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الدعم النشط املتركز على الشخص 
املشاركة و إدماج األشخاص ذوي اإلعاقة

العديد من األشخاص ذوي اإلعاقة مت عمل أشياء لهم و ليس معهم ميكن أن يؤدي هذا إلى 
شعور الناس بالوحدة والعزلة وعدم االنشغال، واحلزن واخلوف، وامللل والضعف.

ماذا يعني الدعم النشط؟
��الدعم النشط هو وسيلة لتنفيذ أسلوب 

التركيز على الشخص

��يتعلق األمر بدعم الناس لكي يشاركوا 
بنشاط وفعالية في حياتهم بغض النظر 

عن مستوى إعاقتهم.

��ميكن للناس املشاركة في أي نشاط من 
خالل القيام بكل أو بجزء من النشاط 

بالكمية املناسبة من الدعم.

��الدعم النشط هو وسيلة إلدراج الناس 
والتواصل مع اآلخرين.

��الدعم النشط املُستخَدم بانتظام يؤدي 
إلى نتائج جيدة لألشخاص ذوي اإلعاقة 

وأسرهم ومقدمي الرعاية وموظفي 
دعم اإلعاقة.

ما هي احلواجز؟
‘ليس لدي وقت’

‘هم فقط ال يستطيعون عمل ذلك’ 
‘لكنه من الصعب جدا’

‘انه فقط أسهل وأسرع إذا فعلت 
ذلك بنفسي’

‘املوظف التالي سوف يتضايق إذ ا لم 
أفعل ذلك’ 

تُظهر األدلة الدعم النشط
��يحّسن نوعية احلياة لألشخاص ذوي 

اإلعاقة 
�يقلل من السلوكيات املثيرة للقلق

��يقلل اخملاوف املتعلقة بالصحة النفسية 
مبا في ذلك االكتئاب والقلق

��يزيد الرضا في العمل للموظفني الداعمني 
وجعل مكان العمل أكثر سعادة* 

كيف ميكنني التغلب على 
احلواجز؟ 

‘ليس لدي الوقت’ – ‘سوف تساعد مواردنا 
لتبني لك’. دعم قائد الفريق اخلاص بك، وخلق 

واجبات املناوبة إلدارة الوقت بفعالية. 

‘هم مجرد أنهم ال يستطيعوا أن يفعلوا 
ذلك’ – ‘نعم يستطيعوا’، كل نشاط له 

مكونات أسهل وأصغر وميكن للجميع تقدمي 
مساهمة كبيرة أو صغيرة.

‘لكنه الصعب جدا’ – الدعم النشط 
يساعد على احلد من السلوكيات املثيرة للقلق.*

‘انه فقط أسهل إذا فعلت أنا ذلك’ – 
‘يستغرق وقتا طويال لتوفير الوقت’، وأسهل ملن؟

‘سوف يتضايق املوظف التالي إذا لم 
أنتهي من القيام به’ – تخصيص الواجبات 

واالتصال الفعال وتغيير ثقافة اللوم واخلزي 
للدعم وللثقة.

ميكننا جميعا عمل فرق 
 adhc.nsw.gov.au/activesupport ميكنك مشاهدة ومشاركة فيديو وموارد الدعم النشطة اخلاصة بنا على

متتع باخلبرة والتأثير اإليجابي الذي تركه أسلوب الدعم النشط على األشخاص ذوي اإلعاقة. 
‘ كاريسا Carissa و فران Fran هم أكثر انخراطا اآلن، فإنهم يستيقظون متحمسون للمشاركة في حياتهم 

اخلاصة’ ‘ انخفض عبء العمل بالنسبة لي، وفي نفس الوقت انني أصنع فرقا في حياتهم’

)Jim Mansell and Julie Beadle-Brown et al. 2012(*
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