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إ مشروع الشاب الرائد فرصة حقيقية للتنمية البشرية للشباب

ان تطوير القدرات الذاتية تقود حتمًا نحو تحقيق التنمية الشبابية 
أهداف  تحقيق  بهدف  العمل  من  كاملة  سنة  مدار  على 
لتعزيز  رواد  مشروع  من  المدعوم  الرائد  الشاب  مشروع 
قدرات الشباب - مركز تطوير التعليم EDC والممول من 
تمثلت  والتي   USAID الدولية  للتنمية  األمريكية  الوكالة 
إشراكهم  خصوصا  المدني  العمل  في  الشباب  إشراك  في 
من  الشباب  وتمكين  والنفسية  اإلجتماعية  القضايا  في 
مواجهة التحديات اإلجتماعية والنفسية وذلك بإستخدام 
واإلجتماعي  النفسي  والتوجية  اإلرشاد  »التدخل« 

والوظيفي، إن إيماننا بأن عملية التنمية هي عملية تغيير مقصود وواعي للهياكل اإلجتماعية والثقافية واإلقتصادية 
الفلسطيني،  الشباب  واهتمامات  احتياجات  مع  يتالءم  بما  المشروع  أنشطة  لننسج  دفعنا  القائمة في المجتمع 
ورغم طول مدة المشروع وتنوع أنشطته إال أن المجموعة الشبابية المستهدفة بقيت متراصة ومتداخلة، ومتقاربة 

في اإلدراك والوعي في كافة أنشطة المشروع. 

إن تنوع مراحل المشروع وكثرة انشطته ساعدت على توظيف طاقات الشباب نحو الجوانب اإليجابية ويتضح 
الكبير  اإلهتمام  إلى  إضافة  المشروع،  مدة  مدار  على  المشاركين  لكافة  والدائمة  المستمرة  بالمشاركة  ذلك 

للمشاركين الشباب بكافة األنشطة المنفذة داخل أنديتهم وبيئتهم. 

المتطوعين  من  وشابة،  شابا   42 ومهارات  قدرات  تطوير  المشروع  من  األولى  المرحلة  خالل  استهدفنا  وقد 

تدريبات  عقد  في  المهتمة  الشبابية  واألندية  المؤسسات  من  العديد  قبل  من  ملحوظًا  إهتمامًا  هنالك  كان  لقد 
هذه  بمثل  الشباب  إهتمام  في  نوعيًا  نجاحًا  عكس  اإلهتمام  هذا  والوظيفي،  واإلجتماعي  النفسي  اإلرشاد  مجال  في 
وتأصيل  الشبابي  والعمل  التطوع  مفاهيم  تعميق  في  هو  التجربة  هذه  في  تكمن  التي  الحقيقة  المشاعر  إن  المواضيع، 
الرغبة في مساندة المجموعات الشبابية خصوصًا المهمشة خاصة أن هذه المواضيع مهمة جدًا ولم يحصل للمشاركين 

الشباب في مؤسسة ميالد من الحصول عليها إال من خالل مشروع الشاب الرائد.

وهذه دعوة للشباب خصوصًا هؤالء المهتمين بمواضيع التدريب في مجال اإلرشاد النفسي واإلجتماعي والوظيفي 
عن مواضيع التدريب أن يتوجهوا إلى وحدات اإلرشاد في كل من مركز مصادر جبل النار/نابلس ووحدة مركز مصادر 

التنمية الشبابية في مؤسسة شباب البيرة ومركز مصادر نادي بيت الطفل الفلسطيني للتعرف على طبيعة خدماتها.

انضم الينا، ولتكن أنت قصة النجاح القادمة

لمزيد من اإلستفساروالمعلومات زوروا المواقع اإللكترونية
www.shababgate.ps

www.taawon4youth.org
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أعمارهم  تتراوح  الذين  الجامعات  خريجي  من  الشريكة  واألندية  الشبابية  التنمية  مصادر  مراكز  داخل  الشباب 
بين 18-28 عامًا من خلفيات أكاديمية متنوعة بمشاركة نسوية الفتة بلغت 60٪، وقد شملت هذه المرحلة تدريبًا 
مركزًا ومكثفا للشباب الرائد على قضايا الدعم والتدخل النفسي واإلرشاد الوظيفي وفن التعامل مع النزاعات، 
وتدريب مدربين، بواقع 84 ساعة تدريبية، ولقد ساعدت هذه المهارات على تطوير شخصيات المشاركين بشكل 
قضايا  من  جزءًا  كانوا  بعدما  النفسية  والمشاكل  اإلجتماعية  الخالفات  لحل  التدخل  مرحلة  إلى  ونقلهم  مباشر 

الخالف اإلجتماعي.

