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املعاق طاقة ال إعاقة.. صفحة تعنى بشؤون وشجون املعاقني تصدر كل أحد،

تسلط الضوء على مشاكلهم وتنقلها الى املسؤولني وتستطلع آراءهم حول القضية. 
أردنا بها مد جسر التواصل بني املعاق واملسؤول، وان تكون صفحة مفتوحة

لطرح جميع اآلراء ووجهات النظر بشأن اخلدمات التي توفرها الدولة لهذه الفئة. 
ونسعى إلى حتقيق الغاية منها على أمل ان نتواصل مع كل من يجد لديه أي 

موضوع أو رأي يخدم هذه الشريحة االجتماعية املهمة.
للتواصل وابداء اآلراء يرجى ارسال آرائكم على البريد اإللكتروني لـ »األنباء«

    E - mail: editorial@alanba.com.kw
أو الفاكس: 24831217 

إعداد:  بشرى شعبان

مراقب إدارة رعاية المعاقين أكدت أنه تم االنتهاء من انتقال نزالء دار التأهيل رجال إلى مجمع الصباحية

الغلوم لـ »األنباء«: اعتماد الكادر الوظيفي والمكافآت الخاصة
يحّد من مشكلة عزوف المواطنين عن العمل في الرعاية االجتماعية

الصيف للنزالء، ونظمت اإلدارة 
رحلة الى ماليزيا ملجموعة من 
النزالء يرافقهم مدير اإلدارة وعدد 

من االخصائيني واملشرفني.
ووضعت دار رعاية املعاقني 
نس����اء وأطفال برنامجا خاصا 
للنشاط الصيفي من أول يوليو 
وينتهي في منتصف اغسطس، 
قبل البدء في النشاط الرمضاني، 
ويشمل رحالت خارجية تتم في 
الفترة املسائية لنزالء الدار في 
مجمعي الصليبخات والصباحية، 
وهناك أنشطة يومية خالل الفترة 
الصباحية من الساعة 9.30 حتى 
12.30 داخل الدور منها التدبير 
املنزلي، الرس����م احلر، نش����اط 
رياضي، حفالت س����مر، سينما 
ف����ي غرفة مخصص����ة لعرض 
األفالم، أش����غال فنية »ش����غل 
ابرة، الس����جاد اليدوي، اخلرز، 
تزيني الفخار، واستخدام عجينة 
اخلزف والسراميك واملوسيقى 
)العزف(«. الى جانب املشاركة 
في األنشطة التي تنظمها ادارة 
األنشطة واالعالم مثل حضور 
ع����روض س����ينمائية، ندوات 
ومسابقات دينية معدة من قبل 

ادارة التوعية واالرشاد.
ما جديد االدارة؟

مت مؤخرا نقل مجموعة من 
قسم البرامج واالنشطة في االدارة، 
قسم االستديو الذي يخدم جميع 
الدور التابع����ة لالدارة، وأيضا 
العمل جار للتحضير ملشاركة 
عدد من نزالء االدارة في معرض 
للحرف اليدوية التراثية تنظمه 
التطوعية  مجموعة احلرفيات 
في منتج����ع وفندق النخيل في 

منتصف اغسطس املقبل. 
وهناك معرض دائم للمنتجات 
داخل دار التأهيل االجتماعي نساء 
وأطفال يتضمن مجموعة كبيرة 

من منتجات النزالء.

واحتياجاتهم واصبحوا اآلن في 
عهدة الس���فارة علما ان جميع 
احل���االت ال تغادر دور الرعاية 
وليس هذا الهدف من مخاطبة 
الس���فارات لكن حرصا على ان 
الثبوتية  تكون جميع األوراق 
واملس���تندات حديثة خصوصا 
الطبية منها لكي نستطيع توفير 

أفضل الرعاية للنزالء.
ما برنام��ج عمل اإلدارة خالل 

االجازة الصيفية؟
لدينا برنامج متكامل لفصل 
الصي����ف منها زيارات وجوالت 
خارجية بالتنس����يق مع جهات 
خارجية ألماكن ترفيهية وسينما 
وأس����واق ومجمعات جتارية، 
إضافة الى املشاركة في األنشطة 
مع جهات متع����ددة، الى جانب 
برامج داخلية داخل الدور حيث 
قامت كل دار بوضع برنامج لفصل 

واملتوس���طة وب���اق في مجمع 
الصليبخات 40 نزيال فقط من 

ذوي التخلف العقلي الشديد.

