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 األوروبي االتحاد من وبتمويل" إدراك" مع بالتعاون جبيل بلدّية أنجزته مشروع

  السنّ  لكبار وترفيه وتطّوع عمل فرص
 المجتمع في دمَجهم وتعيد عليهم التقاعد وطأة تخفف

 

"إدراك" )مركز األبحاث وتطوير جبيل المرحلة األولى لـ"مشروع تمكين كبار السن" بالتعاون مع جمعّية  -أنجزت بلدّية بيبلوس 

العالج التطبيقي( وبتمويل من االتحاد األوروبي، يهدف إلى إعادة دمج كبار السن في في المجتمع، والحّد من وطأة التقاعد عليهم، 

وفتح مجاالت ومن تأثرهم سلباً بتوقفهم عن العمل وابتعادهم عن الحياة االجتماعّية المرتبطة به، وذلك عبر توفير فرص عمل لهم، 

 .العمل التطّوعي أمامهم، وإشراكهم في أنشطة ترفيهّية

وأوضحت "إدراك" في بيان أن "فرص العمل والتطّوع والترفيه التي يؤّمنها هذاالمشروع لكبار السّن، تساهم في الحّد من عزلتهم 

 .ّيةاالجتماعّية بعد التقاعد، وتؤّثر أيجاباً على صحتهم"، خصوصاً لجهة صّحتهم العقل

 وكشفت "إدراك" أن أبحاثها ودراساتها بّينت بالفعل أّن ثمة ترابطاً قوياً بين االضطرابات النقسية وتراجع الدور االجتماعي مما يؤّكد

أهمّية التدّخل االجتماعي من خالل مجموعات المساندة والمتطّوعين وتوفير فرص العمل والتواصل، على غرار تلك التي يقّدمها 

 .تحسين الصّحة النقسية لدى كبار السنالمشروع، ل

وشرح البيان أّن "مشروع تمكين كبار السن" يقوم "على مكّونين أساسيَّين اثنين: المكّون األّول توفير قاعدة بيانات للفرص التي 

 ."السنتسمح بإشراك كبار السن في المجتمع؛ والمكّون الثاني زيادة الوعي العام بالحقوق االجتماعّية وحاجات كبار 

 –وأفاد البيان بأن قاعدة البيانات وضعت على أساس اتصاالت أجريت بالشركات والجمعّيات الواقعة ضمن نطاق بلدّية بيبلوس 

جبيل لتحديد ما يتوافر لديها من فرص عمل وفرص تطّوعية وأنشطة ترفيهّية للبالغين فوق سن السّتين. واشار إلى أّن اإلطالع على 

اإللكتروني باللغتين اإلنكليزّية والعربّية كذلك يمكن اإلطالع على قاعدة البيانات من  "إدراك" ه ُمتاح على موقعقاعدة البيانات هذ

 :باللغتين اإلنكليزّية والعربّية اإللكتروني جبيل-خالل موقع بلدّية بيبلوس

وأوضح أّن قاعدة البيانات هذه "تتضّمن الشركات والجمعّيات المستعدة الستضافة كبار السن من عمر السّتين فما فوق في مقّراتها، 

 .": "يمكن لألشخاص المهتّمين االتصال بهذه الشركات والجمعياتأو التي وفّرت أنشطة ترفيهّية لهم". وأضافت

ودعا البيان الشركات والجمعّيات من خارج منطقة جبيل والمهتّمة بأن تكون جزءاً من قاعدة البيانات، إلى إرسال رسالة إلكترونية 

 . eep@idraac.org في هذا الشأن على العنوان

https://assafir.com/Article/8/516125 
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 ومشروع «جبيل بلدّية»

 «السن كبار تمكين»

 األوروبي، االتحاد من وبتمويل «إدراك» جمعّية مع بالتعاون «السن كبار تمكين مشروع»لـ األولى المرحلة جبيل بلدية أنجزت

 عن وابتعادهم العمل عن بتوقفهم سلباً  تأثرهم ومن عليهم، التقاعد وطأة من والحدّ  المجتمع، في السن كبار دمج إعادة إلى يهدف

 أنشطة في وإشراكهم أمامهم، التطّوعي العمل مجاالت وفتح لهم، عمل فرص توفير عبر وذلك به، المرتبطة االجتماعّية الحياة

 .ترفيهّية

 عزلتهم من الحدّ  في تساهم السّن، لكبار المشروع هذا يؤّمنها التي والترفيه والتطّوع العمل فرص» أن بيان في «إدراك» وأوضحت

 أنّ  بالفعل بّينت ودراساتها أبحاثها أن كاشفةً  ،«العقلّية صّحتهم لجهة خصوصاً  ،«صحتهم على إيجاباً  وتؤّثر التقاعد، بعد االجتماعّية

 المساندة مجموعات خالل من االجتماعي التدّخل أهمّية يؤّكد مما االجتماعي الدور وتراجع النفسية االضطرابات بين قوياً  ترابطاً  ثمة

