
�إعج���ازه  �لقائ���ل يف حمك���م  ب�س���م �هلل 
)وبالو�لدين �إح�س���انَا( و�ل�س���الة و�ل�سالم 
على معلم �لنا�س �خلري، وهادي �لب�س���رية،  
وو��س���ع منه���ج �لتعام���الت مع كبار �ل�س���ن 
عندم���ا قال ) �إن من �إجالل �هلل �إجالل ذي 

�ل�سيبة �مل�سلم(.
�لرب����اين و�ملنطل����ق  �لت�س����ريع  وم����ن ه����ذ� 
�لنب����وي، �نطلقت فكرة مركز �إجالل خلدمات 
كبار �ل�سن و�ملتقاعدين، لتقدمي �أوجه �لرعاية 
لكبار �ل�س����ن وم�س����اعدتهم، حيث  يتبع �ملركز 
�ل�سبكة �الإقليمية للم�سوؤولية �الجتماعية.  فكل 
فرد وكل موؤ�س�س����ة عليها م�س����وؤولية  �جتماعية 
يف تق����دمي �ف�س����ل و�أرق����ى درج����ات �لعناي����ة، 
و�لرعاية،لكبار �ل�س����ن �سو�ء، كان ذلك رعاية 
نف�سية، �أو �جتماعية، �أو �قت�سادية، �أو دينية.

ل���ذ� كان الب���د من تبني فك���رة جمع تلك 
�خلدمات وو�س���عها يف مكان و�حد ت�س���هيال 
لتل���ك �لفئ���ة �لغالية علين���ا، �أو م���ن يعولهم  
للح�سول عليها، ومعرفتها .وكذلك، �أخذنا 
عل���ى عاتقنا �س���رورة توعي���ة �ملجتمع بكافة 
�أطياف���ه بط���رق �لتعام���ل م���ع كب���ار �ل�س���ن 
و�ملتقاعدي���ن و�لي���ة �لتكيف معهم للو�س���ول 

بهم نحو �ل�سيخوخة �ملريحة.

 ولنــا كلمــة
الروؤيـــــــة:

�لتمي���ز و �لريادة  يف �لتوعية �ملجتمعية بحقوق كبار �ل�س���ن و�ملتقاعدين  وطرق 
�لتعامل معهم.

الر�سـالــــة:
ي�س���عى مركز �إجالل لتقدمي كافة �خلدمات لكبار �ل�س���ن و�ملتقاعدين ون�سر ثقافة 
وط���رق �لتعامل معهم  وفق �ل�س���ريعة �لربانية و�له���دي �ملحمدي يف �لعامل �لعربي 
عن طريق �مل�س���اهمة �ملتميزة يف تاأهي���ل وتثقيف خمتلف �لفئات يف �ملجتمع وذلك 
باال�ستعانة بذوي �خلرب�ت و �لتعاون  مع �ملوؤ�س�سات و�جلهات �حلكومية و�الأهلية يف 
ح�سر تلك �خلدمات وت�سهل �حل�سول عليها با�ستخد�م جميع �لتقنيات �حلديثة.

تنبثق الأه��داف العامة للمركز من الأه��داف الأ�شا�شية لل�شبكة 
الإقليمية للم�ش�ؤولية الجتماعية : 

1-  ن�س���ر ثقافة �مل�س���وؤولية �الجتماعية جت���اه كبار �ل�س���ن و�ملتقاعدين يف �لدول 
�لعربية .

2- تدريب وتطوير  �لعاملني  يف دور رعاية كبار �ل�سن .
3- تنظي���م �لفعالي���ات و�ملوؤمتر�ت و�ملعار�س و�لندو�ت �خلا�س���ة بكبار �ل�س���ن 

و�لتي ت�ساهم بن�سر ثقافة �لعناية بهم  .
4- �إ�س���د�ر جملة دورية متخ�س�س���ة تهتم بن�س���ر �لبحوث وكل م���ا يتعلق بكبار 

�ل�سن و�ملتقاعدين .
5- �إع���د�د �لدر��س���ات و�لبح���وث �ملتخ�س�س���ة م���ع �ال�س���تعانة باملتميزين من 

�ملتخ�س�سني.
6- ترجمة بع�س �ملعايري �خلا�سة بتقدمي �خلدمات لكبار �ل�سن  

7- حتقيق �لتعاون و�لرت�بط بني مر�كز رعاية كبار �ل�سن وجمعيات �ملتقاعدين 
بع�سهم ببع�س يف �لدول �لعربية .

