء بدنيا بقدر اإلمكان
•تشجيعهم لكي يكونوا نشطاء ومنشغلين بصورة
إيجابية عقليا بقدر ما يمكنهم ذلك
•تشجيعهم لكي يكونوا نشطاء ومنشغلين بصورة
إيجابية اجتماعيا بقدر ما يمكنهم ذلك
بصورة عملية ،هذا يعني:
•أننا لن نتدخل لعمل شيء لشخص ما إذا كان يمكنه
القيام به بنفسه
•سننتظر لفترة أطول قليال إن لزم األمر لتمكين
الشخص من إكمال المهمة بنفسه

نحن نقول المطلوب هو «العمل مع
الناس» ،وليس «العمل بالنيابة» عنهم.

العمل سويًا
عندما نعمل مع عمالئنا ،فإننا نعمل في شراكة مع:

قم بوضع خطة – خطة رعاية

•أفراد عائالتهم ومقدمي الرعاية لهم

عندما يكون لدينا عميل جديد ،فإننا نقوم باتخاذ بعض
الخطوات الهامة جدا لكي نعرف كيف يمكننا مساعدته
بصورة أفضل لكي يعيش بصورة مستقلة في منزله.

•الخدمات الصحية أو المجتمعية األخرى العاملة مع
نفس الشخص ،مثل الطبيب العمومي أو المركز
الصحي المجتمعي.

•سيقوم مقيِّم باالجتماع بالشخص لكي يتعرف على
ما يود ذلك الشخص عمله – أو تمكينه من القيام
بعمل ذلك .سيشجعه المقيِّم للتحدث بخصوص
ما هو مهم بالنسبة له .هذا سيسمح لنا بمساعدة
الشخص في وضع األهداف التي سيعمل من أجل
تحقيقها.
•في نفس الوقت ،سنقوم بالتحدث إلى أقرب
األقربين للشخص أو إلى مقدمي الرعاية له.
•نشجع الناس على وضع أهداف تساعدهم لكي
يكونوا مستقلين قدر اإلمكان.
•سنراجع مع الشخص لكي نتأكد من أننا قد قمنا
بتوثيق أهدافه بصورة صحيحة.
•سنقوم بوضع كل هذه المعلومات في «خطة
الرعاية» الخاصة بالشخص .خطة الرعاية توفر لكل
شخص – من الموظفين أو المتطوعين أو منظمتنا
– التوجيهات بخصوص كيفية العمل مع كل عميل
لتحقيق أهدافه.

لمزيد من النقاش
هل تود االطالع على خطة رعاية نموذجية
(بدون ذكر أي أسماء بالطبع)؟
ما هي بعض األهداف التي لديك من أجل
دعم صحتك وراحتك؟
كيف تنظر إلى مالءمة التطوع بالنسبة ألهدافك
بخصوص الصحة والراحة؟

الموظفون والمتطوعون جزء حيوي من شراكتنا مع
العمالء.
إننا نبني عالقات مع عمالئنا ونتعرف عليهم أكثر بمرور
الوقت .إننا نأخذ زمام المبادرة بخصوص كل شخص –
بعض الناس يحبون التحدث ،بينما قد يكون بعضهم أكثر
تحفظا.
طوال هذه العالقة ،يدوِّن الموظفون أي تغييرات أو
مستجدات على خطة الرعاية الخاصة بالعميل .يمكن
أن تتغير خطط الرعاية واألهداف ،أو يمكن أن يتغير
الوضع الشخصي لفرد ما .وفي بعض األحيان ،يمكن
أن يكون الشخص ليس على مايرام في يوم معين،
وربما يحتاج إلى قطع برنامجه أو األنشطة ألخذ قسط
من الراحة في ذلك اليوم .وعلى كل ،من المهم أن
نقوم بتوثيق أي تغييرات وبذلك نحافظ على سجل
دقيق لصحة وراحة العميل.
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الموضوع يتعلق بالفرد -
عميلك

أشخاص من كافة مناحي الحياة يستفيدون من خدمات الرعاية المنزلية والمجتمعية
()HACC
إن األشخاص الذين يستفيدون من خدمات
المنزلية والمجتمعية ( )HACCأناس من
تشكيلة من خلفيات وثقافات وظروف
ومستويات مقدرات متنوعة .ومثل أي شخص
في المجتمع ،فإن الناس الذين يستفيدون من
هذه الخدمات لديهم تشكيلة من االهتمامات
والمقدرات والطموحات .تقدم خدمات الرعاية
المنزلية والمجتمعية دعما يستند على مؤهالت
وحاجات واهتمامات كل شخص.

من هم األشخاص الذين قد تقابلهم؟
حيث أن المتطوعين مشكلون من مختلف الناس من
مناحي الحياة المتنوعة ،فإن األشخاص الذين قد تعمل
معهم سيكونون من تشكيلة من مختلف الظروف .قد
يتضمن ذلك شخصا:
•صغير السن يعاني من إعاقة
•ال يتحدث اللغة اإلنجليزية بتاتا
•يعاني من الخرف dementia
•يعيش في عالقة مثلية
•متشردا
•يعتنق معتقدات دينية تكون جديدة بالنسبة لك
•مرَّ بتجارب حياتية مثل الحرب أو الهجرة
في نفس الوقت ،ستلتقي بأناس يذكرونك باشخاص
تعرفهم – أصدقائك ،جيرانك ،زمالئك أو أسرتك.

كيف نتأكد من أن دعمنا مناسب للناس من كل
مناحي الحياة؟
لقد قام برنامج خدمات الرعاية المنزلية والمجتمعية
( )HACCبإجراء الكثير من التحسينات للتأكد من أن
الدعم المقدم قد تم تصميمه بما يلبي حاجات األفراد،
بدال من محاولة «إقحام حاجات فرد ما في خدمة
معينة» .وتتم مناقشة الظروف الفردية لكل شخص
كما تتم مناقشة أي متطلبات خاصة مع ذلك الشخص
المعني عندما يتم وضع خطة الرعاية الخاصة به.
بعض المتطلبات الفردية التي يمكن أن تتضمنها خطة
رعاية معينة:
•أي متطلبات خاصة بإعداد الطعام لكي يتناسب مع
معتقدات الشخص الدينية
•الطريقة المثلى التي يمكن للشخص من خاللها
فهم وتلقي المعلومات إذا لم يكن يتواصل باللغة
اإلنجليزية
•كيفية احترام أي قواعد خاصة بمنزل ما ،مثال عدم
ارتداء أحذية بالداخل.
يمكن أن تتضمن خطة الرعاية الخاصة بشخص ما
العمل المقدم من خالل مجموعة من األشخاص
والخدمات .كما يمكن لألسرة واألصدقاء والمجموعات
المجتمعية المحلية واألطباء وغيرهم من اختصاصيي
الصحة العمل معا في شراكة لتقديم أفضل دعم
ممكن .المتطوعون جزء هام من هذه الشراكة.