 .السن كبار لدى النقسية الصّحة لتحسين المشروع، يقّدمها التي تلك غرار على والتواصل، العمل فرص وتوفير والمتطّوعين

 بإشراك تسمح التي للفرص بيانات قاعدة توفير األّول: أساسيَّين مكّونين على» يقوم «السن كبار تمكين مشروع» أنّ  البيان وشرح

 وضعت البيانات قاعدة أن الى الفتاً  ،«السن كبار وحاجات االجتماعّية بالحقوق العام الوعي زيادة والثاني المجتمع، في السن كبار

 عمل فرص من لديها يتوافر ما لتحديد جبيل - بيبلوس بلدّية نطاق ضمن الواقعة والجمعّيات بالشركات أجريت اتصاالت أساس على

 موقع على ُمتاح هذه البيانات قاعدة على اإلطالع أنّ  إلى واشار. السّتين سن فوق للبالغين ترفيهّية وأنشطة تطّوعية وفرص

 .والعربّية اإلنكليزّية باللغتين اإللكتروني «إدراك»

-%D8%A8%D9%84%D8%AF%D9%8A%D8%A9-http://www.addiyar.com/article/1257039

-%D8%AC%D8%A8%D9%8A%D9%84

-D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%AA%D9%85%D9%83%D9%8A%D9%86%D9%88%

%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86-%D9%83%D8%A8%D8%A7%D8%B1 

  

http://www.addiyar.com/article/1257039-%D8%A8%D9%84%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AC%D8%A8%D9%8A%D9%84-%D9%88%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%AA%D9%85%D9%83%D9%8A%D9%86-%D9%83%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86
http://www.addiyar.com/article/1257039-%D8%A8%D9%84%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AC%D8%A8%D9%8A%D9%84-%D9%88%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%AA%D9%85%D9%83%D9%8A%D9%86-%D9%83%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86
http://www.addiyar.com/article/1257039-%D8%A8%D9%84%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AC%D8%A8%D9%8A%D9%84-%D9%88%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%AA%D9%85%D9%83%D9%8A%D9%86-%D9%83%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86
http://www.addiyar.com/article/1257039-%D8%A8%D9%84%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AC%D8%A8%D9%8A%D9%84-%D9%88%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%AA%D9%85%D9%83%D9%8A%D9%86-%D9%83%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86


 

 

 

 

 

 

  



 

 جبيل في «السن كبار تمكين» مشروع

االتحاد األوروبي، وبتمويل من « إدراك»بالتعاون مع جمعّية « مشروع تمكين كبار السن»أنجزت بلدية جبيل المرحلة األولى لـ

يهدف إلى إعادة دمج كبار السن في المجتمع، والحّد من وطأة التقاعد عليهم، ومن تأثرهم سلباً بتوقفهم عن العمل وابتعادهم عن 

الحياة االجتماعّية المرتبطة به، وذلك عبر توفير فرص عمل لهم، وفتح مجاالت العمل التطّوعي أمامهم، وإشراكهم في أنشطة 

 .ةترفيهيّ 

 

  



 

 فرص عمل وتطّوع وترفيه لكبار السّن تخفف وطأة التقاعد عليهم

جبيل المرحلة األولى لـ"مشروع تمكين كبار السن" بالتعاون مع جمعّية "إدراك" )مركز األبحاث وتطوير  -أنجزت بلدّية بيبلوس   

السن في المجتمع، والحّد من وطأة التقاعد عليهم، ومن العالج التطبيقي( وبتمويل من االتحاد األوروبي، يهدف إلى إعادة دمج كبار 

تأثرهم سلباً بتوقفهم عن العمل وابتعادهم عن الحياة االجتماعّية المرتبطة به، وذلك عبر توفير فرص عمل لهم، وفتح مجاالت العمل 

  التطّوعي أمامهم، وإشراكهم في أنشطة ترفيهّية.

التطّوع والترفيه التي يؤّمنها هذا المشروع لكبار السّن، تساهم في الحّد من عزلتهم وأوضحت "إدراك" في بيان أن "فرص العمل و

  االجتماعّية بعد التقاعد، وتؤّثر أيجاباً على صحتهم"، خصوصاً لجهة صّحتهم العقلّية.

مما يؤّكد  تراجع الدور االجتماعيوكشفت "إدراك" أن أبحاثها ودراساتها بّينت بالفعل أّن ثمة ترابطاً قوياً بين االضطرابات النفسية و

أهمّية التدّخل االجتماعي من خالل مجموعات المساندة والمتطّوعين وتوفير فرص العمل والتواصل، على غرار تلك التي يقّدمها 

 المشروع، لتحسين الصّحة النقسية لدى كبار السن.

ين اثنين: المكّون األّول توفير قاعدة بيانات للفرص التي وشرح البيان أّن "مشروع تمكين كبار السن" يقوم "على مكّونين أساسيَّ 

  تسمح بإشراك كبار السن في المجتمع؛ والمكّون الثاني زيادة الوعي العام بالحقوق االجتماعّية وحاجات كبار السن".

