برنامج لبناء �شخ�صية ال�شباب ..ي�ساعدهم على اتخاذ قرار باالمتناع عن �أي �سلوكيات منحرفة �أو عالقات
غري �سوية قبل وخارج الزواج ..والتي تهدد م�ستقبلهم و�أحالمهم ،بل و� ً
أي�ضا حياتهم.

«بال ندم» منهاج عالميُ ..ترجم

عي�ش حياتك بال ندم

إلى أكثر من  25لغة ،و ُيقدم في
أكثر من  60دولة .منذ عام 1996
وحتى اآلن وصلت رسالة االمتناع
من خالل برنامج «بال ندم» إلى أكثر
من مليون شاب وشابة في أنحاء
العالم المختلفة.
هذه النسخة المنقحة والمزيدة
من بال ندم تتكون من  ٤وحدات
شاملة ،تقدم موضوعات هامة
وعصرية من خالل ورش عمل
تفاعلية وأنشطة ممتعة وجذابة

تحت عنوان➤ :

إذا كنت تعمل مع المراهقين
والشباب وتحلم بإنقاذهم
من المخاطر التي يواجهونها،
وتدربهم على اتخاذ قرارات
صائبة ..بال ندم هو ما تحتاجه!

يتضمن برنامج «بال ندم» كتا ًبا
للمدرب ،وكتي ًبا للمتدرب ووسائل
تعليمية وإيضاحية.
لم ْن يرغب في تقديم هذا
َ
البرنامج الرائع للشباب يجب أن
خاصا على استخدامه.
يجتاز تدري ًبا
ً

َ )1م ْن أنا؟
ت�ؤكد هذه الوحدة على قيمة الفرد ،و�أهمية ال�شخ�صية ال�صاحلة لبناء عالقات �سليمة،
وم�ستقبل م�شرق.
 )2أنت ووسائل اإلعالم
ت�ساعد هذه الوحدة على �إدراك �أن مفهومنا وتوجهاتنا نحو احلب واجلن�س والعالقات ت�شكله �إىل
حد كبري و�سائل الإعالم� ..سواء �إيجاب ًيا �أو �سلب ًيا� ،إال �إذا كنا منار�س مهارة التمييز والفلرتة.
 )3العالقات السوية والحدود

تو�ضح هذه الوحدة كيف �أن العالقات ال�صحيحة مع اجلن�س الآخر ممكنة .و�أن و�ضع احلدود
العاطفية واجل�سدية يحقق احلرية احلقيقية ،و�ضروري لإقامة عالقات �صحيحة.
 )4الخيارات والتبعات

ت�ساعد هذه الوحدة على �إدراك �أن لكل �سلوك تبعاته ،بالأخ�ص التبعات العاطفية واالجتماعية
واجل�سدية للجن�س قبل الزواج .و�أن االنتظار للعالقة احلميمة حتى الزواج �أمر يف غاية الأهمية.
التعهد باالمتناع
يف نهاية الربنامج ،ويف �ضوء كل ما مت مناق�شته من �أفكار ،تُقدم لل�شباب دعوة للتعهد باالمتناع..
االمتناع عن كل ال�سلوكيات املنحرفة واخلطرة مثل اجلن�س خارج الزواج ،واملخدرات ،والكحوليات،
وامليديا الإباحية.
ملزيد من املعلومات عن الربنامج ميكنك زيارة موقعنا الإلكرتوين:

www.FocusOnTheFamily.me
�أو االت�صال بنا على:
01222243780 -01222243863
)02( 22709721 -22709896

