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لوياك كلمة  الواقعية،  حياتهم  يف  التغيري  مل�سوا  قد  منهم  القليلون  ولكن  الذات،  وتطوير  والقيادة  التغيري  عن  يتحدثون  "كثريون 
لها �سدى كبري يف داخلي، وهي النافذة التي اأطل منها كل �سباح لأملأ روحي بالإيجابية، واملراآة التي تعك�س �سخ�سيتي يف هذه احلياة، 

لوياك هي حياتي"
اإبراهيم بنات،متدرب،2011

مركز لوذان لإجنازات ال�سباب، لوياك، موؤ�س�سة غري ربحية ت�سعى اإىل توفري فر�س لل�سباب لكت�ساب جميع املهارات والإمكانيات لديهم 
جمتمعاتهم  يف  فاعلني  اأع�ساء  لي�سبحوا  الأردين  ال�سباب  لوياك  ت�ساعد  وبهذا  جمتمعاتهم.  خدمة  خلل  من  اأنف�سهم  من  ليطوروا 

للدخول يف �سوق العمل.

وت�سعى لوياك متمثلة باأع�ساء جمل�س اإدارتها لإيجاد فر�س مميزة لل�سباب لتطوير  �سخ�سياتهم، واكت�ساف قدراتهم الإبداعية تنمية 
مهاراتهم املهنية ،تنميةعلقاتهم الإجتماعية وحتفيز احل�س الإن�ساين لديهم بهدف خلق جيل من القادة عايل الفعالية وذلك بغر�س 
التدريب على  منها  التنموية  الربامج  ا�سرتاكهم يف عدد من  يتم من خلل  ال�سباب  اإعداد  باأن  توؤمن  لوياك.و  لها  ت�سعى  التي  القيم 

املهارات احلياتية والتوظيف ال�سيفي والدراما والأن�سطةالريا�سية....

اأهدافنا
احلياتية. املهارات  و  املهنية  الكفاءات  تطوير  	•

�سخ�سيتهم. وبناء  قدراتهم  عن  والك�سف  اأهدافهم  اإدراك  على  ال�سباب  م�ساعدة  	•
الإيجابي. التغيري  على  احلث  	•

للإبداع. العنان  اإطلق  	•
جمتمعاتهم. يف  فاعلني  اأع�ساء  يكونوا  اأن  على  ال�سباب  حتفيز  	•

لل�سباب. وال�سحية  اجل�سدية  البنية  حت�سني  	•

مهمتنا هي بناء قدرات ال�شباب الأردين حتى 
يواكبوا قدراتهم وطاقاتهم
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برنامج التدريب ال�شيفي - درب
درب هو برنامج تدريب وطني، مت تطويره بناء على منوذج برنامج التدريب ال�سيفي للوياك. يف العام 2011، ا�ستفاد 442 متدربًا من 
الربنامج الذي مت على مدار ثمانية اأ�سابيع مدفوعة الأجر يف 98 �سركة وموؤ�س�سة من القطاعني اخلا�س والعام. واليوم، ال�سركاء يف هذا 
الربنامج هم وزارة التخطيط والتعاون الدويل و�سندوق امللك عبد اهلل الثاين للتنمية وموؤ�س�سة لوياك. ومت تنفيذ 442 فر�سة تدريبية 

بنجاح، وتعدى اإمتام كل متدرب من املتدربني 18 تطوعية خلدمة املجتمع. 
وقد ا�ستفاد امللتحقون بربنامج درب من خلل هذه التجربة على عدة اأ�سعدة، اأهمها:

العمل. �سوق  يف  عملية  خربة  اكت�ساب  	•
الهتمام. اأو  الدرا�سة  جمال  يف  تطبيقية  خربة  اكت�ساب  	•

العمل. �سوق  مهارات  حول  التح�سريية  التدريبية  الور�سة  من  ال�ستفادة  	•
الأكادميية. بدرا�ستهم  متعلقة  عملية  خربات  اإ�سافة  	•

جمتمعاتهم. جتاه  لل�سباب  الإيجابي  الدور  وتعزيز  املجتمع  خدمة  يف  النخراط  	•

اآلية تطبيق الربنامج
لقد مت اتباع املراحل واخلطوات التالية ل�سمان تنفيذ هذا الربنامج بنجاح:

عمل. فر�س  لإيجاد  واخلا�س  العام  القطاعني  مع  •		التوا�سل 
الرتويجية. واحلملت  •		الإعلنات 

الطلبات. وت�سفية  •		تقدمي 
الوظيفي. والربط  والختيار  ال�سخ�سية  •		املقابلت 

لل�سباب. التح�سريية  التدريب  •		ور�سة 
اخلتامي. •		احلفل 

دورة حياة الربنامج

التوا�شل مع القطاعني العام واخلا�ص

الإعالنات واحلمالت الرتويجية

تقدمي وت�شفية الطلبات

ور�شة التدريب التح�شريية

احلفل اخلتامي

املقابالت ال�شخ�شية والختيار والربط الوظيفي

يم
تقي

وال
بة 

راق
امل
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التوا�شل مع القطاعني العام واخلا�ص
يف العام 2011 مت التوا�سل مع اأكرث من 115 �سركة وموؤ�س�سة من القطاعني اخلا�س والعام بهدف ا�ست�سافة  متدربني لربنامج التدريب 
ال�سيفي من خلل اأع�ساء جمل�س اإدارة موؤ�س�سة لوياك و�سندوق امللك عبد اهلل الثاين للتنمية، حقق الربنامج �سراكات ناجحة مع 98 

�سركة وموؤ�س�سة من القطاعني.
هذا وقد ا�ستفادت املوؤ�س�سات وال�سركات امل�ساركة من هذا الربنامج على النحو التايل:

عملهم. اأماكن  يف  وجديدة  خلقة  اأفكار  املتدربني  •	قدم 
الدائمني. باملوظفني  باملقارنة  منخف�سة  اأجورًا  املتدربون  يتقا�سى  حيث  النفقات  •	تقليل 

ال�سيف.  ف�سل  يف  العمل  �سغوطات  خلل  املطلوبة  وامل�ساندة  الدعم  املتدربني  •	قدم 
العمل.  اأماكن  يف  الإنتاجية  وزيادة  •	تفعيل 

العمل. اأماكن  يف  املوؤ�س�سية  الثقافة  يعزز  مما  املتدربني  على  امل�سرفني  لدى  والإر�سادية  القيادية  املهارات  •	تطوير 
•	حت�سني اآلية التوظيف يف القطاعني اخلا�س والعام من خلل رفدهم بت�سور حول خمرجات التعليم ومهارات واإمكانيات الباحثني عن 

عمل.
امل�ساركة. للموؤ�س�سات  املجتمعية  وال�سمعة  الإيجابية  ال�سورة  •	تعزيز 

 
الإعالنات واحلمالت الرتويجية

تتبع موؤ�س�سة لوياك اأ�ساليب دعائية وتقنيات ترويجية خمتلفة للإعلن عن براجمها للو�سول اإىل الفئة امل�ستهدفة من الطلبة امل�ساركني.
- و�شائل العالم الجتماعية: ال�سفحةالر�سمية ملوؤ�س�سة لوياك على موقع التوا�سل الجتماعي الفي�سبوك كانت ول تزال حمط 

عناية وتعديل يوميًا، وقد اأ�سهمت ب�سكل فعال جدًا يف الو�سول والتوا�سل مع ال�سباب من كل اأنحاء الأردن.

•	�شفراء لوياك: العديد من امل�ستفيدين من برامج لوياك يف ال�سنوات ال�سابقة يلعبون دورًا اأ�سا�سيًا يف الرتويج لربامج لوياك يف 
كل عام يف جمتمعاتهم. 

•	املواقع الر�شمية للجامعات الأردنية على الإنرتنت ومكاتب �سناديق امللك عبد اهلل يف اجلامعات كان لها دور فاعل يف هذا املجال، 
حيث ا�ستطعنا الو�سول اإىل العديد من ال�سباب من خلل هذه ال�سناديق التي كان من املمكن عدم الو�سول لهوؤلء ال�سباب لولها.

