
 برنامج الفّنان في السكن 
 ماليزيا ،"Pulau Pinang" بينانج ،"ACS Stepping Stone" المنعقد في

 
 المعلومات العامة

 مةوصف موجز للمنظّ 

 Pulau"م، يف والية بينانج 1996أنشئت منّظمة آسيا خلدمة اجملتمع يف شهر أكتوبر عام 

Pinang" متكني ذوي االحتياجات اخلاصة من ، ماليزيا، كاملنظمة اخلريية غري الرحبية. ورؤيتها الرئيسية
  يف اجملتمع. ا ووفاء  أجل حياة أكثر وضوح  

. وال ينحصر الرتكيز اإلعاقة الذهنية اذو  كبارَ الورّكزْت املنّظمة األطفاَل الصغاَر املتأخرين يف النمّو، و 
، واجملتمع احملّلي، والتفاعل االجتماعي فقط؛ بل يتجاوز على نظم ماعيةاالجتالعالقة ممارسة  يف

 البحث والتعاون.

، وهي يف اجلنوب "Pulau Betong"وقع مركز العمل للمنّظمة يف قرية الصيد الواقعة يف اجلزيرة امسها 
باحلافلة  . وللوصول إىل هذه القرية"Pulau Pinang"بوالية بينانج  "Balik Pulau"الغريب ملنطقة 

من  "Pulau Betong" دقيقة من املطار. 30، و"Georgetown"دقيقة من العاصمة  90حوايل 
، وميكن التجّول يف أحناء اجلزيرة بالدرّاجات اليت "Pulau Pinang"األماكن اجلّيدة للراحة يف بينانج 

 أعّدها املسؤولون يف إدارة اجلزيرة أو بوسائل النقل العامة. 

حىت يشاركوا يف الفنون  لذوي اإلعاقة الذهنية البيئة الوّدية مع ة  املنزليّ  مركز العمل الصناعات   قّدمي
 التقليدية احملّليَّة مثل: 

 "Batik tjanting "والطباعة 
 حياكة النسيج 
  (النبات ةفليصناعة الورق اليدوية )باستخدام 
 (املستخدمي )باستخدام زيت الطهْ  اليدويةالصابون  ةعاصن 
 صناعة فّخار السرياميك 



 وصف موجز للبرنامج 

ذوي  املشاركة معأنفسهم يف األنشطة املذكورة أعاله من خالل  اشرتاك للفّناننييسمح هذا الربنامج 
 ة والغذاء واملعيشة.يَّ الثقافة احملل  ؛ بل يسمح هلم املشاهدة واالختالط يف اإلعاقة الذهنية

واحلصول على التجربة مع وسائل  ،هبماخلاصة  املرئيةلديهم احلرية الستكشاف الفنون وكذلك 
يف  ركزاملذوي االحتياجات اخلاصة يف مع الفردية  متطوير قدراهتمّث حتديد اإلعالم يف مركز العمل، و 

 آن واحد.

فنية لكلٍّ من ، يضّم األعمال الشرتك يف اهاية الربنامجاملعر  املسيكون والنتائج إْن أمكنت، 
الفّنانني وأعضاء املنّظمة. وميكن أن تكون هذه األعمال معروضة للبيع يف قسم من أقسام سوق 

"Little Penang Street الشهري "http://www.littlepenang.com.my  أو يف مهرجان ،
Georgetown  ،السنويcomhttp://georgetownfestival.  .إحدى الربامج املنعقدة يف شهر يوليو   

 شروط اإلقامة

 شهرا )قابل للتفاو (. 6-2 :مدة اإلقامة

 سنة وما فوق(. 21شخص ا فقط )والعمر  2-1: انين في وقت واحدعدد الفنّ 

 :الترشيح

 اجلدد أو القدامى )من الداخل أو اخلارج(.انني مجيع الفنّ اإلقامة مفتوحة على 
 مدّعما للمرشَّح. يكونشخصي أو اخلربة يف العمل مع ذوي االحتياجات اخلاصة اللقاء ال

، ولو كانت خرىاألثقافة اليف استكشاف  ا ومغامرة  ستعداد ليكون مرن  االح على جيب أن يكون املرشَّ 
ا للتعبري عن جيب على املرء أن يكون مستعد   لغة االجنليزية واللغة املاليزية؛ لكنْ هي ال لتواصللغة ا

السكان  ملواجهة ن الدعم املعنوي املستمرّ حيصل هؤالء الفّنانو سوف . و البصر والتواصل بطريقة بديلة
 .احملّلية ةوالثقافيني احمللّ 

 :الرعاية
سفرهم، ووجبات الطعام، والتأشرية، والتأمني، وغري ذلك من  املرشَّحون هم املسؤولون على ترتيب

 احتياجاهتم يف السفر.

http://www.littlepenang.com.my/
http://georgetownfestival.com/


 فقط. لفنيةبابعض املواد ذات الصلة السكن و توفري  يتمّ ف منظمةلل ستضافةقسم االل بَ من ق  أما 

 :اإلقامة

ام مّ ن احلتتضم تسهيالتوالاملنظمة. اخلدمة تقع جبوار مركز  ذاتيةضيافة الة يف دار اصّ اخلغرفة ال
 .اجةدرّ والالتلفزيون، و االنرتنت، وشبكة طب،، واملالة، غسّ وال، wi-fiوشرتك، امل

 :العرض العامّ 

ويف اهاية الربنامج، سيتّم انعقاد املعر  وفيه يكون تقدمي األعمال الفنية املرئية من املشرتكيـن؛ مع 
 املركز بعضهم ببعض.امليزة اخلاّصة على قطع مشرتكة أنتجها املشرتكون وأعضاء 

، وإْن كان مةا للمنظّ ك  لْ بقى م  ي املنّظمةل أعضاء بَ أو من ق   ابالتعاون مع   إنتاجه تّ الذي  والعمل الفّن 
جرة من هذا البيع. األ هذا العمل )فردي ا أم بالتعاون( ّت بيعه أثناء املعر ، املنّظمة سوف يأخذ

 والربح على بيع األعمال الفنية التعاونية سيتّم تقسيمه كما ينبغي. 

 :إجراءات الطلب

ا إرفاق   lication’p‘AiR Apحتت املوضوع  acspenang@gmail.comإرسال الرسالة إىل الربيد اإللكرتوين 
 اآليت: 
 الذاتيةالسرية  -
قطعة )وحجم امللف ال يزيد  10-5الصور املختارة عن أّي األعمال الفنية املرئية احلديثة بني  -

 (5MBعلى 
 أسباب الطلب -
 اقرتاح التواري،، واألشهر، واملدة -

يف دردشة إجراء الحني املختارين املرشَّ من قد يطلب مدة التقدمي مفتوحة طوال السنة، و 
 (.skype) عن طريق سكايباالستفسارات املتعلقة بالربنامج 
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