 –نطاق بلدّية بيبلوس  وأفاد البيان بأن قاعدة البيانات وضعت على أساس اتصاالت أجريت بالشركات والجمعّيات الواقعة ضمن

جبيل لتحديد ما يتوافر لديها من فرص عمل وفرص تطّوعية وأنشطة ترفيهّية للبالغين فوق سن السّتين. واشار إلى أّن اإلطالع على 

 قاعدة البيانات هذه ُمتاح على موقع "إدراك" اإللكتروني باللغتين اإلنكليزّية والعربّية:

project-empowerment-http://opportunities.idraac.org/arabic/elderly 

http://www.alhasnaa.com/news/subjects/%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9/2016/11/01

/%D9%81%D8%B1%D8%B5-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D9%88%D8%AA%D8%B7%D9%88%D8%B9-

%D9%88%D8%AA%D8%B1%D9%81%D9%8A%D9%87-%D9%84%D9%83%D8%A8%D8%A7%D8%B1-

%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86-%D8%AA%D8%AE%D9%81%D9%81-

%D9%88%D8%B7%D8%A3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF-

%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87%D9%85 
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 السن كبار تمكين مشروع من األولى المرحلة أنجزت جبيل بلدية

وبتمويل من االتحاد األوروبي، يهدف   المرحلة األولى لـ"مشروع تمكين كبار السن" بالتعاون مع جمعّية "إدراك" بلدية جبيل أنجزت

حّد من وطأة التقاعد عليهم، ومن تأثرهم سلباً بتوقفهم عن العمل وابتعادهم عن الحياة إلى إعادة دمج كبار السن في المجتمع، وال

 .االجتماعّية المرتبطة به، وذلك عبر توفير فرص عمل لهم، وفتح مجاالت العمل التطّوعي أمامهم، وإشراكهم في أنشطة ترفيهّية

يؤّمنها هذاالمشروع لكبار السّن، تساهم في الحّد من عزلتهم  وأوضحت "إدراك" في بيان أن "فرص العمل والتطّوع والترفيه التي

أن أبحاثها ودراساتها بّينت بالفعل أّن   االجتماعّية بعد التقاعد، وتؤّثر أيجاباً على صحتهم"، خصوصاً لجهة صّحتهم العقلّية"، كاشفةً 

ّكد أهمّية التدّخل االجتماعي من خالل مجموعات المساندة ثمة ترابطاً قوياً بين االضطرابات النقسية وتراجع الدور االجتماعي مما يؤ

 .والمتطّوعين وتوفير فرص العمل والتواصل، على غرار تلك التي يقّدمها المشروع، لتحسين الصّحة النقسية لدى كبار السن

وفير قاعدة بيانات للفرص التي وشرح البيان أّن "مشروع تمكين كبار السن" يقوم "على مكّونين أساسيَّين اثنين: المكّون األّول ت

تسمح بإشراك كبار السن في المجتمع، والمكّون الثاني زيادة الوعي العام بالحقوق االجتماعّية وحاجات كبار السن"، الفتاً الى أن 

د ما جبيل لتحدي –قاعدة البيانات وضعت على أساس اتصاالت أجريت بالشركات والجمعّيات الواقعة ضمن نطاق بلدّية بيبلوس 

يتوافر لديها من فرص عمل وفرص تطّوعية وأنشطة ترفيهّية للبالغين فوق سن السّتين. واشار إلى أّن اإلطالع على قاعدة البيانات 

 .هذه ُمتاح على موقع "إدراك" اإللكتروني باللغتين اإلنكليزّية والعربّية

-http://www.elnashra.com/news/show/1044874/%D8%A8%D9%84%D8%AF%D9%8A%D8%A9

-%D8%A3%D9%86%D8%AC%D8%B2%D8%AA-%D8%AC%D8%A8%D9%8A%D9%84

-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A9

-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89

%D8%A7-%D9%83%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%83%D9%8A%D9%86%D8%AA%D9%85%D9 

  

http://www.elnashra.com/news/tag/%D8%A8%D9%84%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AC%D8%A8%D9%8A%D9%84
http://www.elnashra.com/news/tag/%D8%A8%D9%84%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AC%D8%A8%D9%8A%D9%84
http://www.elnashra.com/news/show/1044874/%D8%A8%D9%84%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AC%D8%A8%D9%8A%D9%84-%D8%A3%D9%86%D8%AC%D8%B2%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%AA%D9%85%D9%83%D9%8A%D9%86-%D9%83%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7
http://www.elnashra.com/news/show/1044874/%D8%A8%D9%84%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AC%D8%A8%D9%8A%D9%84-%D8%A3%D9%86%D8%AC%D8%B2%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%AA%D9%85%D9%83%D9%8A%D9%86-%D9%83%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7
http://www.elnashra.com/news/show/1044874/%D8%A8%D9%84%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AC%D8%A8%D9%8A%D9%84-%D8%A3%D9%86%D8%AC%D8%B2%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%AA%D9%85%D9%83%D9%8A%D9%86-%D9%83%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7
http://www.elnashra.com/news/show/1044874/%D8%A8%D9%84%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AC%D8%A8%D9%8A%D9%84-%D8%A3%D9%86%D8%AC%D8%B2%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%AA%D9%85%D9%83%D9%8A%D9%86-%D9%83%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7
http://www.elnashra.com/news/show/1044874/%D8%A8%D9%84%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AC%D8%A8%D9%8A%D9%84-%D8%A3%D9%86%D8%AC%D8%B2%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%AA%D9%85%D9%83%D9%8A%D9%86-%D9%83%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7
http://www.elnashra.com/news/show/1044874/%D8%A8%D9%84%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AC%D8%A8%D9%8A%D9%84-%D8%A3%D9%86%D8%AC%D8%B2%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%AA%D9%85%D9%83%D9%8A%D9%86-%D9%83%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7