•	الو�شائل التقليلدية مثل الإعلنات املقروءة يف ال�سحف اليومية وتوزيع املن�سورات التعريفية.  
•	حملة "ا�شاألني عن لوياك": حيث قام �سفراء لوياك بارتداء تي �سريت كتب عليها "ا�شاألني عن لوياك" خلل اأيام الأ�سبوع 

على مدار �سهرين يف اجلامعات للتعريف عن لوياك وحتفيز ال�سباب على ال�سوؤال عن لوياك وبراجمها.
امل�ستهدفة  العمرية  الفئة  ال�سباب ح�سب  اإىل جمموعة كبرية من  اإر�سال ر�سائل خلوية ق�سرية  الر�شائل اخللوية الق�شرية: مت  	•

للرتويج للربنامج.

تقدمي وت�شفية الطلبات، املقابالت ال�شخ�شية، الربط الوظيفي 
لقد مت تطوير عملية تقدمي الطلبات لهذا العام وذلك باأرقمة نظام الطلبات حيث متكن جميع ال�سباب من تقدمي الطلبات عرب الإنرتنت، 

حيث مت اإدخال معلومات متعلقة بامل�ستوى التعليمي والن�ساطات اللمنهجية والهتمامات ال�سخ�سية للمتقدمني للربنامج.
يف العام 2011

- مت ا�ستلم 3000 طالبًا.
- مت قبول 900 طالبًا.

- مت مقابلة 700 مر�سحًا مقابلة �سخ�سية من خلل اأع�ساء جمل�س اإدارة لوياك وجمموعة من املتطوعني املوؤهلني.
- مت قبول 576 متقدماً. 

- اأمت 442  متدربًا مدة الفر�سة التدريبية بنجاح.
- ان�سحب 44 متدربًا من الربنامج.
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التنمية امل�شتدامة
ال�سيفي يف  التدريب  املقبولني لربنامج  يتم منح جميع 
كل عام فر�سة امل�ساركة يف ور�سة تدريبية حت�سريية من 
اأن تعزز من جاهزيتهم ل�سوق العمل واأن حت�سن  �ساأنها 
هذه  عقد  مت   ،2011 العام  يف  ال�سخ�سية.  مهاراتهم 
املواقع  يف   2011/6-5 الفرتة  يف  التدريبية  الور�سات 

التالية:

عمان: اجلامعة التطبيقية الأردنية، لوياك، �سندوق امللك عبد اهلل الثاين للتنمية، مربة اأم احل�سني.
اإربد: غرفة جتارة اإربد.

وتركز هذه الور�سات التدريبية على متكني ال�سباب من تطوير مهاراتهم املتعلقة ب�سوق العمل ومهاراتهم ال�سخ�سية، ويف العام 2011:

موؤهًل. مدربًا   15 التدريب  •	نفذ 
مدربني. كم�ساعدي  مهاراتهم  بناء  ومت  ال�سابقة  ال�سنوات  يف  لوياك  من  م�ستفيدًا   11 التدريب  يف  •	�ساعد 

التدريبية. الور�سات  خلل  من  م�ساركًا   576 تدريب  •	مت 
متتاليني. يومني  مدى  على  تدريبية  �ساعة   16 من  طالب  كل  •	ا�ستفاد 

ال�سهرين. مدار  على  تدريبية  �ساعة   346 جمموعه  ما  تقدمي  •	مت 

قامت لوياك بتطوير دليل تدريبي متخ�س�س يغطي حاجات ومتطلبات �سوق العمل من املهارات التي يجب على الباحثني عن عمل الت�سلح 
بها، ولذلك فقد ركزت الور�سات التدريبية على ما يلي:

اكت�شاف الذات.  -
ت�شويق الذات.  -

مهارات املقابلة وكتابة ال�شرية الذاتية.  -
التطوع ومفهوم ثقافة خدمة املجتمع.  -

عمل الفريق.  -
حل امل�شاكل.  -

اأخالقيات العمل.  -
مهارات التوا�شل والتقدمي.  -
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املراقبة والتقييم

بيئة  املتدربني يف  واأداء  للتاأكد من جدية  للمتدربني  امل�ست�سيفة  لل�سركات  بزيارات  الإدارة  اأع�ساء جمل�س  الربنامج، قام  ملراقبة �سري 
العمل، وللتاأكد من التزام املتدربني وطريقة توا�سلهم يف بيئة العمل.

 
كما قامت لوياك بعقد اجتماعات دورية جلميع املتدربني بهدف مناق�سة ق�ساياهم والدرو�س امل�ستفادة، وحل م�ساكلهم وتبادل اخلربات 
واملعارف التي مت اكت�سابها. وقد اأ�سبحت هذه الجتماعات م�ساحات مهمة للقائمني على لوياك للمراقبة وتقييم �سري برنامج التدريب 

ال�سيفي واأخذ ردود افعال امل�ساركني.
 

وقد مت عقد اجتماعني يف العام 2011:
الطلبة. من   160 ح�سره  وقد  امل�ساركني،  ملواهب  عر�سًا  وت�سمن  جارا،  موقع  يف  الأول  الجتماع  عقد  •	مت 

الطلبة.  من   210 وح�سره  الطلبة،  من  م�سرحي  عر�س  وت�سمن  العربي،  الرائد  مدر�سة  م�سرح  يف  الثاين  الجتماع  عقد  •	مت 

لتقييم مدى ر�سا املوؤ�س�سات وال�سركات امل�ساركة يف برنامج درب، قامت لوياك بعمل درا�سة تقييم، وجاءت النتائج موؤكدة اأن معظم 
اجلهات امل�ساركة كانت را�سية عن هذه التجربة، كما يو�سح الر�سم البياين التايل:
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66%

76% 76%

الأهمية
الر�شا

امل�شاركة يف برامج 
التدريب ال�شيفي

مقابلة املر�شحني 
وت�شفية الطلبات

متابعة ودعم لوياك 
خالل فرتة التدريب

املهارات العملية 
والتقنية للمتدربني

مهارات التوا�شل واملهرات 
ال�شخ�شية للمتدربني

تقييم مدى ر�شا املوؤ�ش�شات وال�شركات امل�شاركة يف برنامج درب
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 لرا عبا�شي، فارم�شي 1
ال�ستقبال يف  موقع  العمل يف  فر�سة  باإعطائه  قمنا  عليه  و  علي  اأبو  �سادي  للمتدرب  التوا�سل  مهارات  »كنا معجبني مب�ستوى 
ال�سركة،وهو موقع فيه الكثري من التحدي! وعلى الرغم من �سغر �سنه فقد ا�ستطاع التميز يف ذلك و ا�ستطاع من خلل مهاراته 
ال�سنوات  للتعلم النجاح يف هذه الفر�سة التدربيبة، ونحن نتطلع لتجارب مت�سابهة يف  التوا�سل، و�سلوكه الإيجابي و�سغفه  يف 

القادمة.

نتائج  ك�سفت  وقد  للمتدربني،  بعد  وما  قبل  ما  تقييم  درا�سة  بعمل  قمنا  فقد  امل�ساركني،  التجربة على  تركته هذه  الذي  الأثر  ولقيا�س 
اأن املتدربني اأظهروا تطورًا ملحوظًا على �سعيد الإجنازات ال�سخ�سية واملهارات، وقد جاءت النتائج كما يف الر�سم البياين  الدرا�سة 

التايل:
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التقييم البعدي
التقييم القبلي

جتربتي العملية يف 
�شوق العمل

معرفتي باملهارات 
وال�شفات التي يتطلبها

قدرتي على العمل 
�شمن فريق

اإ�شراري على احل�شول ثقتي بنف�شي وقدراتي
على الوظيفة الأمثل 
التي تنا�شب قدراتي

�شمر حبايب، �شل�شال
»اأود اأن اأهنئكم على هذا الربنامج الرائع الذي مينح العديد من الفر�س املهمة، واأود اإعلمكم باأن املتدربة تال خلف كانت 
متميزة وموهوبة و �سيكون لها م�ستقبل باهر بل �سك، ونحن نتطلع لن�سمامها اإىل فريق عملنا ب�سكل دائم يف امل�ستقبل، �سكرًا 

جزيًل جلهودكم.