األوراق الثبوتية

طرحت��م في املاضي مش��كلة 
عدم وجود أوراق ثبوتية وإقامات 
منتهية لعدد من النزالء الوافدين 

أين اصبح هذا امللف؟
هناك ع���دد من الس���فارات 
جتاوبت مع مخاطبات الوزارة 
وقد ردت علينا السفارة اللبنانية 
تطل���ب املس���تندات اخلاصة 
برعاياها والس���فارة املصرية 
أبدت استعدادها للتعاون وتلبية 
النزالء من اجلالية  احتياجات 
املصرية، واستقبلنا االسبوع 
املاضي وفدا من سفارة سلطنة 
عم���ان ومت تزويده���م بع���دد 
احلاالت العمانية وهي 8 حاالت 

ودفع مكافآت خاصة يساهم في 
احلد من املشكلة. اما عدد موظفي 
وعاملي اإلدارة فهو 884 موظفا 
منهم 135 ف����ي االدارة و122 في 
دار رعاية املعاقني نساء وأطفال 
و63 في دار رعاية املعاقني رجال 
و133 في دار التأهيل االجتماعي 
نساء وأطفال و122 في دار التأهيل 
االجتماعي رجال و109 في مركز 
الرعاية النهارية و77 في مركز 
التدخ����ل املبكر و123 في مجمع 

جنوب الصباحية.

االنتقال إلى جنوب الصباحية

م��ن  اإلدارة  انته��ت  ه��ل 
انتقال جميع ن��زالء دار التأهيل 
االجتماع��ي رج��ال إل��ى جنوب 

الصباحية؟
انتهين���ا من نقل نزالء الدار 
م���ن ذوي االعاق���ات اخلفيفة 

العاملني؟
نعم����ل على معاجلة النقص 
عبر تعيني مشرفني اجتماعيني من 
الوافدين اصحاب االختصاص على 
بند املكافأة عن طريق الصندوق 
اخلي����ري، ونطالب بتخصيص 
درجات في الوزارة لتعيني اعداد 
أخرى على هذه الدرجات، وبهذا 
نحاول تعويض النقص الناجت 
عن عزوف الكويتيني عن العمل 
في هذا القطاع بسبب عدم وجود 
كادر وظيفي أس����وة بالعاملني 
ف����ي نف����س االختصاصات في 
الوزارات األخرى، كما ان نقص 
احلوافز وضغط العمل النفسي 
يؤثر على س����ير العمل ويدفع 
الى التس����رب الوظيفي س����واء 
الى إدارات أخرى في الوزارة أو 
الى وزارات ومؤسسات اخرى. 
واعتقد ان اعتماد كادر وظيفي 

وعلى أي أس��اس يت��م توزيعهم 
على الدور؟

اس���تنادا الى آخر احصائية 
تقدم اإلدارة الرعاية إلى 912 نزيال 
موزعني على الدور التابعة لإلدارة 
158 نزيال في دار رعاية املعاقني 
نساء وأطفال، 118 في دار رعاية 
املعاقني رجال، 143 دار التأهيل 
االجتماعي نساء وأطفال، 160 في 
دار التأهيل االجتماعي رجال، 96 
في مرك���ز الرعاية النهارية، 81 
في املركز الطبي التأهيلي، منهم 
627 رعاية ايوائية و282 رعاية 
نهارية و3 حاالت مؤقتة. ومنهم 
685 كويتي���ا، 58 دول مجلس 
التعاون، 85 وافدا، 74 حالة من 

غير محددي اجلنسية.
باس��تمرار يدور احلديث عن 
نقص في أعداد املش��رفني كيف 
تتعامل��ون م��ع ذلك، وم��ا عدد 

مؤقتة. والبرامج املقدمة هي:
1 � البرنامج التعليمي: يهدف 
ال���ى تنمية امل���دركات العقلية 

واملعرفية لدى األبناء.
التدريب���ي  البرنام���ج   � 2
والتأهيلي ويهدف الى: تدريب 
احل���واس واالنتب���اه لتنمية 
االحساس البصري، السمعي، 
اللمسي، الشم، التذوق. تنمية 
العملي���ات العقلي���ة، التفكير، 
الفه���م،  التركي���ز، االنتب���اه، 
التذكير. تنمية القدرة الكالمية، 
عالج النطق ومخارج احلروف 
واأللفاظ. تنمية املهارات الذاتية 
واالعتم���اد على النفس. تنمية 
القدرة العقلية واملعرفية، قراءة، 
كتابة، حساب... إلخ. تنمية التآزر 
البص���ري واحلركي عن طريق 