تختلف خطط الرعاية استنادا إلى ظروف كل شخص
واستنادا أيضا على ما يكون متاحا في المجتمع المحلي.
كما يمكن أن تختلف أيضا حسب تغير حاجات الفرد.

كيف يمكنني أن أساعد كل الناس الذين أقابلهم
كمتطوع؟
لكي تتمكن من القيام بالعمل الطوعي بصورة فاعلة
مع كل العمالء ،من المهم أن يتوفر لديك ما يلي:
•أن تكون لديك طريقة منفتحة ومرحِّبة بالجميع
•أن تفهم أن معتقدات وممارسات الفرد المعني قد
تختلف عن معتقداتك وممارساتك – أو قد تكون
متطابقة معها – وفي كال الحالتين ،هذا لن يؤثر على
الخدمات التي يتلقاها عمالؤنا.
•انظر إلى عميلك كفرد وال تقم بافتراضات بشأنه
استنادا على تصنيفات مسبقة
•انظر إلى «اختالف» الناس عنك كفرصة للتعرف
على طرق جديدة وأناس جدد
•تناقش بخصوص أي مخاوف مع مديرك
•اغتنم أي فرص تدريبية تساعدك في أداء دورك.

رسائل مهمة
كل شخص مختلف عن اآلخر – هذا هو األمر
المثير لالهتمام في التعامل مع الناس.
خطط الرعاية تضع في االعتبار الحاجات
والظروف الخاصة للناس.
كل خطة رعاية تتركز على حاجات كل
شخص.

احترم كل عميل لشخصه وبطريقة عيشه وما
هو مهم بالنسبة له وغاياته التي يريد تحقيقها
وكفرد له قصة حياة خاصة به.
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أفكار عملية لمتطوعي
خدمات الرعاية المنزلية
والمجتمعية
كيف يمكن للمتطوعين مساعدة العمالء في االستمرار نشيطين ومستقلين؟

منذ زمان ليس بالبعيد ،كان دور المتطوعين في
خدمات الرعاية المنزلية والمجتمعية ()HACC
يقتصر على «تقديم الرعاية» و»عمل أشياء»
للناس المستفيدين من الخدمات .اآلن ،مع
النظرة المستنيرة إلى شيخوخة صحية ونشطة،
نشجع العمالء للقيام بعمل أشيائهم بأنفسهم
بأكبر قدر ممكن.

مع توجيهات رئيسك وبالنظر إلى غاية تحقيق أهداف
العميل ،هنالك الكثير من األدوار الهامة للمتطوعين.

المشجِّع
بناء على الطريقة المتبعة في خدمات الرعاية المنزلية
والمجتمعية التي تقول «نريد من العمالء القيام بأكبر
قدر ممكن من األعمال بأنفسهم  ،»...هنالك الكثير من
المجاالت التي تتطلب وجود المتطوعين لكي يقوموا
بدور الشخص الذي يشجع الناس «للقيام باألعمال»
بأنفسهم .يتم توفير الموظفين بقدر اإلمكان ،لكن
الوقت الذي لديهم دائما ال يسعفهم لتحقيق كل ما
يريدون .إن وجود المتطوع ،الذي يمكنه بذل وقت
للتواصل الفردي المباشر لتشجيع الناس للقيام بعمل
ما ،يمثل موردا عظيما للمنظمات.

المسهِّل

ما هي األدوار التي يمكن لمتطوعي خدمات
الرعاية المنزلية والمجتمعية القيام بها؟
رغم أن الحاجة اآلن أقل «للقيام بعمل بالنيابة عن»
العمالء ،سيكون المتطوعون دائما جزءا جوهريا في
برنامج خدمات الرعاية المنزلية والمجتمعية.

غالبا ما تكون للمتطوعين فرصة أكبر من فرصة
الموظفين لكي يكونوا إلى «جانب» العمالء ،خاصة
في بيئة جماعية عندما يمكنهم المحافظة على استمرار
نشاط أو نقاش .قد يمكنك أن تقدم التعليق المالئم
أو المساعدة في إدخال شخص ما يعاني من صعوبة
في السمع أو مجرد تقديم مساعدة لشخص ما لضمان
مشاركته.

المشرف

الموجِّه

يمكن للمتطوعين أن يكونوا «عيون وآذان» أي خدمة.
جزء جوهري من دورهم هو مراقبة ما يجري مع
العمالء .المتطوعون الذين يقدمون الوجبات ،كمثال،
قد يكونون هم األشخاص الوحيدون من المنظمة
الذين يقومون بانتظام برؤية الشخص بالمنزل .سواء
كان المتطوعون جزءا من خدمة جماعية أو يعملون
مع العمالء بصورة منفردة ،يمكنهم أن يكونوا مراقبين
رائعين.

األشخاص الذين يتلقون خدمات الرعاية المنزلية
والمجتمعية قد ال يكونون سريعين كما كانوا من قبل،
إما عقليا أو بدنيا .غالبا ،مجرد وجود شخص ما للتحدث
بصورة لطيفة وصبورة عبر نشاط ما يمكن أن يُحدث
الفرق بين مشاركة أولئك األشخاص من عدمها.
وجودك – كمتطوع – يعطي الشخص المتلقي للخدمات
الثقة لمعرفة أن هنالك شخص داعم يقف إلى جانبه.

من األشياء التي يتم تدوينها :يمكن أن تكون هنالك
تغييرات لدى شخص ما تجعلك تعتقد أنه يعاني قليال
من صعوبة ما .أو االستماع إلى تعليق عميل مفاده –

التواصل عبر األجيال

«تمكنت من ربط حذائي اليوم» – هذا شيء يجعلك
تتأكد أنه قد حقق إنجازا كبيرا .مع تقديم مالحظات
المتطوعين ،سيكون لدى الموظفين الكثير جدا من
المعلومات الجاهزة لتخطيط الخدمات المالئمة لألفراد.