رانيا عمي�ص، ليالينا
وقد  لهم،  املواد  بع�س  بن�سر  عليهم  العتماد  اأننا متكنا من  ال�سنة، حتى  املتدربني ممتازة جدًا هذه  مع  كانت جتربتنا  لقد 
ا�ستطاعوا الندماج مع الفريق ب�سرعة واأ�سبحوا موارد مهمة للموؤ�س�سة، كما قمنا بتقدمي عر�سي عمل لإثنني من املتدربني هذا 

العام.
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الطلبات 

فر�ص تدريبية 

ال�شركات من القطاع اخلا�ص 

املوؤ�ش�شات من القطاع العام 

املتدربون يف ال�شركات واملوؤ�ش�شات 

امل�شتفيدون من الور�شات التدريبية 

�شاعات التدريب يف الور�شات التدريبية 

�شاعات خدمة املجتمع

متدرب اأكمل برنامج التدريب ال�سيفي الكامل.

نتائج برنامج التدريب ال�شيفي
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2011

1

0
0
3
0
2

1
0
1
1
1
1
1
0
1
1

1
1
2
2

1
0

0
1
0
0

13
35

1

1
1
3
3
0

0
1
0
1
1
0
0
1
0
0

0
0
0
0

0
2

1
1
2
1
1

21

2010

1

0

0
3
0
1

1
0

1

1
0

0

1
1

2

12

0

1

2
0
1
0

0
1

0

0
1

5

0
0

1

12

2456

وقد ظهر اأثر الربنامج الإيجابي على امل�ساركني على �سعيد اآخر، حيث ح�شل العديد من املتدربني على عرو�ص لوظائف دائمة 
وموؤقتة يف اأماكن العمل، واجلدول التايل يبني هذه الفر�ص:

الفريدة للمطبوعات
م�ست�سفى الأمل

ال�ست�ساريون العرب لتطوير الأعمال
بنك القاهرة عمان

متحف الأطفال 
�سوكوهوليك 

كوزمو
�سركة الزي للألب�سة اجلاهزة

�سركة البطاقات العاملية 
اإجناز

ال�سركة ال�سلمية للتاأمني 
البنك الأردين الكويتي 

�سركة حديد الأردن 
مركز احل�سني لل�سرطان 

لبوت�سي
لوياك

موؤ�س�سة ميدان
ميدا�س للأثاث

دار الغذاء
فارم�سي ون 
بلي اإف اإم

جمعية جائزة امللكة رانيا للتميز الرتبوي 
�سابا و�سركاوؤها 

�سيفوي
�سل�سال

 �سركة اللوازم العلمية والطبية
موؤ�س�سة ال�سمان الجتماعي

مر�سيد�س
ذ ون

بنك الحتاد 
زين ال�سركة الأردنية خلدمة الهواتف املتنقلة - 

متدربو لوياك الذين ح�سلوا على وظائف يف �سركات اأخرى
املجموع

فتاةفتاة �شاب�شاب
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حفل اخلتام )التخريج(
تعد فر�ستهم  فاإن م�ساركتهم  لوياك،  امل�ساركني يف  للعديد من 
فئتهم  نف�س  من  ال�سباب  من  كبري  عدد  على  للتعرف  الوحيدة 
الإيجابية  من  اأجواء  يف  وذلك  متنوعة  خلفيات  ومن  العمرية 
امل�ساركني  ال�سباب  باإجنازات  وللحتفال  والإلهام.  والتحدي 
تخريج  حفل  بتنظيم  لوياك  موؤ�س�سة  قامت  فقد   ،2011 للعام 

للم�ساركني وتكرمي لل�سركات واملوؤ�س�سات امل�ساركة.
ويف العام 2011 كان حفل التخريج كالتايل: 

الدويل. والتعاون  التخطيط  وزير  ح�سان،  جعفر  الدكتور  معايل  رعاية  حتت  اأقيم  	•
عمان. الإنرتكونتننتال  فندق  يف  	•

زائرًا.  490 الـ  قارب  بح�سور  	•
للوياك منذ العام 2009. املميز  لدعمهم  �سركة   14 تكرمي  مت  	•

املجتمع. خدمة  برنامج  يف  املميزة  جلهودهم  متدربني   10 تكرمي  مت  	•

خدمة املجتمع
لدى  بامل�سوؤولية  ال�سعور  غر�س  على  ويعمل  املتدربني،  بني  املجتمع  وخدمة  التطوع  ثقافة  وتعزيز  خللق  املجتمع  خدمة  برنامج  ي�سعى 
املتدربني جتاه جمتمعاتهم، وتطوير مهاراتهم ال�سخ�سية من خلل اكت�سافهم لذاتهم وتعاملهم لفئات خمتلفة من املجتمع واإيجادهم 

حللول للتحديات التي تواجههم.

يف العام 2011:

التدريبية. اأ�سابيع  الثمانية  خلل  جمتمع  خدمة  �ساعة   18 ينفذ  اأن  متدرب  كل  من  طلب  	•
لوياك رحلة تطوعية واحدة على الأقل يف كل يوم �سبت اإىل موؤ�س�سات ومراكز تطوعية خمتلفة، واجلدول التايل  نظمت  	•

يبني تفا�سيل هذه املواقع.  
جمتمعاتهم. خلدمة  �سبابية  مبادرات  �ست  متدربونا  ونفذ  �سمم  	•

بتنفيذ البع�س  قام  حيث  بتنفيذها،  قاموا  التي  املجتمع  خدمة  �ساعات  بعدد  توقعاتنا  املتدربني  من  العديد  فاق  لقد  	•
ما يقارب 180 �ساعة تطوعية.  

 .2011 للعام  ال�سيفي  التدريب  لربنامج  اخلتامي  احلفل  يف  املجتمع  خدمة  برنامج  يف  املميزين  امل�ساركني  تكرمي  مت  	•
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�شو�شن عليان، ق�شر الفرح لالأيتام
 اإنني اأعي�س مع هوؤلء الأطفال ما يقارب اخلم�سة ع�سر عامًا، وبف�سل الن�ساط الذي نفذه فريق مبادرة �سكت�سو، فهذه املرة 

الأوىل التي اأرى فيها الأطفال فرحني لهذه الدرجة!! حتى اأنهم طالبوا باإعادة هذا الن�ساط اأكرث من مرة لهم.

اأحمد �شامي، متدرب
لقد تعلمت من خلل جتربتي مع لوياك، باأن احلياة هي لوحة فنية تزداد جماًل كلما اأ�سفت اإليها من جتاربك ال�سخ�سية، 
لقد اأحببت كل تفا�سيل جتربتي مع لوياك، لقد اأعطتني الأمل، الثقة بالنف�س، الطموح والعمل الفريقي، والأهم من ذلك كله 

فلقد اأعطتني ذكريات �سعيدة لن اأن�ساها...
 �سكرًا لوياك

186
168
144
138
137
134
129
128
111
110

متحف الأطفال 
مركز احل�سني لل�سرطان 

مدر�ستي 
اإجناز 

العربية حلماية الطبيعة
الفر�س املت�ساوية

ماراثون عمان
انا اأ�ستطيع )حبيتك يا اأردن(

بادر للتنمية الجتماعية 
تكية اأم علي 

مكتبتي املتنقلة
 الأردنSOS قرى الأطفال

ملتقى ال�سرق والغرب
ماراثون على اأمل 

مركز احل�سني لرعاية الأيتام
مهرجان األوان بلدنا
مبادرة  FLAIR

النا�سر
�سندوق امللك عبداهلل الثاين للتنمية

حملة اأنا اأدعم ال�سومال

املوؤ�ش�شات الجتماعية والتطوعية
ل�سه فينا خري 

مبادرة حديقة اإربد
مبادرة مركز العابورة للأيتام

ايدي بايدك خري و�سلمة 
�سكيت�سو 

 مبادرة ن�ساط لوياك

املبادرات ال�شبابية

عدد ال�شاعاتاملتطوع
يو�سف حب�س

اأجمد ال�سمهوري
قا�سم احلتو

حممد بدارنة
هيثم نبيل

عادل البط�س
بلل حجري

حممد جمعة
عمار غيث

�سونيا زيادة

املتطوعون الذين اأجنزوا اأكرث �شاعات تطوعية
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رهام م�شطفى، متطوعة
»لوياك غريت الكثري يف �سخ�سيتي، اأ�سبحت الآن اأحب التطوع وم�ساعدة الآخرين، و�ساعدتني على الن�سمام اإىل جمتمع 

ي�سم اأ�سخا�سًا مميزين،اأنا فخورة جدًا باأنني اأ�سبحت اأنتمي لعائلة لوياك، واأنا اأحب لوياك.