8- ت�سميم بر�مج �لتدريب و�لتطوير �خلا�سة برعاية كبار �ل�سن و�ملتقاعدين .
9- �لتن�س���يق م���ع �ملهتمني بجانب كب���ار �ل�س���ن و�ملتقاعدين لتب���ادل �ملعلومات 

و�خلرب�ت
10- �إن�ساء جلنة متخ�س�سة تهتم بحقوق كبار �ل�سن .

د. حياة ي��شف مالوي
رئي�سة مركز �جالل خلدمات كبار �ل�سن و�ملتقاعدين



اأوًل: الدبل�مات :
1- دبلوم �الإد�رة ملوؤ�س�سات رعاية �مل�سنني .

2- �لدبلوم �لتخ�س�سي للعاملني بدور رعاية �مل�سنني.
3- �لدبلوم �الإ�سر�يف للعاملني بدور رعاية �مل�سنني .

4- دبلوم تاأهيل مقدمي �لرعاية لكبار �ل�سن ) جل�ساء 
�مل�سنني (.

5- دبلوم فنون ومهار�ت �لتعامل مع كبار �ل�سن للعاملني 
بدور رعاية �مل�سنني .

ثانيًا: الدورات والربامج )للمهتمني ، اأ�شر 
امل�شنني ، العاملني مع امل�شنني (:

1- فنون ومهار�ت �لتعامل مع كبار �ل�سن .
2- دورة فن �إعد�د �الأن�سطة �لرتويحية و�الجتماعية لكبار 

�ل�سن وفق مقيا�س هريمان �لعاملي .
3- فنون ومهار�ت يف �إد�رة �ملقابلة مع كبار �ل�سن : 

4- دورة )نحو حو�ر هادف ( فنون ومهار�ت �لتحاور مع 
كبار �ل�سن 

5-  �الإبد�ع يف �لتعامل مع كبار �ل�سن ) لفئة �ل�سباب (.
6- يف بيتنا كبري ) لفئة �ل�سغار من 12- 15 �سنة . 

8- دورة �الكتئاب �لنف�سي لدى كبار �ل�سن »�الأ�سباب - 
�لعالج - �لوقاية«.

9- �لتو�فق �لنف�سي لدى كبار �ل�سن.
10- �أ�سرة كبري �ل�سن »�ل�سغوط و�لعالج«.

11- �لزهامير لدى كبار �ل�سن.
12- �للياقة �لبدنية و�الأن�سطة �حلركية لكبار �ل�سن.

ثالثًا: الدورات الإدارية :
1- دورة تطوير مهار�ت �حل�س �لوظيفي للعاملني يف دور 

رعاية �مل�سنني.
2- �أخالقيات �ملهن�ة يف دور رعاية �مل�سنني .

3- )كيف نتو��سل بنجاح مع كبار �ل�سن ( مهار�ت �الت�سال 
�لفّعال.

4- �ل��������ذك���اء �ل������������وج���د�ن����������������ي ودوره يف �لتو��سل مع 
كبار �ل�سن..

5- تنمية مهار�ت �ملديرين يف تقييم �الأد�ء �لوظيفي يف 
موؤ�س�سات رعاية �مل�سنني .

رابعًا: دورات اإعداد مدربني :
1-  دورة �إعد�د �ملدرب �ملحرتف يف برنامج فنون ومهار�ت 

�لتعامل مع كبار �ل�سن.
2-  �أخ�سائي م�سوؤولية �جتماعية يف موؤ�س�سات رعاية 

�مل�سنني .


