
L'objectif est 

l’établissement d’un 

partenariat entre l'ACT, 

les associations et les 

centres locaux pour 

connecter les personnes 

handicapées avec un 

propriétaire d'une 

entreprise locale. Ce propriétaire agira à titre de guide pour la personne handicapée.  ACT fournira 

un salaire pour le bénéficiaire du stage. En outre, ACT offre une petite allocation pour le mentor 

pour son temps, si nécessaire. En règle générale, les stages dureront 3 à 6 mois, mais cela reste à 

la discrétion du bénéficiaire du projet, le guide et l'association locale. 

L'objectif du programme de stage est double. Tout d'abord, nous espérons que le programme 

encouragera l'intégration des personnes handicapées dans leur communauté en tant que 

bénéficiaire qui travaille dans une entreprise locale établie 

à côté d'un guide. Deuxièmement, nous espérons que 

faire le stage aidera la personne handicapée à trouver un 

emploi ailleurs ou d'être équipé pour faire propre projet 

de vie. 

ااالهذاافف 

الكرامة إإّننا نؤمن أأنّن إإتاحة فرصص للعمل هو حّق إإنسانّي هامّم  
بالّنسبة لجميع االبشر بما في ذذلك ذذوويي ااالحتياجاتت االخصوصّية. 

فالعمل من شأنه أأنن يعّززز شعورر االفردد بالكراامة وواالثقة بالّنفس، 

فضال عن تحقيق غاياته االّشخصّية ووذذلك بأنن نوّفر له(لها) فرصا 

إلعالءء شأنه(ها) ووااإلسهامم كذلك في جلب ااالحتراامم لنفسه(ها) 

وولألسرةة وواالمجموعة وواالمجتمع االمدني. كما أأنّن االعمل يوّفر فرصا 

للّنشاطط االخالقّق االذيي يعتبر أأمراا أأساسّيا في االّتجربة ااإلنسانية 

بدوونه يشعر االفردد أأّنه إإنسانن ناقص. لذلك فإنّن االعمل هو مظهر 

أأساسّي من مظاهر إإنسانّيتنا االمشتركة، وواالذيي يبني كراامة االفردد إإلى جانب أأّنه حّق ضروورريّي من حقوقق 

ااإلنسانن. 

االتدرريیب

يتم االتدرريب بالشرااكة مع االمرااكز االمحلية 

يبحث االمركز االمحلي وو االمستفيد(ةة) وو عائلته(ها) 
عن صاحب االعمل االمحلي االذيي سيكونن االمدرربب(ةة) 

تساهم ACT في تمويل االتدرريب من ااجل ررااتب 
االمستفيد(ةة) وو مدرربه(ها) 

تطّورر ACT وو االمركز االمحلي برنامج تكويني 
للمدرربب 

يعمل االمستفيد(ةة) مدةة 3 - 6 ااشهر عند االمدرربب(ةة) 

تقومم ACT وو االمركز االمحلي بزياررااتت متابعة 
مشتركة

ملخص االتدرريب



االندماج إإنّن االعمل يوّفر أأيضا فرصا لالنخرااطط ووااالندماجج ااإليجابّي للفردد في االمجتمع. ووحين ينخرطط 
االمستفيد(ةة) بالمشرووعع في االعمل صلب االمجتمع، فإّنه(ها) سيتفاعل مع ااآلخرين، مّما يتيح للّشخص ذذيي 

ااالحتياجاتت االخصوصّية فرصا لتعّلّم كيفّية االّتفاعل مع االّناسس وواالذين بدووررهم ستتاحح لهم فرصص إلددررااكك 

كيفّية تكّيفهم بشكل أأفضل في االّتعامل مع هذهه االفئة من ااألشخاصص. إإنّن هذاا ااألمر سيكونن له ااألثر االطّيب 

على االمستفيد(ةة) بالتدرريب ووعلى ررفاهه االمجتمع على حّد سوااءء. هذاا باإلضافة إإلى أأنّن تدرريب سيوّفر 

للمستفيد(ةة) مدااخيل إإضافّية تمّكنه(ها) من ااالنخرااطط أأكثر في االمجتمع، من ذذلك االتسّوقق في االمحالتّت 

بالجهة أأوو تسديد ثمن االقهوةة في االمقهى. 

االمشارركين 

االمتربب(ةة) - هو االمستفيد وو يجب عليه اانن •
يذهب لمكانن االتدرريب وو يخدمم 

االمدرربب(ةة) - يشارركك في االتكوين من االمركز •
وو يكّونن االمتدرربب في خدمته 

االمركز - يكّونن االمدرربب وو يتاعب االمستفيد(ةة) •
كيخدمم  

 ACT - تدّخل االمالل في االتدرريب وو تعمل •

ررياررااتت االمتاعبة مع االمركز 

االعائلة - تجد االمدرربب وو تشجع االمتدرربب •

االخطوااتت االقاددمة 

يستعرضض ACT وو االمركز برنامج االتردديب معا •

يقّدمم االمركز االمرشحين االتدرريب خاللل يكمل خطة االتدرريب •

يبحث االمركز وو االمستفيد(ةة) وو االعائلة عن صاحب االعمل االمحلي االذيي سيكونن االمدرربب(ةة)•

االمتدرربب

االمدرربباالعائلة

ACTاالمركز


