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خالد املهدي

شدد على أهمية نشر الوعي والثقافة بين أفراد المجتمع تجاه قضايا المعاقين

المهدي لـ «األنباء»: االهتمام بالخدمة النفسية لتنمية
صحة المعاق وحمايته من االنحرافات واالضطرابات السلوكية

توطيـد العالقـة بيـن األسـرة والـدار لتنميـة روح التعـاون الهـادف وتطويـر برامـج خدمـة الفـرد والجماعـة حسـب كل مرحلـة

التدريب في نادي املعاقني لكرة السلة خالد املهدي متابعا بعض أنشطة املعاقني

واخلدمات.
وعن دور مكتـــب اخلدمة 
النفســـية في الـــدور واملراكز 
التابعة لإلدارة قال املهدي: يقوم 
املكتب بتطبيق مقاييس اختبار 
الذكاء على حـــاالت االلتحاق 
اجلديدة، ووضع خطط تعديل 
التي  السلوك لبعض احلاالت 
تعاني من سلوك غير توافقي، 
وعقد مقابلة أولية مع احلالة 
لتحديد األدوات واالختبارات 
الذكاء ثم  التي تصلح لقياس 
عقد مقابلة مع الوالدين للوقوف 
على حيثيات املشكلة واجلهود 
السابقة في العالج، اضافة الى 
تشخيص احلالة وحتديد مدى 

استفادتها.

نشر الوعي والثقافة بني أفراد 
املجتمع جتاه القضايا اخلاصة 

بفئات املعاقني.

الخدمات النفسية

وعـــن اخلدمات النفســـية 
املهـــدي ان اخلــــدمة  أوضح 
النفــــسية في الدور متثل دورا 
أســــاســـيا في تنمية الصحة 
النـــــفسية لدى املعاق وحمايته 
من االنحرافات واالضطرابات 
السلوكية، حيث تقوم اخلدمة 
النفســـية بعمل تقييم شامل 
للمعاق يحدد حجـــم اإلعاقة 
الذهني حســـب  ومســـتواها 
القدرات العقلية، وكذلك حتديد 
البرامج  نوعية االستفادة من 

املعنية في كل ما يخص النزالء 
ومتثيل االدارة في أي اجتماعات 
أخرى قد ُيدعى اليها. مع اجراء 
الدراســــــات عن القضايا ذات 
الصلة برعاية املعاقني وأسرهم 
وفقا للمعاييـــر الفنية للعمل 
وطبقـــا للنظـــم والتعليمات 
املعمـــول بهـــا. والعمل على 
املنتقاة من  البحوث  تخليص 
املنظمات والهيئات ذات الصلة 
برعايـــة املعاقـــني بهدف رفع 
مســـتوى اخلدمات والرعاية 
املقدمة لهذه الفئة مبا يكفل لهم 
حياة كرمية، واعداد النشرات 
واملطبوعات اخلاصة بالعمل في 
املعاقني والفئات  مجال رعاية 
اخلاصة بهدف املســـاهمة في 

التأهيل  أو  املرشحة للتدريب 
املهني، ومراجعة االحصائيات 
الشهرية اخلاصة بالنزالء وإمداد 
اجلهـــات املختلفـــة أو مكاتب 
التقارير  أو  البحث بالبيانات 
التي يحتاجون اليها، وجتديد 
التي  البيانـــات  واســـتحداث 
يحتـــاج اليها االختصاصيون 
االجتماعيـــون والنفســـيون 
لتطويـــر العمل الفني، واقامة 
الثقافيـــة واحللقات  الندوات 
التي تتناول كيفية  النقاشية 
التعامل مع هذه الفئات وأحدث 
أساليب الرعاية والتعرف على 
ما هو جديد في مجال اإلعاقة، 
بالـــرأي وتبادل  واملشـــاركة 
املراسالت بني االدارة واجلهات 

نادي املعاقني) ويقوم مبتابعة 
امللتحقـــني بالفصول  النزالء 
التدريبية في كل دار، والعمل 
على توطيد العالقة بني األسرة 
والدار لتنميـــة روح التعاون 
الهادف، وكذلك تطوير برامج 
خدمة الفـــرد وخدمة اجلماعة 
حســـبما تقتضيه كل مرحلة 
من مراحل التوجيه الفني، كما 
ان اســـتقبال طلبات االلتحاق 
من أولياء األمور وابداء الرأي 
حول نوعيـــة الرعاية املالئمة 
وحتويلهـــا الى مكاتب البحث 
االجتماعي الجـــراء الالزم من 
ضمـــن مهام الفريـــق، اضافة 
التي  النظر في احلـــاالت  الى 
تستوجب النقل وكذلك احلاالت 

الشـــخصية واملظهر  النظافة 
العام.