 
 ” مشروع تمكين كبار السن“بلدية جبيل تنجز 

 وبتمويل من االتحاد األوروبي” إدراك“بالتعاون مع 
 6102نوفمبر،  10الثالثاء، 

)مركز األبحاث وتطوير ” إدراك“بالتعاون مع جمعّية ” مشروع تمكين كبار السن”جبيل المرحلة األولى لـ –أنجزت بلدّية بيبلوس 

العالج التطبيقي( وبتمويل من االتحاد األوروبي، يهدف إلى إعادة دمج كبار السن في في المجتمع، والحّد من وطأة التقاعد عليهم، 

وفتح مجاالت ومن تأثرهم سلباً بتوقفهم عن العمل وابتعادهم عن الحياة االجتماعّية المرتبطة به، وذلك عبر توفير فرص عمل لهم، 

 .العمل التطّوعي أمامهم، وإشراكهم في أنشطة ترفيهّية

فرص العمل والتطّوع والترفيه التي يؤّمنها هذاالمشروع لكبار السّن، تساهم في الحّد من عزلتهم “في بيان أن ” إدراك“وأوضحت 

 .ّية، خصوصاً لجهة صّحتهم العقل”االجتماعّية بعد التقاعد، وتؤّثر أيجاباً على صحتهم

أن أبحاثها ودراساتها بّينت بالفعل أّن ثمة ترابطاً قوياً بين االضطرابات النقسية وتراجع الدور االجتماعي مما يؤّكد ” إدراك“وكشفت 

أهمّية التدّخل االجتماعي من خالل مجموعات المساندة والمتطّوعين وتوفير فرص العمل والتواصل، على غرار تلك التي يقّدمها 

 .تحسين الصّحة النقسية لدى كبار السنالمشروع، ل

على مكّونين أساسيَّين اثنين: المكّون األّول توفير قاعدة بيانات للفرص التي “يقوم ” مشروع تمكين كبار السن“وشرح البيان أّن 

 .”السنتسمح بإشراك كبار السن في المجتمع؛ والمكّون الثاني زيادة الوعي العام بالحقوق االجتماعّية وحاجات كبار 

 –وأفاد البيان بأن قاعدة البيانات وضعت على أساس اتصاالت أجريت بالشركات والجمعّيات الواقعة ضمن نطاق بلدّية بيبلوس 

جبيل لتحديد ما يتوافر لديها من فرص عمل وفرص تطّوعية وأنشطة ترفيهّية للبالغين فوق سن السّتين. واشار إلى أّن اإلطالع على 

 :اإللكتروني باللغتين اإلنكليزّية والعربّية” إدراك“ه ُمتاح على موقع قاعدة البيانات هذ

http://opportunities.idraac.org/arabic/elderly-empowerment-project 

http://opportunities.idraac.org/english/elderly-empowerment-project 

 :جبيل اإللكتروني باللغتين اإلنكليزّية والعربّية-ّية بيبلوسكذلك يمكن اإلطالع على قاعدة البيانات من خالل موقع بلد

http://jbail-byblos.com/ar/elderly-opportunities 

http://jbail-byblos.com/en/elderly-opportunities 

فما فوق في مقّراتها، تتضّمن الشركات والجمعّيات المستعدة الستضافة كبار السن من عمر السّتين “وأوضح أّن قاعدة البيانات هذه 

 .”يمكن لألشخاص المهتّمين االتصال بهذه الشركات والجمعيات“وأضافت: ”. أو التي وفّرت أنشطة ترفيهّية لهم

ودعا البيان الشركات والجمعّيات من خارج منطقة جبيل والمهتّمة بأن تكون جزءاً من قاعدة البيانات، إلى إرسال رسالة إلكترونية 

 . eep@idraac.org ى العنوانفي هذا الشأن عل

http://www.alkalimaonline.com/?p=941588 

 

 
 
 
 

http://www.alkalimaonline.com/?p=941588


 
  االولى المرحلة أنجزت جبيل بلدية

 إدراك جمعية مع بالتعاون السن كبار تمكين مشروع من
 

"مشروع تمكين كبار السن" بالتعاون مع جمعية "إدراك" )مركز األبحاث وتطوير أنجزت بلدية جبيل المرحلة األولى من  -وطنية 