اآيات عرب، متدربة
ولكن  والكتئاب،  بالإحباط  اأ�سعر  كنت  »لقد   
بالأمل  حياتي  ملأت  لوياك  مع  جتربتي 
الآخرين  م�ساعدة  باأن  اأوؤمن  وجعلتني  والتفاوؤل، 
ال�سخ�س  ت�ساعد  البت�سامة على وجوههم  ور�سم 
العطاء  لوياك  ومع  نف�سه،  واحرتام  تقدير  على 

م�ستمر وغري منقطع.
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برنامج »هومز«- الأردن

برنامج »هومز« هو مبادرة كويتية تعمل على اإعادة ترميم منازل ذوي 
الدخل املحدود

ففي العام 2011،تبنت ال�سركة الوطنية العقارية هذه املبادرة وجاءت 
على النحو التايل:

عائلت ثلث  منازل  ترميم  اإعادة  يف  متطوعًا   14 �سارك  	•
يف الأردن، و كانت امل�ساركة �سبعة متطوعني من الأردن  

و�سبعة متطوعني من الكويت.  

الع�سرة  تتجاوز  لفرتة  املنازل  ترميم  يف  املتطوعون  اجتهد  	•
اأيام.  

�سملت مناطق العمل منزلني يف الر�سيفة ومنزًل يف خميم  	•
البقعة للجئني.  

لوياك الأردن رحلة للمتطوعني الكويتيني للتعرف اإىل اأهم املعامل يف  موؤ�س�سة  نظمت  الربنامج،  لهذا  الباهر  النجاح  بعد  	•
الأردن.  
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العام  الحتاد  مع   2011 عام  يف  متت  التي  بال�سراكة  لوياك  موؤ�س�سة  تعتز 
قدرات  تطوير  برنامج  لتنفيذ  وذلك  امل�سيحية/الأردن،  ال�سابات  جلمعيات 

ال�سباب، وقد مت تنفيذ هذا امل�سروع بنجاح، ومت حتقيق الإجنازات التالية:
 

- طورت لوياك دليًل تدريبيًا لور�سات العمل للم�ساركني حول موا�سيع العنف 
والتعامل  بيئية  والإيدز وق�سايا  والتدخني واملخدرات  الأجيال  الأ�سري وحوار 

مع الختلف واملبادرات ال�سبابية.
- ت�سمن التدريب على املبادرات ال�سبابية كيفية التو�سل اإىل فكرة املبادرات 
م�ساركة  م�ستويات  اأعلى  ت�سمن  بحيث  وتنفيذها  لها  والتخطيط  ال�سبابية، 

ممكنة من ال�سباب. 
�سنة.  18-15 العمرية  الفئة  يف  و�سابة  �سابًا   150 تدريب  •	مت 

لوياك واأربعة م�ساعدي مدربني  من  موؤهلني  مدربني  اأربعة  التدريب  •	نفذ 
من طلبة لوياك املوؤهلني.

لهذا  كنتيجة  ال�سباب  من  �سبابية  مبادرة   12 عن  يقل  ل  ما  تنفيذ  مت  	•
التدريب.

برنامج تطوير القدرات

1- الحتاد العام جلمعيات ال�شابات امل�شيحية/الأردن

2- تدريب م�شوؤويل املوارد الب�شرية 
»الإدارة الفعالة للربامج التدريبية«،  لوياك ور�سة تدربيبة حتت عنوان  يف العام 2011، و بالتعاون مع برنامج �سابق، عقدت 
تعريف  مت  وقد  والطلبة،  وللجامعات  واخلا�س  العام  للقطاعني  التدريبية  الربامج  فوائد  على  الرتويج  على  التدريبية  الور�سة  وركزت 
امل�ساركني على النموذج الناجح لإدارة الربامج التدريبية. وقد ح�سر هذه الور�سة 29 م�سوؤًل عن املوارد الب�سرية من ال�سركات امل�ساركة 

هذا التدريب.
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3- لوياك الكويت: يف الفرتة 10/30 – 2011/11/3، �سافر مدير الربامج حممود النابل�سي اإىل الكويت لعقد ور�سة تدريبية ملوظفي 
لوياك الكويت حول ق�س�س النجاح لور�سات التدريب التح�سريية التي عقدت لتح�سري امل�ساركني لربنامج التدريب ال�سيفي. 

4- متحف ال�شيارات امللكي: يف �سيف العام 2011، نظمت لوياك جل�سة تدريبية للمتدربني املر�سحني للعمل يف متحف ال�سيارات 
امللكي يف املتحف.

5- متحف الأطفال: قامت موؤ�س�سة لوياك بتدريب املتدربني يف متحف الأطفال حول كيفية العمل يف املتحف وكيفية التعامل مع 
الأطفال.

بناء قدرات موظفي لوياك
لوياك الفر�سة  تتيح لوياك فر�سة التنمية الدائمة  جلميع اجلهات املرتبطة بها مبا يف ذلك املوظفون. ففي العام 2011، اأتاحت 

ملوظفيها للم�ساركة يف العديد من الور�سات التدريبية لتطوير مهاراتهم ال�سخ�سية، وذلك على النحو التايل:

1- تطوير الدليل التدريبي: رافق مدير الربامج حممود النابل�سي امل�ست�سار يف جمال التنمية ال�سبابية كامل النابل�سي اإىل دبي، 
حيث كان الهدف تطوير دليل تدريبي ملكتب اليوني�سف يف دبي.

 – لوياك روزان خليفة يف دورة يف عمان يف الفرتة 11/20  اإدارة امل�شاريع للمحرتفني: �ساركت م�سوؤولة الربامج يف  دورة   -2
2011/12/8 حول اإدارة امل�ساريع للمحرتفني. وقد ت�سمنت الدورة 60 �ساعة تدريبية حول املعايري العاملية لإدارة امل�ساريع بنجاح.

املمار�شات الناجحة 2011
لوياك تدريب 200 من امل�ساركني يف برنامج التدريب ال�سيفي يف اآن واحد، حيث متت ال�سراكة مع اجلامعة التطبيقية  •	ا�ستطاعت 
وبتوفري  اقت�سادية  بفعالية  التدريبية  الور�سات  تنفيذ  على  �ساعد  مما  واحد،  اآن  يف  تدريبية  قاعات  �سبعة  من  اأكرث  وتوفري  الأردنية 
عال للوقت واجلهد. وقد ا�ستطاع امل�ساركون يف اأوقات ال�سرتاحات وبداية التدريب التعرف على عدد كبري من امل�ساركني والإح�سا�س 

بالنتماء اإىل جمتمع كبري من ال�سباب من فئتهم العمرية واهتماماتهم.
لوياك، ا�ستطعنا توفري جميع املتطوعني من خلل خريجي  برامج  تنفيذ  يف  للم�ساعدة  املتطوعني  من  كبري  لعدد  احلاجة  •	عند 
لوياك يف ال�سنوات ال�سابقة، وقد اأثبت اخلريجون ال�سابقون كفاءتهم و�سغفهم وقدرتهم على م�ساعدة امل�ساركني اجلدد على خو�س 

هذه التجربة مبنتهى الإيجابية وباكت�ساب الفائدة الق�سوى منها.
والتوا�سل  الأردين  ال�سباب  من  الأكرب  العدد  اإىل  للو�سول  العام  هذا  بفاعلية  الجتماعي  التوا�سل  خدمات  با�ستغلل  قمنا  •	لقد 
معهم. جميع الإعلنات لفعالياتنا ون�ساطاتنا للعام 2011 متت  على ال�سفحة الر�سمية للفي�سبوك بنجاح باهر، و�ساهمت ال�سفحة 
التي  والتحديات  ال�سعوبات  حول  التوا�سل  يف  ال�سفحة  �ساهمت  كما  املجتمع.  خدمة  ون�ساطات  ال�سبابية  املبادرات  حول  بالتوا�سل 

يواجهها املتدربون واملتطوعون وال�ستجابة لها يف اأ�سرع وقت ممكن.