األشغال اليدوية والفنية.
م��ا ع��دد النزالء ف��ي اإلدارة 

بداي��ة نريد تعريف��ا باإلدارة 
والبرامج واخلدمات املقدمة؟

االدارة هي إحدى إدارات قطاع 
الرعاي���ة االجتماعي���ة التابعة 
الش���ؤون االجتماعية  لوزارة 
والعم���ل وتعمل عل���ى تنفيذ 
سياسة الوزارة في مجال رعاية 
املعاقني ذهنيا وجس���ديا الذين 
حت���ول ظروفه���م االجتماعية 
والنفسية والبيئية دون تكيفهم 
مع املجتمع، وعجز ذويهم عن 
توفير اخلدمات األساسية الالزمة 
لهم، وتش���مل اإلدارة عددا من 
الدور واملراكز التابعة لها، »دار 
رعاية املعاقني نس���اء وأطفال، 
دار رعاي���ة املعاقني رجال، دار 
التأهيل االجتماعي نساء وأطفال، 
التأهيل االجتماعي رجال،  دار 
مركز الرعاي���ة النهارية، مركز 
املبك���ر، مركز جنوب  التدخل 

الصباحية«.
ما أنواع اخلدمات التي تقدم؟

1 � خدمات اجتماعية: وتهدف 
الى احداث تغيي���ر في توافق 
املعاق وحتسني ادائه االجتماعي 
وتعديل الس���لوك غير املقبول 
لديه وتدعيم وتطوير السلوك 

االيجابي منه.
2 � خدمات نفسية: وتهدف 
الى تنمية الصحة النفسية لدى 
املعاق وحمايته من االنحرافات 

السلوكية.
3 � خدمات صحية: عن طريق 

املركز الطبي التأهيلي.
4 � خدمات اإلعاشة: »خدمة 
النظافة، خدمة النقل واملواصالت، 
خدمة الصيان���ة، خدمة األمن 
والسالمة، خدمة النزيل، خدمة 
الغسيل«، وتتم من خالل شركات 
متخصصة وفق عقود سنوية.

اما أساليب الرعاية املقدمة: 1 � 
رعاية ايوائية، 2 � رعاية نهارية، 
3 � رعاية منزلي���ة، 4 � رعاية 

كش��فت مراق��ب إدارة رعاية املعاقني آمن��ة الغلوم عن جتاوب العديد من س��فارات الدول مع 
اإلدارة بش��أن رعاياها من نزالء اإلدارة. وقالت خالل لقاء مع »األنباء« انه مت االنتهاء من انتقال 
ن��زالء دار التأهيل رجال الى مجمع الصباحية من اإلعاقات البس��يطة واملتوس��طة، ومازال في 

مجمع الصليبخات 40 حالة فقط من التخلف الشديد.

كما أكدت ان اعتماد الكادر الوظيفي واملكافآت اخلاصة يحد من مش��كلة عزوف املواطنني عن 
العم��ل في قطاع دور الرعاية االجتماعية، مؤكدة انه تتم معاجلة النقص في الوظائف عن طريق 
تعيني مش��رفني وافدين على بند املكافأة، وكش��فت عن برامج متعددة يتم تنظيمها خالل فترة 

الصيف، وفيما يلي تفاصيل اللقاء:

معالجـة النقـص فـي المشـرفين بتعييـن وافديـن علـى بنـد المكافـأة مـن الصنـدوق الخيـري

نقـدم الخدمة لــ 912 نزياًل موزعين على الدور التابعـة لإلدارة وتنظيم برامج خاصـة باإلجازة الصيفية تتضمن أنشـطة خارجية وداخلية
)أحمد باكير(آمنة الغلوم

بيان إحصائي بعدد نزالء االدارة
عدد النزالء الكلي بالدور والمراكز اسم الدار أو المركز

المجموعإناثذكور
33125158دار رعاية املعاقني نساء وأطفال

118-118دار رعاية املعاقني رجال

6137143دار التأهيل االجتماعي نساء وأطفال

160-160دار التأهيل االجتماعي رجال

633396مركز الرعاية النهارية

8076156مركز التدخل املبكر

384381املركز الطبي التأهيلي

498414املجموع
912

912

فواز الحصبان: البد من محاسبة المتسببين في تجاوزات المجلس األعلى للمعاقين
علما أن اإلجراءات املالية واإلدارية 
هي محل مراجع���ة دورية من قبل 
جهات الرقابة من ديوان احملاس���بة 