إلى  والوظيفي  واإلجتماعي  النفسي  اإلرشاد  ومهارات  معارف  نقل  من  المشروع  خالل  الشباب  تمكن  لقد 
حوالي  إلى  المستفيدين  عدد  وصل  حيث  الغربية  الضفة  مناطق  مختلف  في  الشبابية  المجموعات  من  العشرات 
بواقع  والوظيفي  واإلجتماعي  النفسي  اإلرشاد  مواضيع  في  تدريبية  برامج  على  حصلوا  حيث  وشابة  شابا   )403(
النفسي  اإلرشاد  وأدوات  بمفاهيم  المرتبطة  القضايا  فهم  على  أنفسهم  الشباب  مكن  مما  تدريبية،  ساعة   25
الشباب  بين  ما  العالقة  وتوثيق  تمكين  من  التدريبات  هذه  ساندت  فقد  ذلك  إلى  أضف  والوظيفي،  واإلجتماعي 

وأنديتهم، والمساعدة على تعميق العمل التطوعي لديهم.

 لقد طورت هذه المرحلة من شخصيات المدربين الشباب ومكنتهم من عرض ذاتهم واكتشاف شخصياتهم 
وخدمة أنديتهم ونظرائهم الشباب الذين لم يحظوا بفرصة مشابهة، هذه المرحلة كانت بمثابة الخطوة الجريئة 

لإلندماج الحقيقي بالمجتمع المدني والتعرف عليه عن قرب. 
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في مديرية الداخلية في محافظة الخليل، أنا سعيدة جدًا بمشاركتي في هذا المشروع والذي منحني فرصة أكثر 
من رائعة لتأمين مستقبلي. 

 مركز مصادر التنمية الشبابية لنادي جبل النار/نابلس 
رغم ما يعانيه هذا الشعب إال أن هناك بسمة ترسم بعيون األمل وبإصرار  وعمل، الشباب هم روح هذه البسمة 
فلن تحيى إال بهم وبعظيم عطائهم، من اإليمان الراسخ بذلك توجت جهود مجموعة من الشباب بتأسيس نادي 
جبل النار في العام 2003، ليحملون األمانة التي ستنقل عبر األجيال، لبناء جيل شبابي قوي وفاعل يشكل الركيزة 
األولى في بناء مستقبل فلسطين، وهنا يأتي دور مركز مصادر تنمية الشباب في النادي ومن خالل شبكة األندية 
الشريكة في شمال الضفة الغربية بإكمال الحلقة باحتضان مشروع »الشاب الرائد« والذي تنفذه مؤسسة تعاون 
لحل الصراع، لتصبح اآلن وحدة األرشاد النفسي واإلجتماعي والوظيفي داخل المركز قبلة يرتادها الشباب الخريج 

لتقدم له كل ما يحتاج لبدء أولى الخطوات في طريقه نحو مستقبل عملي زاهر وآمن. 

مركز مصادر التنمية الشبابية لمؤسسة شباب البيرة 
ستقدم  أنها  حيث  التنميةالشبابية،  مصادر  لمركز  نوعية  إضافة  واإلجتماعي  النفسي  اإلرشاد  وحدة  أضافت 
خدمات لم تكن متوفرة في المركز وهي اإلرشاد االنفسي واإلجتماعي، حيث أن الشباب في الوقت الحالي بأمس 
الحاجة لمثل هذه الخدمات التي ال تتوفر كثيرًا في المراكز الشبابية، تشغيل الشباب لهذه الوحدة هو ماسيضفي 
عليها طابعها ويميزها، وهو من سيمنحها اإلقبال الكبير من الشباب، حيث ان الوحدة لم تبدأ بالعمل حتى الوقت 
الحالي إال أننا تلقينا العديد من التساؤالت حولها وعن ما تقدمه هذه الوحدة ومن القائم عليها، وبما ان إسم هذه 
اصداء  هي  كما  والمتميز  والجاد  الصادق  العمل  طابع  عليها  أضفى  الصراع  لحل  تعاون  بمؤسسة  مرتبط  الوحدة 

عمل المؤسسة.