الدرو�ص امل�شتفادة والتحديات امل�شتقبلية والبدائل
تعيني  �سدد  يف  نحن  القادم،  العام  ويف  املوارد.  من  الكثري  وتطلبت  �سعبة  للمتدربني  املواد  تو�سيل  عملية  كانت   ،2011 العام  •	يف 

�سابط ارتباط متطوع من املتدربني يف كل �سركة ليتم التوا�سل معه يف هذا املجال.
�سباط  من  امل�ساعدة  لطلب  القادمة  ال�سنة  يف  ن�سعى  ولذلك  حتديًا،  كان  املا�سية  ال�سنة  يف  ال�سركات  من  التقييم  مناذج  •	جمع 

الرتباط الذين �سنعينهم من الطلبة يف ال�سركات وذلك ليقوموا بتعبئة هذه النماذج من ال�سركات مبا�سرة واإر�سالها لها.
ال�سنوات  يف  ن�سعى  فاإننا  لذلك  واجلهد،  الوقت  من  الكثري  ا�ستنفذ  املا�سية  ال�سنة  يف  للطلبة  التقييم  مناذج  من  البيانات  •	اإدخال 
البيانات  اإدارة  لوياك  فريق  وعلى  التعبئة  امل�ساركني  على  �سي�سهل  مما  الكمبيوتر  عرب  وجعلها  الرقمي  النموذج  لإدخال  القادمة 

وا�ستخل�س النتائج.
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موقعنا  تطوير  اإىل  ن�سعى  فاإننا  ولذلك  والتفاعل،  الت�سفح  يف  ال�سعوبات  بع�س  واجهنا  فقد  الإلكرتوين  باملوقع  يتعلق  فيما  	•
الإلكرتوين يف ال�سنة القادمة .

ق�ش�ص النجاح واآراء امل�شاركني
تطمح لوياك لتحقيق تغيري اإيجابي لدى جميع امل�ساركني يف براجمها، من متدربني و�سركات ومتطوعني وموؤ�س�سات جمتمع مدين. وهذه 

النجاحات تكون مدعى فخر ملوؤ�س�سة لوياك عامًا بعد عام، وهذه النجاحات هي التي تذلل كل ال�سعوبات والتحديات التي نواجهها.
 

اأثر على علقته بوالديه  اأي دور خارج هذا الإطار، مما  اأن يكون له  النادر  وائل حياته اليومية بني املدر�سة واملنزل وكان من  عا�س 
وباملجتمع من حوله. بعد التجربة التي خا�سها يف متحف ال�سيارات امللكي كدليل للطلبة، فقد اأ�سبح وائل اجتماعيًا ب�سكل اأكرب، وقد 

حت�سنت علقته بوالديه اإىل درجة ملحوظة، واأ�سبح اجتماعيًا، واثقًا من نف�سه ومنطلقًا.
 

تال اإحدى امل�ساركات من فئة طلبة املدار�س، مل يكن لها اأية م�ساركات يف الن�ساطات اللمنهجية يف مدر�ستها اأو جمتمعها، ومل تكن 
ترى يف نف�سها اأية مواهب فنية اأو حرفية على الإطلق. ولكن من خلل تدريبيها عن طريق لوياك فقد عملت يف �سل�سال لل�سرياميك، 

وهناك اكت�سفت �سغفها واإبداعها الذي مل تتوقع اأبدًا اأن جتده.

 
حممد مل يكن طالبًا متفوقًا يف املدر�سة على ال�سعيد الأكادميي. وكان ينق�سه الرتكيز واحلافز ال�سخ�سي. عندما ان�سم اإىل عائلة 
لوياك، مت اإعطاوؤه مهام للتمثيل يف اأحد العرو�س التي قدمت يف الجتماع الأ�سبوعي للطلبة، ومن هناك كانت انطلقته. حيث �ساعدته 
فر�سة الظهور اأمام جمهور كبري وتفاعله معه على الإح�سا�س باأهمية الإجناز يف احلياة، ودفعه ذلك لتحقيق املزيد من الإجنازات على 

امل�ستوى الأكادميي وعلى امل�ستوى ال�سخ�سي.
خلل جتربته مع لوياك، قام معاذ بالتفكري مببادرته والتخطيط لها وتنفيذها، وقد تخرج من اجلامعة والتحق ب�سوق العمل، ونقل 

ثقافة التطوع معه اإىل مكان العمل، وقام بتحفيز زملئه يف العمل وقيادتهم لتنفيذ مبادرة جمتمعية تخدم الأيتام.
 

خالد ح�شنات/ متدرب
 يومًا بعد يوم ن�ستيقظ اأنا واأ�سدقائي مبكرًا للتدريب، واأحيانًا للعمل، واأحيانًا للتطوع واأحيانًا لل�ستمتاع بوقتنا.. ال�سعف والقوة والقيم، 
�سخ�سيتي  والتطور يف  الجتماعي  التفاعل  لوياك  من  ا�ستفدت  لوياك،  مع  نف�سك يف جتربتك  تكت�سفها يف  التي  الأ�سياء  هذه هي 

والتجربة املمتعة.
  

رانيا مالكي، مديرة العمليات، متحف الأطفال-الأردن
»بالنيابة عن متحف الأطفال-الأردن، اأود اأن اأتقدم بال�سكر ملوؤ�س�سة لوياك على الدعم وامل�ساندة من املتطوعني، نحن ممتنون للطاقة 
واحلما�س والإخل�س يف العمل الذي يبديه متطوعوا لوياك، �سكرًا لكم على م�ساهمتك املهمة ووقتكم وطاقتكم. ونتمنى اأن ت�ستمروا يف 

تقدمي هذا الدعم القيم يف امل�ستقبل. ونحن معًا ن�ستطيع اأن نخلق التغيري.

 اإجني حداد، من�شق التوا�شل، مكتبتي املتنقلة
 �سكرًا للوياك على الدعم املتوا�سل والدائم من الفريق، فعالية اليوم كانت ناجحة جدًا بف�سل م�ساعدتكم لنا.



CONTACT INFORMATION

Mahmoud Nabulsi - Programs Manager 
Mobile: +962 79 666 48 78 
Tel.: +962 6463 6001
Fax: +962 6462 5001
Email: m.nabulsi@loyac.org

DONATIONS

Wire Transfer Information:
Account Name: LOYAC Company for National Training and Statistical Consultation
Bank Name: Jordan Kuwait Bank
Branch: Abdoun
Account Number: 331285001 JOD
Swiftcode: JKBAJOAM

OR send us a cheque written in the name of:
LoYAC Company for National Training and Statistical Consultation

LoYAC- Jordan Office
88, Ahmad Bin Hanbal Street
Jabal Al- Luweibdeh
Amman, Jordan



BRONZE SPONSOR - JD 5,000 + 

Sponsor’s brand will be placed on LoYAC’s 
 • Special thank you roll up banner placed throughout the sponsorship period. 
  - At the community service venue. 
  - During the annual recognition event. 
 • Annual recognition event presentation. 
 • Annual report, which is distributed to businesses, corporations and posted online. 
 • Annual newspaper advertisement (half-page) published in local newspapers for all LoYAC sponsors. 
 • Sponsor will be invited to attend end of program ceremony. 
 • Sponsor will be awarded as a bronze sponsor at end of program ceremony. 

BENEFACTOR - JD 2,500 + 

Sponsor’s brand will be placed on LoYAC’s 
 • Online webpage. 
 • Annual recognition event roll up banner. 
 • Annual recognition event presentation. 
 • Annual report, which is distributed to businesses, corporations and posted online. 
 • Annual newspaper advertisement (half-page) published in local newspapers for all LoYAC sponsors. 