العالج التطبيقي( وبتمويل من االتحاد األوروبي، والذي يهدف إلى إعادة دمج كبار السن في في المجتمع، والحد من وطأة التقاعد 

عية المرتبطة به، وذلك عبر توفير فرص عمل لهم، وفتح عليهم، ومن تأثرهم سلبا بتوقفهم عن العمل وابتعادهم عن الحياة االجتما

 .مجاالت العمل التطوعي أمامهم، وإشراكهم في أنشطة ترفيهية

 

وأوضحت "إدراك" في بيان، أن "فرص العمل والتطوع والترفيه التي يؤمنها هذا المشروع لكبار السن، تساهم في الحد من عزلتهم 

با على صحتهم، خصوصا لجهة صحتهم العقلية"، مشيرة الى أن أبحاثها ودراساتها "بينت بالفعل االجتماعية بعد التقاعد، وتؤثر أيجا

أن ثمة ترابطا قويا بين االضطرابات النفسية وتراجع الدور االجتماعي مما يؤكد أهمية التدخل االجتماعي من خالل مجموعات 

ك التي يقدمها المشروع، لتحسين الصحة النفسية لدى كبار المساندة والمتطوعين وتوفير فرص العمل والتواصل، على غرار تل

 ."السن

 

ولفتت الى أن "مشروع تمكين كبار السن يقوم على مكونين أساسيين: األول توفير قاعدة بيانات للفرص التي تسمح بإشراك كبار 

وضحة أن "قاعدة البيانات وضعت على السن في المجتمع، والثاني زيادة الوعي العام للحقوق االجتماعية وحاجات كبار السن"، م

جبيل لتحديد ما يتوافر لديها من فرص عمل  -أساس اتصاالت أجريت بالشركات والجمعيات الواقعة ضمن نطاق بلدية بيبلوس 

 ."وفرص تطوعية وأنشطة ترفيهية للبالغين فوق سن الستين

 

 :دراك اإللكتروني باللغتين اإلنكليزية والعربيةوأشارت إلى أن "اإلطالع على قاعدة البيانات هذه متاح على موقع إ

http://opportunities.idraac.org/arabic/elderly-empowerment-project 

 

http://opportunities.idraac.org/english/elderly-empowerment-project 

 

  :لكتروني باللغتين اإلنكليزية والعربيةجبيل اإل -كذلك يمكن اإلطالع على قاعدة البيانات من خالل موقع بلدية بيبلوس 

http://jbail-byblos.com/ar/elderly-opportunities 

 

http://jbail-byblos.com/en/elderly-opportunities". 

 

وذكرت أن "قاعدة البيانات هذه تتضمن الشركات والجمعيات المستعدة الستضافة كبار السن من عمر الستين فما فوق في مقراتها، 

أو التي وفرت أنشطة ترفيهية لهم، ويمكن لألشخاص المهتمين االتصال بهذه الشركات والجمعيات"، داعية "الشركات والجمعيات 

 من خارج منطقة جبيل والمهتمة بأن تكون جزءا من قاعدة البيانات، إلى إرسال رسالة إلكترونية في هذا الشأن على العنوان

eep@idraac.org".  

http://nna-leb.gov.lb/ar/show-news/251410/ 

  

http://nna-leb.gov.lb/ar/show-news/251410/


 

 

  االولى المرحلة أنجزت جبيل_بلدية#
 إدراك جمعية مع بالتعاون السن كبار تمكين مشروع من

 

"إدراك" )مركز األبحاث وتطوير العالج أنجزت بلدية جبيل المرحلة األولى من "مشروع تمكين كبار السن" بالتعاون مع جمعية 

التطبيقي( وبتمويل من االتحاد األوروبي، والذي يهدف إلى إعادة دمج كبار السن في في المجتمع، والحد من وطأة التقاعد عليهم، 

م، وفتح مجاالت ومن تأثرهم سلبا بتوقفهم عن العمل وابتعادهم عن الحياة االجتماعية المرتبطة به، وذلك عبر توفير فرص عمل له

 .العمل التطوعي أمامهم، وإشراكهم في أنشطة ترفيهية

وأوضحت "إدراك" في بيان، أن "فرص العمل والتطوع والترفيه التي يؤمنها هذا المشروع لكبار السن، تساهم في الحد من عزلتهم 

يرة الى أن أبحاثها ودراساتها "بينت بالفعل االجتماعية بعد التقاعد، وتؤثر أيجابا على صحتهم، خصوصا لجهة صحتهم العقلية"، مش

أن ثمة ترابطا قويا بين االضطرابات النفسية وتراجع الدور االجتماعي مما يؤكد أهمية التدخل االجتماعي من خالل مجموعات 

لدى كبار  المساندة والمتطوعين وتوفير فرص العمل والتواصل، على غرار تلك التي يقدمها المشروع، لتحسين الصحة النفسية