يمكن للمتطوعين من مختلف األعمار لعب دور عظيم
في تقديم خدمات الرعاية المنزلية والمجتمعية .كما
يمكن للمتطوعين صغار السن إشراك العمالء في
أحاديث محفِّزة ،تقارن «هذه األيام» بتلك األيام
الخالية».
يمكن للصغار والكبار معا القيام بأحاديث رائعة – قد
يكون من الجاذب سماع قصص حياة كبار السن.
وبنفس القدر ،قد يكون كبار السن مهتمين جدا بأن
يسمعوا عن مدى اختالف الحياة بالنسبة لصغار السن –
واألشياء التي ظلت كما هي من غير تغيير عبر األجيال.

لمزيد من النقاش
ما هي الطرق أو األدوار التي ترى نفسك
تتخذها كمتطوع في خدمات الرعاية المنزلية
والمجتمعية؟
هل هذا يختلف كثيرا بالنسبة للمتطوعين –
استنادا على ما إذا كنت تتطوع في خدمة
جماعية ،أو مجموعة نشاط مخطط له ،أو
تعمل مع عميل في وقت ما ،مثل وقت تقديم
الوجبات؟

كيف ترى أن طرقك تساعد الناس الذين تعمل
معهم؟ تذكر ،أن الناس الذين يتلقون خدمات
الرعاية المنزلية والمجتمعية لديهم أهداف
خاصة بهم مدونة في خطط رعايتهم.
الشكر مقدم إلى كيم ريباك المدرب المستقل لخدمات الرعاية
المنزلية والمجتمعية على بعض األفكار المتضمنة في هذه النشرة.
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النقل المجتمعي

المتطوعون مورد هام بالنسبة لخدمات النقل
المجتمعي .ويمكن لخدمات النقل أن تُحدث
فرقا هائال بالنسبة لكثيرمن كبار السن أو
األشخاص ذوي اإلعاقة الذين يكونون معزولين
بالمنزل.

كيف يمكن للمتطوعين مساعدة عمالء النقل
المجتمعي لكي يظلوا نشطاء ومستقلين؟
قد يتردد هذا السؤال كسؤال غريب .غالبا ،األشخاص
الذين يستخدمون النقل المجتمعي يعانون من قيود
في الحركة – قد يستخدمون جهاز أو عصا للمشي .وقد
يكون لديهم قصور في اإلبصار أو السمع .لكل ذلك
– هذا هو سبب استخدام بعض الناس لخدمات النقل
المجتمعي.
على كلٍ ،من المهم تذكر أن هناك العديد من الطرق
لمساعدة الناس في أن يظلوا نشطاء ومستقلين.
مع النقل ،بعض األفكار البسيطة تتضمن:
•السماح للناس بربط وفك أحزمة األمان الخاصة به
بأنفسهم بدال عن ربطها وفكها لهم
•تسهيل إجراء األحاديث الممتعة مع كل شخص على
متن المركبة كجزء من الرحلة
•إجراء اختبار سريع خالل الرحلة
•حض الناس على مراقبة ما يحيط بهم أثناء سفرهم

•إذا كان العميل بطيئا نوعا ما ،عليك بدال عن وضع
رجليه في المركبة أن تعطيه الوقت الكافي لوضع
رجليه في المركبة بنفسه ،إذا كان يقدر على ذلك
بدنيا.

لماذا هذه اإلجراءات هامة؟
في كل حالة ،هذه اإلجراءات:
•السماح للناس بممارسة تحكم أكثر بأنفسهم – هذا
يساعد على خلق الثقة بالنفس.
•السماح للناس بالبقاء مشاركين ومتواصلين –
التحفيز العقلي والتواصل االجتماعي كالهما مهم
للصحة الجيدة
•السماح للناس باالستمرار نشطاء في رعاية
أنفسهم .إذا كان من الممكن المحافظة على مقدرة
الشخص على ركوب المركبة بنفسه ،من المرجح أن
يكون من األسهل له السفر بالسيارة مع األسرة أو
األصدقاء.

بعض األسئلة التي يتعين على المتطوعين
طرحها
من المهم أن تكون واضحا بخصوص ما هو آمن وما
هو غير آمن بالنسبة للعمالء .وسيتم تسجيل هذا في
كل خطة رعاية خاصة بكل عميل .إسأل رئيسك عن:

لمزيد من النقاش
ما هي المهمات األخرى التي يمكنك تشجيع
عمالء النقل المجتمعي للقيام بها بأنفسهم؟
ما هي بعض ابتدارات النقاش الجيدة بالنسبة
للركاب أثناء رحالتهم بالحافلة؟

•ما الذي يمكن لهذاالشخص القيام به؟
•ما هو الشيء الذي يود هذا الشخص القيام به
ويحتاج الى المساعدة للقيام به؟
•ماهي أهدافه في خطة الرعاية الخاصة به؟
عندما تعمل مع العميل ،إسأله:
•هل يمكنك القيام بعمل .......؟
•كيف يمكنني مساعدتك للقيام بعمل  ....بنفسك؟
•كيف تريد مني أن أساعدك في ( ...هذه المهمة أو
النشاط)؟
•هل أنت مرتاح للقيام بهذا؟

ما هي األشياء األخرى التي يمكن للمتطوعين
القيام بها؟
يمكن للمتطوعين القيام بتقديم دعم رائع للناس عن
طريق إعطائهم وقتا الستكمال المهمة بأنفسهم.
يمكن للمتطوعين أن يكونوا مشرفين رائعين – هل
يقوم الشخص بعمل أفضل من ذي قبل؟ دعه يعرف
أنك الحظت ذلك!
هل يبدو الشخص أنه يعاني من صعوبة نوعا ما اليوم؟
راجع معه وانظر ما إذا كان هنالك أي استيضاح.دع
رئيسك يعرف كيف يسافر الشخص.
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مجموعات النشاط المخطط له ()PAGs

تقوم حوالي  470منظمة في فكتوريا
بتوفير خدمات الرعاية المنزلية والمجتمعية
( )HACCلمجتمعها المحلي .معظم هذه
المنظمات مجموعات نشاط مخطط له .ويلعب
المتطوعون دورا حيويا في مجموعات النشاط
المخطط له في عموم فكتوريا.