SUPPORTER - JD 1,500 + 

Supporter brand will be placed on LoYAC’s
 • Online webpage. 
 • Annual report, which is distributed to businesses, corporations and posted online. 
 • Annual recognition event presentation. 
 • Annual newspaper advertisement (half-page) published in local newspapers for all LoYAC sponsors.



DONOR RECOGNITION
I N V E S T  T O G E T H E R  .  .  .  G R O W  T O G E T H E R 

Partnering with LoYAC offers you an opportunity to make a greater impact in shaping our future genera-
tions. Your contribution will help make a real difference in more young peoples’ lives.

Partnership benefits and opportunities are presented in this package to best showcase your brand in rela-
tion to your contribution. 

LOYAC PARTNER - JD 50,000 + 

Sponsor’s brand will be prominently placed on LoYAC’s 
 • Special co-branded thank you roll-up banner placed throughout the sponsorship period. 
  - During internship selection and capacity building activities.
  - At the community service venue. 
  - During the annual recognition event. 
 • A special plaque from LoYAC. 
 • Intern t-shirts for marathons, community service activities, events and job-sites where
    permitted.
 • Annual event invitation cards sent to all VIP partners.
 • Certificates awarded to interns at end-of-program.
 • Online homepage.
 • Annual recognition event presentation. 
 • Annual report, which is distributed to businesses, corporations and posted online. 
 • Annual newspaper advertisement (half-page) published in local newspapers for all LoYAC
    sponsors. 
 • Sponsor will be invited to attend end-of-program ceremony. 
 • Sponsor will be awarded as an annual partner at end-of-program ceremony. 

SILVER SPONSOR - JD 10,000 + 

Sponsor’s brand will be prominently placed on LoYAC’s 
 • Special thank you roll-up banner placed throughout the sponsorship period. 
  - In English course classroom. 
  - At the community service venue. 
  - During the annual recognition event.
 • A special certificate from LoYAC. 
 • Online webpage. 
 • Annual recognition event presentation. 
 • Annual report, which is distributed to businesses, corporations and posted online. 
 • Annual newspaper advertisement (half-page) published in local newspapers for all LoYAC
    sponsors. 
 • Sponsor will be invited to attend end-of-program ceremony. 
 • Sponsor will be awarded as a silver sponsor at end-of-program ceremony. 
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SUCCESS STORIES AND TESTIMONIALS  

LoYAC undoubtedly affects change on everyone involved in it, from its interns to the companies hosting 
these interns. These successes are the pride and highlight of our program; and, these are the stories 
that make all our efforts worthwhile. 

Wael lived his life between home and school. He rarely did anything outside these two milieus; and, this 
lifestyle was taking a toll on his relationship with his parents. After interning with LoYAC at the Royal Au-
tomobile Museum as a tour-guide, he became so much more social that even his relationship with his 
parents completely changed, and for the better. He is now much more confident, social and outgoing.

Tala is a high school student who was not involved in any extracurricular activities. She never consid-
ered herself artistic, at all. Through LoYAC, she spent the summer interning at Silsal Ceramics, where 
she discovered a passion and creativity in her that she never knew existed.

Mohammad was not an achiever at school. He lacked focus and motivation. When he joined LoYAC, he 
was given a role as an actor in one of the skits conducted at our bi-weekly meetings. After taking a bow 
in front of an applauding audience, he realized how great accomplishing something can feel. It pushed 
him to start achieving better results at school and enriched him as a person.
During his time in LoYAC, Mo’ad came up with his own community service initiative using the training 
he received at LoYAC. He graduated and started working, but carried the skills he learned at LoYAC to 
his profession. Today, he successfully organized his co-workers to start a community service program 
with him.

KHALED HASANAT
“Day after day, my friends and I wake up early sometimes for training, sometimes for work, and some-
times for fun. Strengths, weaknesses and values, these are the things you discover about yourself 
through LoYAC. What I got out of LoYAC is social interaction unlike any other, personality, experience 
and fun.”

RANIA MALKI, DEPUTY DIRECTOR FOR OPERATIONS; CHILDREN’S MUSEUM JORDAN
’’On behalf of The Children›s Museum Jordan; I would like to thank you for your support as a volunteer 
provider. We are grateful for the energy, enthusiasm and dedication the LoYAC team brings to their 
roles as volunteers. Thank you for your important contribution, time and energy. We hope that you will 
continue to extend your valuable support to our future programs. Together we can make a difference.’’

ANGIE HADDAD, OUTREACH COORDINATOR; DRIVE TO READ/JORDAN
“Thank you LoYAC as always for your team›s great efforts! Today’s Open Day was great with the support 
of LoYAC’s volunteers.”
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BEST PRACTICES OF 2011

• LoYAC trained over 200 students at one time during large seminars that helped economize on
 time and on efforts; also, these seminars went extremely well. Students were able to experience 
 the LoYAC community first hand, in an efficient and constructive manner.

• In recruiting assistance and volunteers for this year’s programs, we did not need to go beyond
 our own alumni-interns. Our alumni were helpful and experienced and proved to be great
 mentors to the new members of the LoYAC community in general.

• We better utilized social media platforms to tap into the Jordanian youth online community.
 Announcements about the program were successfully made on the LoYAC 2011 Facebook 
 group, and community service initiatives were planned using this platform. Facebook also acted
 as a soundboard for student’s questions and testimonials, and gave students a chance to
 socialize with their peers.

LESSONS-LEARNED, FUTURE CHALLENGES AND ALTERNATIVES

• In 2011, distributing material to interns proved to be difficult and time-consuming,
 logistically. Next year, we plan to assign each company a contact intern, who will be responsible
 for relaying messages and material between the interns at host companies and LoYAC.

• Collecting evaluation forms from host companies was challenging. Next year, we plan to send the
 evaluation forms through the aforementioned contact intern and making these interns
 responsible for getting these forms back to LoYAC.

• Aggregating intern responses from survey data was difficult and time consuming. Next year, we
 plan to digitize the process and manage it online through an existing survey service with the
 relevant experience, technology and know-how.

• Our website proved challenging to navigate. Next year, we are planning to upgrade our website
 to make it more user-friendly.
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HR TRAINING WORKSHOP 

Also in 2011, in cooperation with the USAID Jordan Economic Development Program (SABEQ), LoYAC 
held a workshop entitled “Managing Effective Internship Programs”. The workshop focused on promot-
ing the benefits of internship programs for the private sector, for universities and for students. Success-
ful internship models were presented by some of the participating companies. A total of 29 HR manag-
ers from intern-sponsoring entities attended this workshop.

STAFF CAPACITY – BUILDING AND TRAINING

LoYAC is a growth opportunity for everyone involved in the program, including its full-time staff. In 
2011, LoYAC sent several of its full-time staff to participate in various workshop venues that focused on 
capacity building and skills development. In addition, some of our full-time employees actually
conducted their own workshops or sessions during workshops they attended. These included:

• LoYAC Kuwait: From October 30 until November 3, 2011, our programs manager, Mahmoud
 Nabulsi, traveled to Kuwait to conduct a workshop on best practices and on the intern-training
 program in Jordan for Kuwait’s LoYAC staff.
• Royal Automobile Museum: In the spring of 2011, the LoYAC team in Jordan formulated a
 training program for interns who would work as guides at the Royal Automobile Museum during 
 the museum’s high season.
• Children’s Museum Jordan: The LoYAC team trained interns on how to work with children before  
 they started their summer internships at the museum.
• Training Manual Development: Mahmoud Nabulsi accompanied Kamel Nabulsi , a youth
 development consultant, to Dubai where the focus of the trip was on developing training
 manuals for the UNICEF office in Dubai
• Project Management Professionals Course: Our Program Officer Rozan Khalifeh, attended
 this course which was conducted in Amman between 20/11/2011 – 8/12/2011. The course
 included 60-training hours. The course taught global project management standards and
 focused on the more important aspects of superior project management.
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YOUTH CAPACITY BUILDING PROGRAM - YWCA
In 2011, the LoYAC team was proud to be approached by Jordan’s Young Women’s Christian Association 
(YWCA) to help them develop and implement a youth capacity-building program. This initiative was
completed with the following achievements:

“HOMES” PROGRAM - JORDAN
“Homes” is a Kuwaiti initiative that works towards refurbishing homes for people in need. In 2011, 
this initiative in Jordan was sponsored by National Real Estate Company and ended with the following 
achievements:

 
• LoYAC developed manuals for workshops for the YWCA that deal 
with domestic violence, environmental issues, health issues and youth-
led initiatives.
o Training on health issues included drug use, smoking and HIV/AIDS 
awareness;
o Youth-led initiative training included how to plan for and implement 
these kinds of initiatives and community services initiatives, also led by 
youth. 
• A total of 150 youth were trained, between the ages of 15 and 18;
• Four LoYAC trainers and four co-trainers represented the team of 
trainers
• Numerous initiatives were planned and implemented by the youth 
trainees during and after the program.