ووزارة املالية.
وقد أملن���ا ما آلت اليه األمور من 
التشهير والتجريح والطعن واحلديث 
املعاقني  أع���راض األش���خاص  عن 
العبرات غير  بالصحف واستخدام 
الالئقة ملسؤولني في اجلهات احلكومية 
ذات العالق���ة بعمل املجلس األعلى 
لشؤون املعاقني سواء من الوزارات أو 
جمعيات النفع العام املعنية بشؤون 
األشخاص املعاقني وهم من العناصر 
الفاعلة في املجتمع ولها دور كبير 
في تقدمي أفض���ل اخلدمات املقدمة 

لألشخاص املعاقني.
وان القرارات املتخذة في اخلدمات 
املقدمة تتم عبر اللجان التخصصية 
وهي ليست قرارات فردية بل عمل 
جماعي منظم ملجموعة من اجلهات 
احلكومي���ة ومؤسس���ات املجتمع 

املدني.

ألف شخص معاق.
كما نسعى دوما ألن نكون املالذ 
األمن واحلصن احلصني لكل األشخاص 
املعاقني وأس���رهم ومؤسس���اتهم 
احلكومي���ة واخلاصة، وإذ نش���ير 
الى أنه لم تردنا أي شكوى رسمية 
حول تعرض األشخاص املعاقني ألي 
انتهاكات بأعراضهم وإذ ندعو النواب 
الكرام في حال ثبوت شكوى رسمية 
لديهم تقدميها للوزارة ليتسنى لنا 
اتخاذ اإلجراءات القانونية التي تكفل 
حقهم وتصون أعراضهم وكراماتهم 
داعني توخ���ي احليطة واحلذر في 
اخلوض في تلك املسائل حلساسيتها 

وخصوصيتها.
ان املجل���س األعل���ى لش���ؤون 
املعاقني يتكون م���ن مجموعة من 
اللجان التخصصي���ة منها اللجان 
الطبية والتي تتولى اإلشراف على 
متابعة حاالت اإلعاقة وتشخيصها 
وتصنيفه���ا وحتديد درجة اإلعاقة 
ودميومتها واحتياجاتها، وذلك يتم 

مصروفات املجلس األعلى لشؤون 
املعاقني واإلجراءات اإلدارية في إصدار 
القرارات التعليمية وإصدار شهادات 

اثبات اإلعاقة.
وق���ال ان امليزاني���ة التعليمية 
للعام الدراسي 2007 - 2008 بلغت 
12.831.400 مليون دينار وهي رسوم 
تعليمية للطلبة املعاقني في املدارس 
اخلاص���ة، وهم الذين ال تتوافر لهم 
برامج تعليمي���ة في وزارة التربية 
س���واء بالتعليم الع���ام أو مدارس 
التربي���ة اخلاصة، وذلك اس���تنادا 
للدستور بأن حق التعليم مكفول، 
لذا تتولى دراسة احلاالت وإصدار 
القرارات التعليمية للطلبة املعاقني 
جلنة تعليم وتأهيل وتشغيل املعاقني 
وهي جلنة مكونة من املختصني في 
ال���وزارات احلكومي���ة والقطاعات 
املختلفة برئاسة الوكيل املساعد في 
وزارة التربية وتصدر لكل حالة قرارا 
تعليميا بتقدمي دعم الرسوم الدراسية 
طبقا لنوع اإلعاقة، كما يشرف على 

وفق إجراءات ادارية وحتويل احلاالت 
إلى اللجان املتخصصة طبقا لنوع 
اإلعاقة، علم���ا أن كل جلنة تتكون 
في الغالب من رئيس وثالثة أعضاء 
وهم جميعا أطباء ذوو كفاءة عالية 
ويتمتعون باملهنية ويصادق على 
تقاريره���م عض���و املجلس األعلى 
لشؤون املعاقني ممثل وكيل وزارة 
الصحة ورئيس اللجان الطبية العامة 

د.أحمد الشطي.
ان بعض أنواع اإلعاقات قد تكون 
مؤقت���ة وذلك حس���ب رأي اللجنة 
الطبية وتوصي اللجنة الطبية بإعادة 
تقييمها مرة أخرى وعرضهم على 
اللجان املختصة، ف���إذا تبني زوال 
اإلعاقة ال جتدد لهم ش���هادة اثبات 