 ."السن

-http://www.alahednews.com.lb/fastnews/368425/%23%D8%A8%D9%84%D8%AF%D9%8A%D8%A9

-%D8%A3%D9%86%D8%AC%D8%B2%D8%AA-%D8%AC%D8%A8%D9%8A%D9%84

-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A9

-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%88%D9%84%D9%89

-%D8%AA%D9%85%D9%83%D9%8A%D9%86-D8%B9%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%

-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86-%D9%83%D8%A8%D8%A7%D8%B1

-%D9%85%D8%B9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86

-%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9

%D8%A5%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%83#.WBm4gy19600 

  

http://www.alahednews.com.lb/fastnews/368425/%23%D8%A8%D9%84%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AC%D8%A8%D9%8A%D9%84-%D8%A3%D9%86%D8%AC%D8%B2%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%88%D9%84%D9%89-%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%AA%D9%85%D9%83%D9%8A%D9%86-%D9%83%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%B9-%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%83#.WBm4gy19600
http://www.alahednews.com.lb/fastnews/368425/%23%D8%A8%D9%84%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AC%D8%A8%D9%8A%D9%84-%D8%A3%D9%86%D8%AC%D8%B2%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%88%D9%84%D9%89-%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%AA%D9%85%D9%83%D9%8A%D9%86-%D9%83%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%B9-%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%83#.WBm4gy19600
http://www.alahednews.com.lb/fastnews/368425/%23%D8%A8%D9%84%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AC%D8%A8%D9%8A%D9%84-%D8%A3%D9%86%D8%AC%D8%B2%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%88%D9%84%D9%89-%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%AA%D9%85%D9%83%D9%8A%D9%86-%D9%83%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%B9-%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%83#.WBm4gy19600
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  االولى المرحلة أنجزت جبيل بلدية

 إدراك جمعية مع بالتعاون السن كبار تمكين مشروع من

أنجزت بلدية جبيل المرحلة األولى من "مشروع تمكين كبار السن" بالتعاون مع جمعية "إدراك" )مركز األبحاث وتطوير العالج 

ع، والحد من وطأة التقاعد عليهم، التطبيقي( وبتمويل من االتحاد األوروبي، والذي يهدف إلى إعادة دمج كبار السن في في المجتم

ومن تأثرهم سلبا بتوقفهم عن العمل وابتعادهم عن الحياة االجتماعية المرتبطة به، وذلك عبر توفير فرص عمل لهم، وفتح مجاالت 

 العمل التطوعي أمامهم، وإشراكهم في أنشطة ترفيهية.

ي يؤمنها هذا المشروع لكبار السن، تساهم في الحد من عزلتهم وأوضحت "إدراك" في بيان، أن "فرص العمل والتطوع والترفيه الت

االجتماعية بعد التقاعد، وتؤثر أيجابا على صحتهم، خصوصا لجهة صحتهم العقلية"، مشيرة الى أن أبحاثها ودراساتها "بينت بالفعل 

التدخل االجتماعي من خالل مجموعات أن ثمة ترابطا قويا بين االضطرابات النفسية وتراجع الدور االجتماعي مما يؤكد أهمية 

المساندة والمتطوعين وتوفير فرص العمل والتواصل، على غرار تلك التي يقدمها المشروع، لتحسين الصحة النفسية لدى كبار 

 السن".

 

شراك كبار ولفتت الى أن "مشروع تمكين كبار السن يقوم على مكونين أساسيين: األول توفير قاعدة بيانات للفرص التي تسمح بإ

السن في المجتمع، والثاني زيادة الوعي العام للحقوق االجتماعية وحاجات كبار السن"، موضحة أن "قاعدة البيانات وضعت على 

جبيل لتحديد ما يتوافر لديها من فرص عمل  -أساس اتصاالت أجريت بالشركات والجمعيات الواقعة ضمن نطاق بلدية بيبلوس 

 هية للبالغين فوق سن الستين".وفرص تطوعية وأنشطة ترفي

 

 وأشارت إلى أن "اإلطالع على قاعدة البيانات هذه متاح على موقع إدراك اإللكتروني باللغتين اإلنكليزية والعربية:

http://opportunities.idraac.org/arabic/elderly-empowerment-project 

w/morenews.php?newsid=132507&catid=26&typ=news&name=%Dhttp://www.ahrarnews.com/ne

8%A8%D9%84%D8%AF%D9%8A%D8%A9%20%D8%AC%D8%A8%D9%8A%D9%84%20%D8%A3%D9%

86%D8%AC%D8%B2%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A9%20

%D%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%88%D9%84%D9%89%20%D9%85%D9%86%20%D9%85%D8%B4

8%B1%D9%88%D8%B9%20%D8%AA%D9%85%D9%83%D9%8A%D9%86%20%D9%83%D8%A8%D8%

A7%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9

%D8%A7%D9%88%D9%86%20%D9%85%D8%B9%20%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9%2