بما ذا تقوم مجموعات النشاط المخطط
له للمساعدة في استمرار الناس نشطين
ومستقلين؟
ظل هدفها دائما هو
مجموعات النشاط المخطط له َّ
توفير مناسبة اجتماعية للعمالء – فرصة للخروج،
احتساء كوب من الشاي أو تناول وجبة مع أصدقاء
مألوفين.
قد يكون المتطوعون لفترة طويلة قد الحظوا حدوث
بعض التوجيهات الجديدة في مجموعات النشاط
المخطط له في السنوات األخيرة .مع تركيز أكبر على
مساعدة الناس لكي يكونوا نشطاء ومستقلين بأكبر
قدر ممكن ،فقد أجرت مجموعات النشاط المخطط
له بعض التغييرات – تغييرات «طفيفة» ،مثل تشجيع
الناس على صب الشاي ألنفسهم بدال عن خدمتهم
بإحضار كوب الشاي لهم ،وتغييرات «كبيرة» ،مثل
إحداث أنشطة أو دورات تعليمية جديدة.

كيف يمكن للمتطوعين مساعدة عمالء
مجموعات النشاط المخطط له لكي يظلوا
نشطاء ومستقلين؟.
يمكن للمتطوعين في مجموعات النشاط المخطط له:
•قضاء وقت في أحاديث هادفة مع الناس في
المجموعة – القيام حقيقة بالتعرف على حياتهم
واهتماماتهم

•الوقوف «بجانب» الناس – إلعطائهم الثقة للقيام
بعمل شيء قد ال يقومون به إذا لم تقف بجانبهم.
•تشجيع الناس عندما تراهم «متحمسين للقيام بعمل
ما».
•التحدث إلى الناس الذين يبدون منسحبين – الوحدة
أمر جلل بالنسبة لكبار السن ،ووجود متطوع ودود
يتحدث معهم يمكن أن يحدث فرقا كبيرا.
•كن صبورا – إذا كان الشخص يحتاج فقط إلى مزيد
من الوقت للقيام بعمل شيء ما ،انتظر ودعه يكمل
فعل ذلك الشيء – سواء كان ذلك إكمال الكلمة
المتقاطعة أو االنتهاء من جملة.

ما هي بعض اإلشارات الجاهزة للمتطوعين؟
•توقف وانظر أوال! قبل أن تتدخل لعمل شيء ما
لشخص ما في المجموعة ،اطرح أسئلة مثل :هل
أنت قادر على القيام بعمل ...؟ هل ترغب مني أن
 ...أبقى عل مقربة منك؟ أعطيك مرفقي لكي تستند
عليه؟

•راقب الناس في المجموعة وأعطهم تعليقهم بعد
ذلك .قد تكون أحد الناس القالئل الذين يرون هذا
الشخص بصورة منتظمة .دعه يعرف أنك يمكن أن
تراه متحمسا لعمل شيء ما .فقط أشعره بوجوده
كإنسان.
•قم بطرح اهتمامات أو تجارب عامة وبذلك يمكن
للمجموعة أن تخلق عالقات جديدة« .هل جاءك
حفيد جديد ...وأيضا شيرلي جاءها حفيد،»...
«شارلي ،ألم تدرسي في مدرسة داخلية أيضا؟»،
ألم تعمل في مكتبة ،يا تيد؟»
•راجع مع منسقك ومع الموظفين اآلخرين .بماذا
يوصون بخصوص كل عضو في المجموعة؟
•راقب الموظفين – ما هي بعض األشياء التي يقولها
الموظفون ألعضاء المجموعة؟

•تأكد من لغتك .الطريقة التي نطرح بها االسئلة يمكن
أن تكون حقا مهمة .غيِّر األسئلة من صيغة« :هل
ترغب مني أن أقوم بعمل هذا لك؟» إلى «هل
ترغب في القيام بعمل هذا؟» ،ومن صيغة« :هل
تحتاج أي مساعدة مني؟» إلى «دعنا نقوم بهذا
األمر معا».

رسائل رئيسية
من أكبر العطايا التي يقدمها المتطوعون
الوقت الذي يقضونه إلى جانب العميل .خذ
وقتك وقم حقيقة بتقديم الدعم للناس لكي
يقوموا بعمل أشياء ألنفسهم.
قم بدعم الناس لكي يقوموا بما يمكنهم
القيام به.

قم بمساعدة الناس في عمل األشياء التي ال
يستطيعون القيام بها.
كن صبورا!
كن إيجابيا!
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مجموعات النشاط المخطط له ()PAGs

يمكن لمجموعات النشاط المخطط له ()PAGs
أن تعمل من نفس الموقع كل أسبوع ،أو يمكن
للمجموعات أن تخرج في نزهات على أساس
منتظم ،أو يمكنها أن تجمع بين عمليات الخروج
في نزهة واالجتماعات في مركز ما.

تستهدف الدورات التعليمية المسماة «الطهي لشخص
واحد» ( )Cooking for Oneكبار السن .يعيش الكثير
من الرجال من هذه الفئة العمرية وحيدين بعد فقد
شركائهم ولم يسبق لهم تعلم الطهي.
يريد آخرون تجريب شيء جديد وربما يريدون أن
يظهروا ألسرهم أنهم يمكن لهم تعلم مهارات جديدة!
تتضمن دورة الطهي قيام المجموعة معا بإعداد وجبة.
ويتعلم المشاركون مهارات جديدة ،ويستمتعون بتناول
وجبة لذيذة معا وبعد ذلك يأخذ كل واحد منهم جزءا
من الطعام الذي تم إعداده وذلك لكي يتناوله كوجبة
أخرى بالمنزل.
يكون المشاركون سعداء بتعلم مهارات جديدة ،ومن
ثم يشاطرون أسرهم في تلك المهارات – وإبهار
أوالدهم وأحفادهم حتى.

أنشطة جديدة في المركز
قام مركز إيفر غرين ( )The Evergreen Centreفي
بالوين ( )Balwynبعمل مطبخ مجتمعي .هذه ممارسة
ذات جانبين :حديقة مطبخ بها خضروات وأعشاب
طازجة مستنبتة في قاعدة حديقة مرتفعة ،ودورات
لتعليم الطهي.

بينما يتم تشجيع الرجال للقيام بأكبر قدر ممكن
من «العمل» ،يضمن المتطوعون إدارة الدورات
بصورة سلسة .يقوم متطوعو مركز إيفر غرين (The
 )Evergreen Centreبرعاية الحديقة والمساعدة
خالل الدورات في نظافة المطبخ في نهاية اليوم.
إذا كنت ترغب في مشاهدة المزيد عن مطبخ إيفر
جرين ( )The Evergreen Centreالمجتمعي ،يمكنك
زيارة رابط اليوتيوب التالي:
www.youtube.com/watch?v=CAvPOFxXXfI

الخروج إلى المجتمع
يدير مجلس مدينة بريمبانك ()Brimbank City Council
مجموعة وجبات مجتمعية ()Community Meals
شهرية .تقوم هذه المجموعة بزيارة مركز تسوق محلي
حيث يتناول فيه األعضاء وجبة الغداء ويقومون ببعض
التبضع .يقوم الموظفون والمتطوعون بدعم الناس
حسب الحاجة .يحتاج بعضهم للمساعدة في المشي،
بينما يحتاج آخرون فقط أن يعرفوا بوجود شخص ما
على مقربة منهم.

