قسم بناء القدرات والبحث والتطوير
CAPACITY BUILDING
AND RESEARCH & DEVELOPMENT
DEPARTMENT

OBJECTIVE:
To build and strengthen the skills needed by child protection actors in order to effectively work
with children and their families.
APPROACH:
• CBRD offers training sessions and workshops to professionals. These are competency based,
and are the result of a structured needs analysis and design strategy
• CBRD also develops Child Protection Policies for organizations to support them in preventing
harm to children through clear procedures and guidelines. The policy is created with representation of all stakeholders within the organization.
TEAM
Experts in Psychology, Social Work, and Public Health
TRAINING TOPICS:
Some of the most commonly addressed themes for training sessions and workshops include:
• Detection and referral of child abuse
• Understanding and responding to children’s sexual behaviors
• Effective communication with children and behavioral management techniques
• Child-friendly communication
• Techniques to build and strengthen resilience in children
• Parent Effectiveness Training (P.E.T) and Teacher Effectiveness Training (T.E.T.)
Gordon Training International
DEVELOPING AND IMPLEMENTING A CHILD PROTECTION POLICY (CPP):
A CPP is an institutional pledge to prevent intentional and unintentional harm to children by
setting guidelines and procedures. It is a commitment by an organization to create a positive
environment for children where all members act consistently to preserve and promote the
wellbeing of children. The CPP is adapted to the existing context by taking into consideration
operations, existing policies, organizational structures and the input of community members.
FOR MORE INFORMATION, CONTACT US ON:

cbrd@himaya.org // +961 71 702 316

:الهدف
يسعى قسم «بناء القدرات والبحث والتطوير» في جمعية حماية الى بناء وتعزيز المهارات الالزمة
ُ المتخصصين العاملين في مجال حماية الطفل من أجل العمل بفعال ّية مع األطفال
.سرهم
لدى
ّ
َ وأ

:المنهجية
متخصصة تعتمد على دراسة
• بناء مهارات المهن ّيين من خالل تنظيم دورات تدريبية وورش عمل
ّ
. تحليل االحتياجات ووضع اإلستراتيجية المناسبة،الكفاءات
• العمل مع المنظمات والمؤسسات على وضع وتنفيذ سياسة حماية الطفل الخاصة بها من خالل
.المشاركة في وضع إجراءات توجيه ّية واضحة مع كافة األطراف المعن ّية ضمن المؤسسة

:فريق العمل
.العامة
والصحة
 العمل االجتماعي،ومتخصصين في مجال علم النفس
خبراء
ّ
ّ
ّ

:بعض مواضيع الدورات التدريبية المعتمدة
• فهم السلوكيات الجنس ّية عند األطفال وكيفية التعامل معها
• كشف وإحالة حاالت األطفال المعرضين للعنف
• تقنيات لبناء وتعزيز الحصانة والمرونة لدى األطفال
الفعال مع األطفال
• التواصل
ّ
:الفعال من خالل برنامج خاص لألهل
• التدريب على التواصل
ّ
)Gordon Training International( معتمدين من معهد غوردن
T.E.T.  وبرنامج خاص لألساتذةP.E.T.
َ

سياسة حماية الطفل
المتعمد وغير المتعمد الذي
تمثل إعالن ن ّية ُيظهر التزام المؤسسة بحماية األطفال من األذى
ّ
 وذلك من خالل وضع معايير واجراءات واضحة تُبنى،ممكن أن يصدر عن األطفال أو عن البالغين
.عليها الممارسات الفردية والمؤسساتية
هي تشير الى ان المؤسسة تأخذ على عاتقها تأمين بيئة آمنة وايجابية للطفل حيث يعتبر جميع
 وهي تتالءم مع اإلطار المؤسساتي.األفراد شركاء في ضمان وتعزيز مصلحة الطفل الفضلى
 باإلضافةً الى آراء،إذ تأخذ بعين االعتبار السياسات واإلجراءات والنُّ ظم القائمة داخل المؤسسة
.واقتراحات جميع األفراد (األعضاء) العاملين ضمن المؤسسة
: اتصلوا بنا على، لمزيد من المعلومات
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