• 14 interns worked to refurbish the homes of three 
Jordanian families, with seven interns from Jordan 
partnering with seven participants from Kuwait to 
complete these tasks;
• The 14 interns worked relentlessly over a 10-day 
period;
• Two of the homes refurbished were in a neighbor-
hood in the Rusaifa area;
• One of the homes refurbished was in the Baqa’a 
refugee camp;
• After the huge success of this program, LoYAC Jor-
dan took our Kuwaiti guest-interns on a tour of some 
of Jordan’s more important historical sites.
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RIHAM MUSTAFA, INTERN
“LoYAC changed a lot of things in my personality. I now love to do volunteer work, and it’s helped 
me become part of a fantastic community with refined people. I am so proud to know the LoYAC 
community, and I just love LoYAC.”

AYAT ARAB, INTERN
“I used to feel burdened and pessimistic, 
but LoYAC brought happiness and hope 
to my life and made me realize that help-
ing others and planting a smile on their 
faces wipes away your own pain and 
helps you feel valued. With LoYAC, giving 
is infinite and ongoing.”
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Volunteer Community Service Hrs

Yousef Habash
Amjad Al-Samhoury
Kasem Alhato
Mohammad Badarneh
Haitham Nabeel
Adel Al-Batsch
Bilal Hajjar
Mohammad Juma’a
Ammar Ghaith
Sonia Ziadeh

186
168
144
138
137
134
129
128
111
110

Community Service Exeptional Students

Community Service Centers

Children’s Museum
King Hussien Cancer Center
Madrasati
INJAZ
Arab Group for the Protection of Nature
Equal Opportunities
Amman Marathon
I Can (Jerash Festival)
Bader Society for Development
Tkieyt Um Ali
Drive to Read
SOS Jordan
East West Initiatives
“Hop” Marathon
Al Hussien Ophanage Venter
Alwan Baladna
FLAIR Initiative
Al Nasher
King Abdulla II Fund for Development
I Support Somalia Campaign

Youth-led Initiatives
“Lessa feena Khair”

Irbid Intitiative
Intitiative for Al-Aborah Orphanage

“Eidi Bi Eidak Sair o Salameh”

Sketshow

LoYACtivity initiative

“لسه فينا خير“

“ايدي بايدك سير وسالمة“
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AS IN EVERY YEAR, IN 2011:

• Each intern had to complete a minimum requirement of 18-hours of community service during
 the 8-week period of their internship.
• There was at least one LoYAC-sponsored service trip a week to numerous destinations, listed in
 a graph below.
• Our interns designed and implemented six youth initiatives that focused on serving their
 community. 
• Many interns went beyond expectations and fulfilled their required hours many times over, some 
 completing as much as 180 hours of community service. 
• Exceptional students were recognized before their peers in an award ceremony at the end of the 
 summer.

AHMED SAMI, INTERN
“LoYAC taught me that life is like a painting that gets better the more of yourself you put into it.
I loved everything about LoYAC. It gave me hope, confidence; and taught me ambition, teamwork, 
cooperation and about life. Most importantly, it gave me memories. Thank you LoYAC!”

SAWSAN ALIYAN, QASR AL-FARAH ORPHANAGE; SUPERVISOR
‘‘I have been living with these kids for more than 15 years; and thanks to the Skit-show team; this 
is the first time I see them that happy and laughing that loudly! They even asked the team to come 
visit them more often.’’
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CLOSING CEREMONY (GRADUATION)

For many of the LoYAC interns, our programs present the first time they can meet and interact with 
people their own age, in a positive, challenging and stimulating milieu. To help these young people cel-
ebrate their achievements, LoYAC hosts a closing ceremony complete with diplomas distributed to all the 
interns. This ceremony is also used as an opportunity to stress upon the fact that our interns will always 
be an integral part of LoYAC and of the communities they served during their time officially spent with 
LoYAC.

IN 2011, THE LOYAC/DARB CLOSING CEREMONY WAS HELD:

• Under the patronage of His Excellency Dr. Jafar Hassan, the Jordanian Minister of Planning and
 International Cooperation;
• At the Intercontinental Hotel in Amman;
• With 490 persons attending;
• With14 companies recognized for their special support to LoYAC since 2009;
• With 10 exceptional students rewarded for special merits earned.

COMMUNITY SERVICE

The LoYAC Community Service Program helps create a culture of volunteerism amongst our interns. It 
works to instill a sense of responsibility amongst students towards their communities and their country 
and helps improve their interpersonal skills by enabling them to learn more about their own personali-
ties, to communicate better with others and to find solutions together to their challenges.
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Community
2010

Female Male MaleFemale

2011

Al-Faridah Group
Al-Amal Hospital
ABCD (Arabian Business Consultants for Development)
Cairo Amman Bank
Children’s Museum 
Chocoholic Café
Cozmo 
ELZAY Ready Wear Manufacturing Company
ICC (International Cards Company)
INJAZ
Islamic Insurance Company
JKB (Jordan Kuwait Bank)
Jordan Steel
KHCC (King Hussein Cancer Center)
Lapoutchi 
LoYAC (Lothan Youth Achievement Center) 
Meydan 
Midas
Nutri-Dar
Pharmacy 1
Modern Media Co.
The Assosiation of Queen Rania Al Abdullah Award for 
Excellence in Education
Saba & Co.
Safeway
Silsal
SMS (Scientific & Medical Supplies Co.)
Social Security Corporation
TGF - Mercedes
The One
Union Bank
Zain
LoYAC interns offered jobs in other companies
Total
Grand total

1

0

0
3
0
1

1
0

1

1
0

0

1
1

2

12

0

1

2
0
1
0

0
1

0

0
1

5

0
0

1

12

1

0
0
3
0
2

1
0
1
1
1
1
1
0
1
1

1
1
2

2

1
0

0
1
0
0

13
35

1

1
1
3
3
0

0
1
0
1
1
0
0
1
0
0

0
0
0

0

0
2

1
1
2
1
1

21
24 56

Number of darb Interns That Were Offered Year Round Jobs
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SAMAR HABAYEB; SILSAL
“I would like to congratulate you on such a wonderful program which provides great opportunities, 
and I would like to state that Tala Khalaf, our intern, proved to be such a wonderful, talented person 
who will definitely be successful one day. We look forward to having her permanently join our team 
in the near future. Thank you for your efforts”

Another very important impact of the program has been confirmed by the fact that some LoYAC student-
interns have been offered year-round, part-time positions, while other LoYAC graduates have been of-
fered permanent employment in the entities that hosted them as interns.

Summer Internship Facts 2008 2009 2010 2011
Job Opportunities

Private Sector Sponsors

Public Sector Sponsors

Applicants

Students Trained

Completed Internships

Training Hours

Community Service Hours

100

3

0

100

75

50

48

900

250

24

0

1250

200

180

144

3240

300

35

5

2500

300

190

208

3320

500

78

20

3000

576

442*

346

8411

* 45 Interns completed 2 full Internships
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LARA ABBASI; PHARMACY1; SENIOR VP HEALTHCARE INNOVATION 
‘‘We were impressed by the high level of communication skills of our intern, Shadi; although he 
is only 18 year olds. We gave him a challenge to be responsible on the reception area of the com-
pany; and he excelled in it; his communication skills; positive attitude and passion to learn made 
him succeed in this internship; we are really looking forward to next year’s experience

RANIA OMEISH; LAYALINA  ;  EDITOR IN CHIEF 
‘‘We had an excellent experience hosting the interns this year; we were able to rely on them in 
major tasks and even in publishing some material; they mingled with the team quickly and became 
assets to the firm; we also offered both interns permanent jobs and are delighted to have them 
around.’’ 