مفتاح نجاح هذا الخروج في نزهة هو وجود عدد كافٍ
من المتطوعين وبذلك سيشعر كل أعضاء المجموعة
باألمان والدعم.
يريد بعض الناس البقاء مع المجموعة ،بينما يريد
آخرون التحرك لوحدهم وجزء آخر يريد التسوق مع
شخص ما يقف إلى جانبهم .بمساعدة المتطوعين ،كل
هذه الخيارات ممكنة.

اعتادت هذه المجموعة االجتماع في قاعة مجتمعية
وتناول وجبة غداء جماعية يتم توصيلها لهم بنظام
الوجبات على العجالت « .»meals on wheelلقد كانت
مناسبة اجتماعية للعمالء – لكن لم تكن مثيرة للحماسة
بصورة متفردة!

في المركز ،كان للمتطوعين مهام محددة وبرنامج
موضوع لذلك كان منسق عمل المتطوعين
( )Volunteer Coordinatorغير متأكد كيف يمكن
للمتطوعين أن يعملوا بصورة سلسة في مركز
التسوق .وعلى كل ،أفاد منسق عمل المتطوعين
( )Volunteer Coordinatorأن المتطوعين «قاموا
بذلك» مباشرة.

خالل األحاديث ،ذكر عدد من أعضاء المجموعة
أنهم لم يسبق لهم أن زاروا مركز التسوق المحلي.
اقترح الموظفون زيارة مركز التسوق وتم استقبال
ذلك االقتراح بحماس .قرر مجلس مدينة بريمبانك
(« )Brimbank City Councilتنفيذ ذلك» ولم يتراجع
عن ذلك.

«عرفوا أن معظم العمالء لم يسبق لهم زبارة مركز
التسوق  .استطاعوا رؤية مدى السعادة والفخر
الذي يشعر به العمالء ...واستطاعوا تخيل األحاديث
مع األصدقاء واألسرة...عرفوا أنه بدون وجود هذه
المجموعة لم يكن من الممكن لهؤالء الناس تنفيذ
الخروج في هذه النزهة».

رسائل رئيسية
يمكن للمتطوعين إحداث الفرق بين مجموعة
تقوم «بنفس الشيء القديم» ومجموعة
تحاول القيام بأنشطة جديدة.
مع وجود المتطوعين ،سيشعر الموظفون
بثقة أكبر بوجود دعم لكافة العمالء.

يمكن أن يعني هذا أيضا وجود المزيد من
الناس المساركين في المرح!
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توصيل الوجبات

في كل يوم من أيام أسبوع العمل ،في كثير
من المناطق الحكومية المحلية في عموم
فكتوريا ،هنالك جيش من المتطوعين الذين
يقومون بتوصيل الوجبات إلى كبار السن
المقيمين بمنازلهم.

•في كل عام ،يقوم  15,000متطوع في فكتوريا
بتوصيل أكثر من  3,5مليون وجبة.
•يتم االحتفال باليوم الوطني لتوصيل الوجبات على
العجالت ()National Meals on Wheels Day
في يوم األربعاء األخيرمن أغسطس من كل عام.
في هذا االحتفال السنوي يتم تقدير عمل 78,700
متطوع في أكثر من  740فرع في عموم البالد.

أكثر من مجرد وجبة
منذ ظهور أول توصيل للوجبات على العجالت
( )Meals on Wheelsقبل حوالي  60عاما مضت ،يتم
النظر إلى الخدمة بأنها أكثر من مجرد وجبة.
« ...نطرنا إليها كخدمة توفر أكثر من مجرد وجبات.
كانت بمثابة رابط مجتمعي حيوي .لبعض كبار السن،
كان الشخص الوحيد الذي يرونه هو الشخص الذي
يقوم بتوصيل الوجبات»

هل تعلم ...؟
•كان أول توصيل للوجبات على العجالت
« »Meals on Wheelsفي أستراليا في
جنوب ملبورن ()South Melbourne
في عام  .1953باستخدام دراجة ثالثية
وصندوق توصيل ،قامت السيدة  /ئي .واتس
( )E Wattsمن ساوث ملبورن كميونتي جيست
()South Melbourne Community Chest
بتوصيل وجبة حساء ولحم حمل مشوي وحلوى
بالخوخ إلى السيدة/ميهان ( )Meehanفي شارع
دوركاس ).(Dorcas St.

فرانسيس دونوفان ،أخصائي اجتماعي
في مجلس مدينة جنوب ملبورن
في الفترة من 1954إلى 1959
Francis Donovan,
South Melbourne City Council
social worker, 1954 – 1959

“أكثرمن مجرد وجبة” شعار التحاد الوجبات على
العجالت ( )Meals on Wheelsأستراليا ،وهو االتحاد
الوطني الذي يضم منظمات توصيل الوجبات.
تختلف أسباب الحاجة إلى توصيل الوجبات:

•قد يحتاج الناس إلى وجبات وهم في مرحلة
التعافي عندما يكونون بالمستشفى .توصيل الوجبات
يجعل الناس يشعرون بالراحة والتحسن.
•قد يحتاج أحد الشريكين إلى رعاية تامة وليس لدى
الشريك اآلخر وقت كافٍ إلعداد الطعام.
•عدد من الوجبات في كل أسبوع سيساعد الشخص
الذي يمكنه إعداد الطعام في أغلب األيام ،لكن
ليس في كل األيام.
الكثير من الذين يتلقون وجبات بمنازلهم قد تكون
حركتهم البدنية مقيدة .وقد يكون آخرون ممن يمر
بتغييرات مؤقتة .أيا كان الوضع ،توصيل الوجبات يساعد
الناس على المحافظة على استقالليتهم بالمنزل.