0%D8%A5%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%83 

  

http://www.ahrarnews.com/new/morenews.php?newsid=132507&catid=26&typ=news&name=%D8%A8%D9%84%D8%AF%D9%8A%D8%A9%20%D8%AC%D8%A8%D9%8A%D9%84%20%D8%A3%D9%86%D8%AC%D8%B2%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%88%D9%84%D9%89%20%D9%85%D9%86%20%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%20%D8%AA%D9%85%D9%83%D9%8A%D9%86%20%D9%83%D8%A8%D8%A7%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%20%D9%85%D8%B9%20%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9%20%D8%A5%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%83
http://www.ahrarnews.com/new/morenews.php?newsid=132507&catid=26&typ=news&name=%D8%A8%D9%84%D8%AF%D9%8A%D8%A9%20%D8%AC%D8%A8%D9%8A%D9%84%20%D8%A3%D9%86%D8%AC%D8%B2%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%88%D9%84%D9%89%20%D9%85%D9%86%20%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%20%D8%AA%D9%85%D9%83%D9%8A%D9%86%20%D9%83%D8%A8%D8%A7%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%20%D9%85%D8%B9%20%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9%20%D8%A5%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%83
http://www.ahrarnews.com/new/morenews.php?newsid=132507&catid=26&typ=news&name=%D8%A8%D9%84%D8%AF%D9%8A%D8%A9%20%D8%AC%D8%A8%D9%8A%D9%84%20%D8%A3%D9%86%D8%AC%D8%B2%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%88%D9%84%D9%89%20%D9%85%D9%86%20%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%20%D8%AA%D9%85%D9%83%D9%8A%D9%86%20%D9%83%D8%A8%D8%A7%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%20%D9%85%D8%B9%20%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9%20%D8%A5%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%83
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  االولى المرحلة جزتأن جبيل بلدية
 إدراك جمعية مع بالتعاون السن كبار تمكين مشروع من

 

)مركز األبحاث وتطوير العالج “ إدراك”بالتعاون مع جمعية “ مشروع تمكين كبار السن”أنجزت بلدية جبيل المرحلة األولى من 

والحد من وطأة التقاعد  ،والذي يهدف إلى إعادة دمج كبار السن في في المجتمع ،التطبيقي( وبتمويل من االتحاد األوروبي

وفتح  ،وذلك عبر توفير فرص عمل لهم ،ن العمل وابتعادهم عن الحياة االجتماعية المرتبطة بهومن تأثرهم سلبا بتوقفهم ع ،عليهم

فرص العمل والتطوع والترفيه ”أن  ،في بيان“ إدراك”وإشراكهم في أنشطة ترفيهية وأوضحت  ،التطوعي أمامهم.مجاالت العمل 

خصوصا  ،وتؤثر أيجابا على صحتهم ،االجتماعية بعد التقاعدتساهم في الحد من عزلتهم  ،التي يؤمنها هذا المشروع لكبار السن

بينت بالفعل أن ثمة ترابطا قويا بين االضطرابات النفسية وتراجع الدور ”مشيرة الى أن أبحاثها ودراساتها  ،“لجهة صحتهم العقلية

على  ،وفير فرص العمل والتواصلوالمتطوعين وت“.االجتماعي مما يؤكد أهمية التدخل االجتماعي من خالل مجموعات المساندة 

مشروع تمكين كبار السن يقوم على مكونين ”لتحسين الصحة النفسية لدى كبار السن ولفتت الى أن  ،غرار تلك التي يقدمها المشروع

ق والثاني زيادة الوعي العام للحقو ،أساسيين: األول توفير قاعدة بيانات للفرص التي تسمح بإشراك كبار السن في المجتمع

قاعدة البيانات وضعت على أساس اتصاالت أجريت بالشركات والجمعيات الواقعة ”موضحة أن  ،“االجتماعية وحاجات كبار السن

ترفيهية للبالغين فوق سن “.جبيل لتحديد ما يتوافر لديها من فرص عمل وفرص تطوعية وأنشطة  –ضمن نطاق بلدية بيبلوس 

اعدة البيانات هذه متاح على موقع إدراك اإللكتروني باللغتين اإلنكليزية والعربية اإلطالع على ق”وأشارت إلى أن :الستين 

http://opportunities.idraac.org/arabic/elderlyempowermentproject 

http://opportunities.idraac.org/english/elderlyempowermentproject : كذلك يمكن اإلطالع على قاعدة البيانات

-http://jbailbyblos.com/ar/elderlyجبيل اإللكتروني باللغتين اإلنكليزية والعربية  –ل موقع بلدية بيبلوس من خال

opportunities http://jbailbyblos.com/en/elderlyopportunities”.  قاعدة البيانات هذه تتضمن الشركات ”وذكرت أن

ويمكن  ،أو التي وفرت أنشطة ترفيهية لهم ،الستين فما فوق في مقراتهاوالجمعيات المستعدة الستضافة كبار السن من عمر 

منطقة  org.idraac@eep“.الشركات والجمعيات من خارج ”داعية  ،“لألشخاص المهتمين االتصال بهذه الشركات والجمعيات

 .على العنوان إلى إرسال رسالة إلكترونية في هذا الشأن ،جبيل والمهتمة بأن تكون جزءا من قاعدة البيانات