To assess the impact of the program on the interns, a pre- and post-study was also conducted. The results 
of this study revealed that interns had made great achievements in all areas related to practical, personal-
ity and professional skills. The graph below shows theses improvements.
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Match Abilities and
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Within a Team
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and Atteibutes

Required in the Work

Paractical Experience
in the Work Force
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90%
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To evaluate the satisfaction of host companies and entities with the Darb program, LoYAC conducted a 
survey, with the results of this survey revealing that the majority of hosts were satisfied with their interns, 
as shown in the following graph:

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

Company Satisfaction with

Importance

Satisfaction

70% 70% 69%

84% 84%

79% 79%

66%

76% 76%

Summer Program (2011)

Soft and communitication
skills of the interns

Technical qualification of
the interns to meet your

requirements

LoYAC support during the
program

Interviewing and screening
the applicants

Participating in Internship
programs in general

MONITORING AND EVALUATION

To monitor our interns, LoYAC board members conduct field visits to host companies and entities to en-
sure that interns are content with their assigned work environments, are punctual and conducting them-
selves professionally while fulfilling their internship obligations.

LoYAC also conducts meetings where interns are regrouped so that they can discuss lessons-learned, 
resolve problems together and exchange experiences throughout their internships. These meetings have 
become a particularly important platform for LoYAC, as they are also used to monitor progress and to 
provide relevant interventions and feedback to interns. 

Two meetings were held during the 2011 internship program: 
• The first meeting was held in JARA, and included a talent show; 160 interns attended this meeting. 
• The second meeting was held in Al-Ra’ed Al-Arabi School, and included a play; 210 interns
 attended this meeting.  



9

20
11

LOYAC ANNUAL REPORT

IN 2011:
• 3,000 Applications were received;
• 900 Applicants were accepted;
• LoYAC Board members interviewed 700 candidates with the help of qualified volunteers
 and friends of LoYAC;
• 576 Students were accepted into the 2011 program;
• 442 Students completed their internships; 44 did not. 

CONTINUOUS DEVELOPMENT

Applicants accepted into the internship pro-

gram are always placed into a training program 

that focuses on developing basic workplace and 

life skills. In 2011, training workshops were con-

ducted in May and June of 2011 in the following 

locations:

• Amman: Jordan Applied University, LoYAC, KAFD, Um Al-Hussein Orphanage
• Irbid: Chamber of Industry  

Our training program focuses on basic work and life skills in order to prepare selected students for their 
internships and summer jobs; this year:

• 15 qualified trainers delivered these workshops;
• 11 past interns were trained to become co-trainers;
• The total number of trained students was 576;
• Each student completed 16-hours of training over a 2-day period; 
• The total hours of training delivered to students was 346 hours; 

LoYAC has designed and developed a complete training manual, which has been tailored to match the 
skills required for the actual internship program. Thus, these workshops focus on the following skills:

o Self-awareness
o Self-marketing
o Interview skills and CV writing
o Volunteering and promoting a culture that serves the community
o Team-building
o Problem-solving
o Work ethics
o Communication and presentation skills
o Personal presence and presentation
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APPROACHING THE PRIVATE AND PUBLIC SECTORS

For the purposes of the 2011 Internship Program, 115 private companies and public sector institutions 
were approached by members of the LoYAC executive board of directors and KAFD; 98 of these committed 
to the program.

Organizations hosting interns benefitted from this opportunity and experience in several ways, including:

• Interns bring new, fresh and innovative ideas to private companies and public institutions;
• Savings: Interns cost less than full-time employees;
• Interns provide important support during peak, summer months; 
• Interns help increase productivity;
• Interns pose new challenges to the leadership and supervisory skills of company and public sector
 employees, which contribute to enhancing the overall work culture in these entities;
• Interns pose a convenient method for companies and public sector entities to screen and employ 
 future staff with the right potentials and competencies;
• Interns support staff that are overworked;
• Hosting interns and participating in internship programs enhance the professional and social
 reputation of companies and public sector institutions.

BRANDING AND ANNOUNCEMENT

LoYAC utilizes an effective mix of advertising tactics and branding techniques to market its programs and 
to recruit students.

• Social Media: The LoYAC Facebook group was, and still is, an up-to-date and effective means used 
 to target youth across Jordan
• LoYAC Ambassadors: Many of our past interns return to LoYAC to help market and promote our 
 programs and initiatives
• University websites and the liaison offices of the King Abdullah Fund for Development are utilized 
 to promote and advertise the program to students and the community, many of whom may not
 have heard of LoYAC through the other means used to market LoYAC and its benefits
• Branding and exposure: 
o Traditional advertising methods are used such as distributing flyers and placing ads in daily
 newspapers.
o LoYAC T-shirts branded with, “Ask me about LoYAC”, are distributed and worn by LoYAC
 ambassadors in all the different Jordanian universities 
• SMS Services: Text messages are sent on a mass scale to students across Jordan to announce the 
 launch of the internship program and application process.

APPLICATIONS, SHORT-LISTING, INTERVIEWING AND SELECTION, ALLOCATION 

This year, the application process was digitized and students were able to apply for the internship program 
online. Applications require systematic information about the level of education, the extracurricular activi-
ties and the interests of the students applying to the program.
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SUMMER INTERNSHIP PROGRAM- DARB

DARB is a national internship program, modeled after the LoYAC internship model. In 2011, 442 interns 
benefited from eight-week, paid summer internships in 98 public sector institutions and private sector 
companies. The partners of this program, today, are the Jordanian Ministry of Planning and International 
Cooperation (MOPIC), the King Abdullah II Fund for Development (KAFD) and LoYAC. In addition to suc-
cessfully completing these 442 internships, each intern fulfilled his or her commitment to complete a 
minimum of 18 hours of community service. 

Students who have enrolled in DARB internships benefitted from this experience in several ways,
including:

• Gaining work experience in a professional environment;
• Gaining exposure and experience in a work environment that is relevant to their field of interest 
 or study;
• Receiving professional job training by LoYAC  prior to internships, and receiving mentoring during
 internships;
• Establishing a basis for a professional network students can benefit from in the future;
• Adding relevant experience and competencies to their academic studies;
• Engaging in community service and working towards becoming active and effective citizens;
• Finally, statistics have shown that university students who participate in internships have a
 30-58% better chance of becoming employed upon graduation.

PROGRAM METHODOLOGY

Several steps are consistently followed to ensure the internship program flows successfully:
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Approaching Public and Private Sectors

Branding and Announcement

Applications and Short-Listing

Interviews, Selection,  and Allocation

Self Improvement and Development Training

Closing Ceremony
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“Everyone talks about change, leadership and self-improvement, but few have touched that in their 
hearts or minds. LoYAC is a word that echoes inside me and has become the definition of many meaning-
ful things in my life. It is indeed a window I open every morning to replenish my soul. The mirror in my life 
that shows me a reflection of myself, facing my life, is LoYAC.”
Ibrahim Banat, Intern, 2011.

Our vision is to enhance the capacity of

Jordanian youth to meet their ever growing

personal and professional needs.

LoYAC Jordan is a non-profit organization that focuses on providing young people with opportunities to 
better themselves while serving others in their communities. LoYAC Jordan is made up of a team of di-
verse, driven individuals, many of whom work on a volunteer basis, and who have a variety of talents that 
contribute toward reaching LoYAC’s goals. 

Our mission is to help young people in Jordan become effective citizens and realize their full potential. 

LoYAC empowers young men and women and strenghtens their own personal and professional develop-
ment by providing tailor-made, specialized programs that focus on career development, physical fitness, 
creative arts and community service. 

GOALS:
• To develop professional competence and life skills in Jordan’s youth
• To help youth find their sense of purpose
• To encourage youth to become active citizens in their communities. 
• To unleash creative potentials
• To improve physical well-being
• To stimulate positive change
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شكرًا لتعاونكم في تدريب شباب األردن صيف 2011
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