كيف يمكن لمتطوعي توصيل الوجبات مساعدة
الناس في االستمرار نشطاء ومستقلين؟
يمكن لمتطوعي توصيل الوجبات عاى العجالت
( )Meals on Wheelsدعم االستقاللية بعدة طرق:
•من خالل األحاديث الودودة .تجاذب أطراف الحديث
حول حالة الطقس بنفس الطريقة التي تتحدث بها
عن ذلك مع جيرانك أو زمالئك .هذا يجعل أولئك
األشخاص متواصلين مع العالم.
•التعرف على الناس ،وطريقتهم العامة ومظهر
منازلهم.

•راقب أي تغيرات قد توحي بأن شخصا ما يتحسن أو
يعاني من مصاعب.
•إسأل العمالء عما يحسون به .كن كلك آذان لسماع
أي إشارات تفيد بأنهم ليسوا على ما يرام .وبنفس
القدر ،كن مستعدا للتجاوب عندما يخبرك الناس
بأنهم على ما يرام.
•ذكِّر الناس بضرورة توخي الحذر خالل فترة الطقس
السيء – المحافظة على اإلرواء في فصل الصيف؛
وتوخي الحذر عند استخدام أجهزة التدفئة في
الشتاء.
•تشجيع الناس للخروج من المنزل عندما تكون أنت
موجودا .مع وجودك عن كثب ،قد يشعرون بثقة أكبر
في الذهاب إلى صندوق البريد كمثال.
•إن متطوع توصيل الوجبات على العجالت (Meals
 )on Wheelsمشرف عظيم باسم المنظمة .دع
رئيسك يعرف أي مخاوف تقلقك ،وبذلك يمكن
للمنظمة القيام بالمتابعة .التدخل في الوقت
المناسب قد يساعد في منع أي وقوع أو منع تفاقم
حالة شخص ما إلى األسوأ.
•عندما يقوم المتطوعون بتوصيل الوجبات بصورة
منتظمة ،فإن ذلك سيكون مصدر راحة بال عظيمة
للشخص الذي يتلقى الوجبة وألسرته ،إذا علموا
أن شخصا ما سيأتي بالوجبة .إذا لم يتم فتح الباب،
يمكن اتخاذ إجراءات طواريء بصورة سريعة جدا.

لمزيد من النقاش
ما هي بعض «العالمات» التي تفيدك بأن
شخصا ما يتحكم في أموره بصورة حسنة؟
ما الذي ينبئك عن أنه يتحكم في أموره
بصورة حسنة؟

ما الذي ترى أنه أفضل الطرق البتدار
األحاديث؟
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العمل الفردي المباشر

يعمل بعض المتطوعين بصورة فردية مع
العمالء .يمكن لهذه األنشطة الفردية المباشرة
أن تتضمن زيارة الشخص في منزله ،أو أخذه
في نزهة خارج المنزل ،أو مجرد تجاذب أطراف
الحديث معه على الهاتف في أوقات منتظمة.

بعض المواضيع للمناقشة
عندما تتعرف على عميلك ،فكِّر في كيف تجذبه لكي
يتحدث معك .بعض المجاالت الجيدة التي عليك
استكشافها تتضمن:
•سنوات العميل الباكرة – اين وَلِد؟ أين نشأ وفي أي
مدرسة تلقى تعليمه؟ كم عدد إخوانه وأخواته؟
•صباه الباكر – هل كان يعمل؟ هل كان يدرس؟ هل
سافر؟ كيف ينظر إلى صباه الباكر مقارنة مع شباب
اليوم؟
•حياته األسرية – هل له شراكة طويلة األمد؟ هل
لديه أطفال؟ هل لديه أحفاد؟
•مهاراته وهواياته – ما هوالشيء الذي يجيده؟ ما
هوالشيء الذي يقوم به من أجل االسترخاء؟ هل
ما زال مستمرا في القيام بهذه األنشطة؟ إذا كانت
اإلجابة بـِ «ال» ،لماذا؟ هل يرغب في؟

كيف يمكن أن يقوم المتطوعون بمساعدة
العمالء في االستمرار نشطاء ومستقلين؟
المتطوعون الذين يعملون بصورة فردية مع العمالء
تكون لديهم الفرصة في تطوير عالقات خاصة .الوقت
اإلضافي الذي يقضيه المتطوع مع العميل سيتيح لكل
طرف من الطرفين التعرف على الطرف اآلخر بصورة
جيدة.

•اهتماماته وطموحاته – ما هو الشيء الذي يحبه؟
ما مدى أهمية االسرة بالنسبة له؟ هل هو شغوف
بالفن والسفر؟ عمل الحديقة أو المقتنيات األثرية؟
كيف يستمر في مواصلة اهتمامه بهذه المجاالت؟

تذكَّر أنك تستهدي بواسطة الشخص المعني وبرغبته
في الحديث عند الكشف عن المعلومات الشخصية .ربما
تكون هنالك حساسيات أو ذكريات أو تداعيات حزينة،
لكن أيضا قد يغتنم الشخص الفرصة للدخول في
أحاديث شخصية أو مفيدة .دع زمام المبادرة بيد الفرد.
من المعلومات التي يشركك فيها العميل:
•ابتدر مواضيع النقاش التي تصادف هوى لدى
الشخص.
•تحدث عن الكتب أو المقاالت الصحفية أو األفالم
مثار اهتمام الشخص أو عن قصص حياته .قد
يحضه ذلك الشيء على قراءة أو مشاهدة شيء
جديد.
•اربط بين اهتمامات الشخص والفعاليات الموضوعية
– المعارض أو المهرجانات أو العروض.
•إذا كنت ستأخذ الشخص في نزهة خارج المنزل،
دع هذه المعلومات تفيدك عن األشياء التي تقوم
بها .إذا كان عميلك يحب العمل بالحديقة بدال عن
الذهاب إلى مركز تسوق ،هل يمكنك أخذه إلى
حدائق محلية أو مشتل؟ أو حتى أخذه في نزهة
مشيا على األقدام محليا ،خاصة في الربيع؟

لمزيد من التقاش
ما هي بعض األشياء الممتعة التي قمت
بمناقشتها مع العمالء؟
ما هي بعض أكثر األشياء متعة التي أشركك
فيها عميل ما؟ (الرجاء عدم إيراد معلومات
شخصية).
ماذا نعلمت من تلك المناقشات؟