-http://www.cedarnews.net/featured/2016/10/28/%D8%A8%D9%84%D8%AF%D9%8A%D8%A9

%D8%AC%D8%A8%D9%8A%D9%84/ 
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 زت المرحلة األولى من مشروع تمكين كبار السنبلدية جبيل أنج

 

 

وبتمويل من االتحاد األوروبي، يهدف إلى   أنجزت بلدية جبيل المرحلة األولى لـمشروع تمكين كبار السن بالتعاون مع جمعّية إدراك

العمل وابتعادهم عن الحياة إعادة دمج كبار السن في المجتمع، والحّد من وطأة التقاعد عليهم، ومن تأثرهم سلباً بتوقفهم عن 

 .االجتماعّية المرتبطة به، وذلك عبر توفير فرص عمل لهم، وفتح مجاالت العمل التطّوعي أمامهم، وإشراكهم في أنشطة ترفيهّية

 

 وأوضحت إدراك في بيان أن فرص العمل والتطّوع والترفيه التي يؤّمنها هذاالمشروع لكبار السّن، تساهم في الحّد من عزلتهم

أن أبحاثها ودراساتها بّينت بالفعل أّن   االجتماعّية بعد التقاعد، وتؤّثر أيجاباً على صحتهم، خصوصاً لجهة صّحتهم العقلّية، كاشفةً 

ثمة ترابطاً قوياً بين االضطرابات النقسية وتراجع الدور االجتماعي مما يؤّكد أهمّية التدّخل االجتماعي من خالل مجموعات المساندة 

 .طّوعين وتوفير فرص العمل والتواصل، على غرار تلك التي يقّدمها المشروع، لتحسين الصّحة النقسية لدى كبار السنوالمت

 

وشرح البيان أّن مشروع تمكين كبار السن يقوم على مكّونين أساسيَّين اثنين: المكّون األّول توفير قاعدة بيانات للفرص التي تسمح 

، والمكّون الثاني زيادة الوعي العام بالحقوق االجتماعّية وحاجات كبار السن، الفتاً الى أن قاعدة بإشراك كبار السن في المجتمع

البيانات وضعت على أساس اتصاالت أجريت بالشركات والجمعّيات الواقعة ضمن نطاق بلدّية بيبلوس جبيل لتحديد ما يتوافر لديها 

ين فوق سن السّتين. واشار إلى أّن اإلطالع على قاعدة البيانات هذه ُمتاح من فرص عمل وفرص تطّوعية وأنشطة ترفيهّية للبالغ

 .على موقع إدراك اإللكتروني باللغتين اإلنكليزّية والعربّية

http://www.innlebanon.com/read/434362/ 
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 المرحلة األولى من مشروع "تمكين كبار السن"بلدية جبيل تنجز 

أنجزت بلدية جبيل المرحلة األولى لـ"مشروع تمكين كبار السن" بالتعاون مع جمعّية "إدراك" وبتمويل من االتحاد  -المركزية

وقفهم عن العمل األوروبي، يهدف إلى إعادة دمج كبار السن في المجتمع، والحّد من وطأة التقاعد عليهم، ومن تأثرهم سلباً بت

وابتعادهم عن الحياة االجتماعّية المرتبطة به، وذلك عبر توفير فرص عمل لهم، وفتح مجاالت العمل التطّوعي أمامهم، وإشراكهم 

 .في أنشطة ترفيهّية

 

حّد من عزلتهم وأوضحت "إدراك" في بيان أن "فرص العمل والتطّوع والترفيه التي يؤّمنها هذا المشروع لكبار السّن، تساهم في ال

 االجتماعّية بعد التقاعد، وتؤّثر إيجاباً على صحتهم"، خصوصاً لجهة صّحتهم العقلّية"، كاشفًة أن أبحاثها ودراساتها بّينت بالفعل أنّ 

المساندة ثمة ترابطاً قوياً بين االضطرابات النفسية وتراجع الدور االجتماعي مما يؤّكد أهمّية التدّخل االجتماعي من خالل مجموعات 

 .والمتطّوعين وتوفير فرص العمل والتواصل، على غرار تلك التي يقّدمها المشروع، لتحسين الصّحة النقسية لدى كبار السن

 

وشرح البيان أّن "مشروع تمكين كبار السن" يقوم "على مكّونين أساسيَّين: األّول توفير قاعدة بيانات للفرص التي تسمح بإشراك 

تمع، والثاني زيادة الوعي العام بالحقوق االجتماعّية وحاجات كبار السن"، الفتاً الى أن قاعدة البيانات وضعت كبار السن في المج

جبيل لتحديد ما يتوافر لديها من فرص عمل  –على أساس اتصاالت أجريت بالشركات والجمعّيات الواقعة ضمن نطاق بلدّية بيبلوس 

فوق سن السّتين. واشار إلى أّن اإلطالع على قاعدة البيانات هذه ُمتاح على موقع "إدراك"  وفرص تطّوعية وأنشطة ترفيهّية للبالغين

 .اإللكتروني باللغتين اإلنكليزّية والعربّية

http://www.almarkazia.com/Economics/Article?ID=139734 
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