اإلعاقة ويتم سحبها.
ونحن اذ نشير الى أن املالحظات 
التي س���جلها ديوان احملاسبة على 
مصروفات املجلس األعلى لشؤون 
الفنية  املعاقني تتعل���ق باجلوانب 
وليست باختالسات مالية، كما أشيع 

ذلك فريق املتابعة واملراقبة ملتابعة 
العملية التعليمية واملدارس اخلاصة 
وما تقدمه من خدمات تربوية للطلبة 
املعاقني، وذلك لضمان تقدمي أفضل 
اخلدمات التعليمية ألبنائنا املعاقني 
وهي جميعها مس���توفية الشروط 
ومعتمدة من وزارة التربية واملجلس 
األعلى لشؤون املعاقني. أن املجلس 
األعلى لش���ؤون املعاقني هو اجلهة 
املختصة واملظلة العليا التي تشرف 
على توحيد اجلهود املبذولة في خدمة 
ورعاية األش���خاص املعاقني والتي 
تقدم مجموعة من اخلدمات املنتظمة 
واملستمرة واملتكاملة لهم في العديد 
املجاالت وذلك استنادا للقانون رقم 
96/49 بش���أن الرعاية االجتماعية 

للمعاقني منها:
1- املساعدات االجتماعية.

2- الدعم التعليمي.
3- األجهزة التعويضية.

4- دعم احلفاضات.
5-معاش اإلعاقة.

6- دعم اإلسكان.
علما أن العدد اإلجمالي لألشخاص 
املعاقني املقيدين في املجلس األعلى 
لش���ؤون املعاقني بلغ ما يقارب 32 

أع���رب رئيس مكت���ب العالقات 
العامة واخلارجية للمجلس األعلى 
لشؤون املعاقني فواز احلصبان عن 
تقدير املعاقني وذويهم لتصريحات 
بعض النواب حول محاسبة املتسببني 
في التج���اوزات في املجلس األعلى 
لش���ؤون املعاقني قائ���ال: اننا نؤكد 
النواب األفاضل وكل  أن مالحظات 
املهتمني بقضايا األشخاص املعاقني 
هي محل ترحي���ب وتقدير، وحيث 
تشير تلك التصريحات عن صرف 
املجلس األعلى لشؤون املعاقني مبلغ 
12 مليون دينار، وثمة مدارس غير 
مرخصة، وأن هن���اك مجموعة من 

املعاقني األصحاء.
الش���ؤون  وأض���اف أن وزي���ر 
االجتماعية والعمل رئيس املجلس 
األعلى لشؤون املعاقني أصدر قرارا 
يقضي بتشكيل جلنة للوقف على 
تداعيات القضية التي أثيرت بالصحف 
في األيام املاضية ومالحظات النواب، 
وذلك للبحث والتحقق من س���المة 

فواز احلصبان 

بعض أعمال النزالء من السدوتدريب على صناعة عجينة السيراميك

بيان بعدد موظفي ادارة رعاية المعاقين والعاملين في الدور والمراكز التابعة  لها

ادارة رعاية 

المعاقين

دار رعاية 

المعاقين نساء 

وأطفال

دار رعاية 

المعاقين 

رجال

دار التأهيل 

االجتماعي 

نساء وأطفال

دار التأهيل 

االجتماعي 

رجال

مركز الرعاية 

النهارية

مركز التدخل 

المبكر

مركز جنوب 

الصباحية
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االهتمام باملزروعات

علمت »األنباء« من مصادر مطلعة ان وزارة الشؤون تعمل على سد النقص 
احلاد في عمل املش����رفني االجتماعيني في ال����دور التابعة إلدارة املعاقني بتعيني 
مش����رفني اجتماعيني من الوافدين على بند املكافآت حيث مت تعيني 25 مش����رفا 
مؤخرا على بند املكافآت للصندوق اخليري. وأضافت املصادر انه مت تثبيت 15 
مشرفا وتعيينهم كاخصائيني اجتماعيني في الوزارة منهم 14 رجال وامرأة، وان 
تركي����ز التعيني كان في مجمع جنوب الصباحية. وأكد املصدر ان هذه اخلطوة 

تأتي ملعاجلة النقص احلاد والتسرب الوظيفي في العمل مع هذه الفئات.

تعيين 25 مشرفًا اجتماعيًا على بند المكافآت