أهمية اتخاذ القرارات
نحن مدركون لمدى أهمية إصدار القرارات بالنسبة
للناس في حياتهم – لالستمساك بشيء من التحكم.
كلما تقدم العمر بالشخص أو اعتراه الضعف ،قد يكون
من األصعب بالنسبة له أن يصدر قرارا في بعض
المجاالت ،مما يجعل أمر دعمه وإعطائه الفرصة
إلصدار القرارات الخاصة به أكثر أهمية على المستوى
االجتماعي .عندما تخرج مع عميلك ،تأكد أنك تسمح
له بالوقت الكافي التخاذ القرارات والخيارات – حتى
البسيطة منها ،مثل ماذا سيأكل أو متى سيحتسي كوبا
من الشاي ،والخيارات األكبر مثل إلى أين ستذهب أو
عماذا تتحدث.
بناء عالقة مع شخص ما عبر الوقت تضعك أيضا في
مركز هام لكي تراقب كيف «يسافر» وإعطائه بعض
اإلفادات الرجعية .تذكَّر ،قد يكون منعزال اجتماعيا
للغاية؛ وجود شخص ما يخبره بأنه يبدو على ما يرام،
أو إبداء مالحظة حول مظهره شيء بسيط يمكن
حقيقة أن يساعد في تعزيز ثقته بنفسه وشعوره بقيمة
الذات ،خاصة إذا لم يعد يحصل على هذا النوع من
المالحظات اإليجابية.
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العمل مع صغار السن

عادة عندما يعمل المتطوعون مع الناس صغار
السن والشباب ذوي اإلعاقة ،يكون ذلك من
أجل إعطاء األسرة أو مقدم الرعاية فترة راحة.
تسمى هذه الخدمة «خدمة مؤقتة» .قد يعمل
المتطوعون مع شخص صغير السن واحد ،أو
قد يكون واحدا من عدة متطوعين يعملون مع
مجموعة من صغار السن.

ما هو الشيء المهم عندما يتم التطوع لخدمة
صغارالسن؟
تهدف خدمة الرعاية المنزلية والمجتمعية ()HACC
لمساعدة الناس لكي يكونوا مستقلين نشطاء حسبما
يمكنهم ذلك .هذه الخدمات مخصصة لصغار السن
والبالغين ذوي اإلعاقة ولضِعاف كبار السن الذين
يحتاجون إلى الدعم لالستمرار في العيش بالمنزل.
عندما تعمل مع صغارالسن ،من المهم فهم بعض
الجوانب عن إعاقتهم ،ومن األكثر أهمية تفهم بعض
جوانب مقدراتهم .تعرف على الناس الذين تعمل معهم
من الموظفين أو من أفراد أسرة الشخص المعني
ومقدمي الرعاية له إذا كان لديك اتصال معهم.
قد يحتاج بعض الناس الذين تعمل معهم إلى خدمات
الدعم طيلة حياتهم .قد يحتاج آخرون إلى دعم أثناء
كونهم صغار السن ،لكنهم سيكونون قادرين على
العيش بصورة مستقلة عندما يصلون إلى سن البلوغ.
في كل حالة من الحاالت ،دورك في تعزيز مقدرات
واستقاللية األشخاص صغار السن جد مهم لمسار
حياتهم.

كيف يمكن للمتطوعين دعم استقاللية
صغارالسن؟
•قدِّم التقدير والشكر عندما ترى صغير السن
«متحمسا للقيام بعمل» .يمكن أن يكون
صغيرالسن قادرا فقط على القيام بجزءمن المهمة،
لكن دعه يعرف أنك قد رأيته « -حقا ،التقطت تلك
األلعاب بصورة جيدة ،وحقيقة بسرعة بعد أن طلبت
منك ذلك» – حتى إذا لم يكن قادرا على وضع
األلعاب في مكان األلعاب.
•كمتطوع ،قد تفكِّر بأنك تساعد شخصا صغيرا
عن طريق عمل شيء ما له ،لكن هذا قد يعني
أنه ال يتعلم كيف يحل المشاكل بنفسه أو كيف
يطور مقدراته .بالطبع ،تحتاج إلى معرفة مؤهالت
الشخص الصغير الذي تعمل معه ،لكن كن مستعدا
لالنتظار ومنحه الوقت الكافي للقيام بعمل أشياء
لنفسه .كن متواجدا لتوجيهه ودعمه عندما يكون
متحمسا للقيام بعمل.

•يمكن استخدام اإليماءات لتوضح للصغير ما تطلب
منه القيام به .تأكد أنك تعمل معه ،ومع أسرته
ومقدم الرعاية له ،من أجل تطوير مجموعة إيماءات
مشتركةيفهمها الصغير.
•يمكن أن تتضمن اإلرشادات التلقينية البدنية وضع
يدك على يد الصغير لتوجيهه في أداء مهمة .من
المهم أن تخبر الصغير في حال عزمك استخدام أي
تواصل بدني ،كمثال تضع يدك على يده ،وأن تطلب
منه إن أمكن الموافقةعلى ذلك قبل القيام بالعمل.
يمكن اختصار هذه اللمسة إلى مجرد تربيتة على
ظاهر اليد أو مسكة بالمرفق.
•ال تحاول استخدام أكثر من إرشاد تلقيني واحد في
المرة الواحدة لتجنب التشويش على الصغير.

•استخدام اإلرشادات التلقينية طريقة عظيمة للسماح
للشخص الصغير للقيام بعمل أشياء لنفسه ،أثناء
تواجدك تأكد أنه آمن ومواكب.
•يمكن أن تكون اإلرشادات التلقينية شفهية ،التحدث
مع الصغير أثناء المهمة خطوة خطوة .من المهم
إعطاؤه الوقت الكافي الستكمال كل مهمة قبل
االنتقال إلى الخطوة التالية.

لمزيد من النقاش
ما هي بعض النجاحات التي شاهدتها لدى
صغار السن الذين تعمل معهم؟
كيف ترى ما بعد اإلعاقة وتتعرف على كل
شخص تعمل معه؟

ما هي بعض اإلرشادات التلقينية والطرق
التي قمت باستخدامها بنجاح عندما كنت تعمل
مع صغارالسن ذوي اإلعاقة؟
ما هو فهمك لإلعاقة أو اإلعاقات التي يعاني
منها صغار السن الذين تعمل معهم

المراجع:
specialed.about.com/od/autismandaspergers/a/Prompts-That-Support-Instruction-And-Independence.htm
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ما هو برنامج خدمات
الرعايةالمنزليةوالمجتمعية؟