الـــى وضع اخلطة  اضافة 
الالزمـــة لرعايتهـــم وتنمية 
قدراتهم وتدريبهم على االعتماد 
على النفس في قضاء حاجاتهم 
األساسية، واالهتمام باجلانب 
الترفيهي والرياضي والتربوي 
مع احلفـــاظ على ســـالمتهم 
وحمايتهم مـــن التعرض ألي 

أذى.

متابعة النزالء

وقال املهدي كذلك يتابع فريق 
العمل النزالء امللتحقني بالبرامج 
اخلارجية (كمركز التأهيل املهني 
أو مدارس التربية اخلاصة – أو 

فني متكامل من اختصاصيني 
اجتماعيـــني واختصاصيـــات 
ومشـــرفني ومشـــرفات وفق 
خطة عمل مدروسة للنزالء في 
الدور، مع األخذ في االعتبار ان 
تكون اخلطة متسمة باملرونة 
والتجديد واالستخدام األمثل 
ملبـــادئ اخلدمـــة االجتماعية 
بهدف تعديل ســـلوكهم حيث 
يتوافـــر في كل دار فريق عمل 
من االختصاصيني االجتماعيني 
والنفسيني يقوم باملهام التالية: 
الســـنوي للنزالء  التصنيف 
وفقا لقدراتهم الذهنية، العمل 
بأســـلوب خدمة الفرد وخدمة 
اجلماعة حسب احلالة، املتابعة 
املستمرة للحاالت يوميا ملتابعة 

بشرى شعبان
ادارة رعاية  كشـــف مديـــر 
املعاقني خالد املهدي عن انتهاء 
االدارة من وضع تصور شـــامل 
لعمل عدد من األنشطة الداخلية 
واخلارجيـــة للنزالء الى جانب 
وضع خطة العمل للستة شهور 

املقبلة.
وقال في تصريح لـ «األنباء» 
ان األنشطة الداخلية منها تربوية 
وفنية ورياضية وهي تشمل جميع 
األنشطة التي تؤدى داخل الدور 
سواء أنشطة فنية أو ترويحية 
أو رياضية أو نشاطا فنيا (رسم 
– أشغال يدوية – نشاط زراعي 

– تربية دواجن).
أما النشـــاط الرياضي فهو 
صباحي يوميا ضمن الطابور 
الصباحي – مسابقات رياضية 
– استخدام األلعاب الرياضية 
باألدوات اخلاصة – ســـباحة 
يومني في األســـبوع – ألعاب 

اجلمباز لبعض احلاالت.
وعن األنشـــطة اخلارجية 
قال انها تتمثـــل في الرحالت 
الترفيهيـــة واملشـــاركات في 
الدينية والوطنية،  املناسبات 
الرحالت الثقافية للتعرف على 
معالم الكويت وزيارة املنشآت 
الصناعية، املشاركة في املعارض 
واملهرجانـــات في املناســـبات 
الوطنية، املشاركة في البطوالت 
الرياضية داخل وخارج الكويت، 
االشتراك في املعسكرات الشتوية 
الربيعي  والصيفية واملعسكر 

في الصليبية.
وقال املهدي ان االدارة تركز 
على تقدمي اخلدمات االجتماعية 
مـــن احملاور األساســـية التي 
تستخدم بقصد التدخل الواعي 
املخطط إلحداث تغيير من توافق 
اإلنسان املعاق وحتسني األداء 
االجتماعي لألدوار والوظائف 
التـــي يقوم بهـــا، حيث يقوم 
بتقدمي هـــذه اخلدمـــة جهاز 
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