لم  إذ  العملي  الجانب  وهو  الشبابية،أال  التنمية  عملية  في  والمهم  اآلخر  الجانب  المشروع  خالل  نغفل  ولم 
يقتصر على الجانب النظري فقط في تطوير مهارات وقدرات الشباب وتطوير دورهم القيادي بل استطاع الشباب 
أنفسهم خالل المشروع إطالق مبادرات للتعريف عن أنفسهم والتعريف عن وحدات اإلرشاد النفسي واإلجتماعي 
والوظيفي والتي كانت واحدة من أهم إنجازات المشروع، علمًا أن السواعد المرشدة والقائدة لهذه الوحدات هي 

المجموعات الشبابية. 

 والجانب العملي اآلخر الذي تحقق خالل أنشطة المشروع هو عقد ثالثة أيام توظيفية في كل من نابلس ورام 
اهلل والخليل، وبمشاركة ضّمت المئات من الشباب الخريجين، لقد استطاع الشاب الرائد خالل األيام التوظيفية 
الثالث مساعدة الشباب الخريجين إلى إدراك إمكانات البيئة وما يتوفر فيها من أعمال وفرص عمل ومواصفاتها 

المهنية ومتطلباتها المختلفة. 

قصص نجاح 
yy نور أبو ساريس – قائدة في مجموعة الشاب الرائد – نابلس: بعد التدريب الذي حصلت عليه ضمن مشروع

الشاب الرائد تمكنت من عقد 5 ورشات عمل في نادي تل الرياضي والذي استهدفنا من خالله مجموعة شبابية 
ونتيجة لنجاحي في عكس هذا التدريب لهذه الفئة تم ترشيحي ألكون مشرفة وحدة اإلرشاد النفسي والوظيفي 

في نادي جبل النار والتي هي من أهداف المشروع وكان لي الشرف في ذلك. 

بعد النجاح في عكس هذه التجربة الرائعة طلبت مني بعض األندية والمؤسسات مثل نادي ميالد أن أقوم بعقد 5 

ورشات عمل في مركز ميالد وبنفس مواضيع التدريب )السيرة الذاتية - مقابالت عمل – النزاع – الوساطة - تفريغ 
نفسي(. علمًا أن عدد المستفيدين من التدريب 16طالب وطالبة.

yy النادي مدير  مني  طلب  أن  بعد  بداية  زيد:  بني  قراوة  نادي   - الرائد  الشاب  مشروع  في  مشارك  عرار  عمر 
المشاركة في هذا التدريب لم أكن أريد القدوم وذلك إلعتقادي أن مثل تلك الدورات غير مفيدة وهي مكررة 
دائما، قبل المشاركة في مشروع الشاب الرائد كنت على خالف مع صديق لي دام أكثر من 5 سنين لكن بعد أن 
تلقيت تدريبا حول مفهوم التعامل مع النزاع والوساطة استخدمت أساليب ومهارات التعامل مع النزاع وبالفعل 

نجحت واستعدت صداقتي. 

yy على القدرة  لدي  أصبحت  الرياضي:  حلحول  نادي   – الرائد  الشاب  مشروع  في  مشارك   - شاهين  ماهر 
ثقتي  ضعف  الخجل،  مثل  المشاكل  من  العديد  من  أعاني  كنت  إذ  مشاكلي،  على  والتغلب  بالمجتمع  اإلندماج 
بنفسي، الخوف من التحدث لآلخرين ولكن بعد التدريب استطعت أن اتجاوز جميع مخاوفي ومشاكلي إلى حد 

ما، وأصبحت أتمتع بشخصية مقنعة وقوية ومؤثرة. 

yy غدير عجارفة - مشاركة في مشروع الشاب الرائد - نادي الفوار : هذا التدريب ساعدني في التغلب على
المخاوف والمشاكل التي تواجهني في حياتي والدليل على ذلك، أثر التدريب على شخصيتي هو وجودي اليوم 

في هذا اللقاء  لقد كان صعبا ً في السابق الخروج والمشاركة في فعاليات خارج الخليل. 

yy صديقة فطافطة - قائدة في مجموعة الشاب الرائد-نادي ترقوميا الرياضي: إن المهارات التي اكتسبتها
والتوجيه  اإلرشاد  مهارات  الرائد   الشاب  مشروع  في  مشاركتي  خالل  من  عليها  حصلت  التي  التدريبات  في 
النفسي واإلجتماعي، ومهارات اإلرشاد الوظيفي ككتابة السيرة الذاتية والبحث عن وظيفة ومهارات المقابالت 
الوظيفية إضافة إلى مهارات التعامل مع النزاعات، إن اكتسابي لهذه المهارات أهلني للحصول على وظيفة رائعة 
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