استعراض لبرنامج خدمات الرعاية المنزلية والمجتمعية ()HACC

ظلَّ برنامج خدمات الرعاية المنزلية والمجتمعية
( )HACCيقدم الرعاية في المجتمع لكبار
السن وصغارالسن والبالغين ذوي اإلعاقة
ولمقدمي الرعاية لهم في عموم أستراليا منذ
عام .1985
من الذي يستخدم خدمات الرعاية المنزلية
والمجتمعية ()HACC؟
حصل أكثر من  290,000شخص على خدمة رعاية
منزلية ومجتمعية ( )HACCفي  20/11/2012ويتزايد
من يحصلون على خدمات الرعاية المنزلية والمجتمعية
بعدد  10,000في كل عام.
من ضمن من يحصلون على خدمات الرعاية المنزلية
والمجتمعية:
• 63%من الفئة العمرية  70عاما أو أكثر

ما هي خدمات الرعاية المنزلية والمجتمعية؟
يقوم المتطوعون غالبا مع خدمات الرعاية المنزلية
والمجتمعية بأعمال مثل:
•الدعم االجتماعي ،العمل مع شخص واحد
أومجموعة من األشخاص
•خدمة تقديم الوجبات على العجالت
(( )Meals on Wheelsتسمى أيضا خدمة توصيل
الوجبات «)»Delivered meals
•مجموعات النشاط المخطط له (.)PAGs
خدمات الرعاية المنزلية والمجتمعية األخرى تتضمن:
•المساعدة المنزلية
•التمريض المنزلي
•الرعاية الشخصية لالشخاص الذين يحتاجون إلى
المساعدة في أعمال مثل االستحمام وتغيير المالبس

• 37%تتراوح أعمارهم من لحظة الميالد لغاية
عمر  70عاما

•صيانة الممتلكات ،مساعدة الناس في إنجاز مهام
فس محيط المنزل مثل تغيير مصابيح اإلضاءة

• 63%نساء

•خدمات الرعاية المؤقتة التي تسمح لمقدمي الرعاية
بالتوقف المؤقت عن أداء دورهم في تقديم الرعاية
ألخذ قسط من الراحة

• 42%يعيشون بمفردهم.
واحد بالمائة ممن يتلقون خدمات الرعاية المنزلية
والمجتمعية هم من السكان األصليين أو من سكان
جزر مضيق توريس .حوالي  23بالمائة من عمالء
خدمات الرعاية المنزلية والمجتمعية مولودون بالخارج
في بلدان غير ناطقة باللغة اإلنجليزية ،بما في ذلك
عمالء من  85بلدا غير ناطق باللغة اإلنجليزية.

•العناية الصحية ،مثل العالج الطبيعي والعناية بالقدمين.
يستخدم معظم الناس خدمة واحدة من خدمات الرعاية
المنزلية والمجتمعية ،بينما يستخدم بعضهم خدمتين
وتستخدم مجموعة صغيرة ثالث خدمات أو أكثر.

ما هي المنظمات التي تقدم خدمات الرعاية
المنزلية والمجتمعية؟

كلمات ومصطلحات مستخدمة في خدمات
الرعاية المنزلية والمجتمعية

تقدم حوالي  470منظمة خدمات الرعاية المنزلية
والمجتمعية في فكتوريا .وتضم هذه المنظمات عددا
من المجالس وخدمة التمريض اإلقليمية الملكية
( )Royal District Nursing Serviceومنظمات غير
حكومية.

هنالك الكثير من المصطلحات واالختصارات المستخدمة
في مجال تقديم خدمات الرعاية المنزلية والمجتمعية.
فيما يلي بعض المصطلحات التي قد تسمعها:

كيف يحصل الناس على خدمات الرعاية المنزلية
والمجتمعية؟
خدمات الرعاية المنزلية والمجتمعية متوفرة لألشخاص
الذين يحتاجون إلى المساعدة من أجل االستمرار في
العيش بمنازلهم.
يمكن لكل شخص االتصال بأي منظمة من منظمات
تقديم خدمات الرعاية المنزلية والمجتمعية لالستفسار
حول كيفية الحصول على الخدمة .غالبا ما يقوم أفراد
األسرة أو األطباء بإحالة األشخاص إلى تلك الخدمات.
للحصول على أي خدمة من خدمات الرعاية المنزلية
والمجتمعية ،يجب تقييم الشخص مقدم الطلب .سيقوم
مقيِّم مدرب بزيارة الشخص المعني في منزله للتعرف
على أحواله ،وما الذي يحبه وما هي أهدافه .بعدها
يقرر المقيِّم ما إذا كان الشخص مستحقا للخدمة.
قد يُطلب دفع رسم صغير مقابل الخدمات ،لكن يتم
الحرص على أن تكون الرسوم منخفضة بقدر اإلمكان,

التقييم ( )Assessmentأو اإلقامة بالمنزل
( – ))Assessment (LAHAيتم هذا عندما يقوم مقيِّم
بزيارة شخص ما في منزله لمعرفة ما إذا كان مستحقا
للحصول على خدمات الرعاية المنزلية والمجتمعية.
يخضع معظم الناس لتقييم قد قبولهم في أي خدمة
من خدمات الرعاية المنزلية والمجتمعية.
مقدم الرعاية ( – )Carerهذا هوالشخص الذي يقوم
بدعم العميل .في الغالب األعم ،يكون مقدمو الرعاية
من أفراد األسرة .وقد يكونون مقيمين مع العميل
في منزله أو غير مقيمين معه .حوالي  30بالمائة من
العمالء لديهم مقدمو رعاية.
العميل ( – )Clientهذا هوالشخص الذي يحصل على
خدمة الرعاية المنزلية والمجتمعية.
هنالك الكثير من االختصارات المستخدمة في برنامج
خدمات الرعاية المنزلية والمجتمعية .فيما يلي بعضها:
()ATSI
()CALD
()CHC
()HACC
()PAG

أحد سكان جزر مضيق توريس
متنوع ثقافيا ولغويا
مركز صحي مجتمعي
خدمة رعاية منزلية ومجتمعية
مجموعة نشاط مخطط له

لمزيد من النقاش
ما هي بعض المنظمات الجديدة التي
صادفتها بصفتك متطوعا في خدمات الرعاية
المنزلية والمجتمعية؟
ما هي العبارات أو االختصارات التي صادفتك
منذ أن بدأت في نشاط العمل الطوعي؟
هل تعرفت على الكم الهائل من المنظمات
المختلفة التي تقدم خدمات الرعاية المنزلية
والمجتمعية؟

إلى جانب المنظمة التي تتطوع معها ،كم عدد
المنظمات األخرى التي تقدم خدمات الرعاية
المنزلية والمجتمعية في مجتمعك المحلي ؟

