
“TO BE OR NOT 

TO BE” 

“أكون أو ال أكون”  
 

 جمعية مرشدات كينيا
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A Dream…    حلــم 

• 3rd East African Guides 

& Scouts Forum 

• Held in Kigali 

(Rwanda) 10th-13th 

January 2008. 

• 4 participants from 

Kenya. 

• An action plan on 

building & running a 

Project on attitude & 

behavior change 

amongst Youth! 

المنتدى الثالث لمرشدات وكشافة •

 شرق أفريقيا

في ( رواندا)عقد في كيجالي •

 .2008يناير  13 -10الفترة 

 مشاركات من كينيا 4•

خطة عمل حول بناء وإدارة •

مشروع عن تغير المواقف 

 والسلوك في أوساط الشباب



The Vision…الرؤيــة 

• Focus on combating 

HIV/AIDS. 

• Focus on drugs and 

substance abuse as a 

way of preventing 

HIV/AIDS Spread. 

• Focus on attitude & 

behavior change on 

youth in regard to 

drugs & substance 

abuse. 

• Use the Peer 

Education Framework. 

التركيز على مكافحة فيروس نقص •

 .اإليدز/المناعة البشرية

التركيز على تعاطي المخدرات •

وإساءة استخدام العقاقير المخدرة 

كوسيلة لمنع انتشار فيروس نقص 

 .اإليدز/المناعة البشري

التركيز على تغير مواقف وسلوك •

الشباب فيما يتعلق بتعاطي المخدرات 

 .وإساءة استخدام العقاقير المخدرة

 استخدام إطار تعليم األقران•



Putting Girls in the Lead… 

 وضع الفتيات في موقع القيادة 



The Birth of Alcohol Prevention 

Project 

 والدة مشروع منع الكحوليات

• Baseline Survey carried out in 2010. 

• Focus shift to:- 

 - Reduced alcohol intake amongst Youth  
 between 10-25 years in four districts. 

 

 2010تنفيذ استبيان أساسي في •

 -:تحول التركيز إلى•

تخفيض مستوى تناول الكحوليات بين الشباب من الفئة  −
 .في أربع مقاطعات 25-10العمرية 

 

 

 



Badge Curriculum…برنامج الشارة 



Partnership…شراكة 

IOGT-NTO MOVEMENT(SWEDEN) 

 

 

 
 (السويد) IOGT – NTOحركة 

 الفرع السويدي للمنظمة الدولية لفرسان الخير

 وهي منظمة دولية غير حكومية تهدف لمنع وتقليل 

 الضرر الناجم عن تعاطي الكحوليات و المخدرات

 

 

 

 



Girls in Action- Community Outreaches 

 توعية المجتمع  –الفتيات أثناء العمل  



Peer Education & Alcohol 

Prevention Clubs… 

 تعليم األقران ونوادي منع الكحوليات



Growth… النمو 

• Partnerships with:- 
– Government 

(NACADA) 

– Students Campaign 
Against Drugs 
(SCAD) 

 

• Key Founder of 
Kenya Alcohol 
Prevention Alliance 
(KAPA). 

 :شراكات مع•
الحكومة                       –

المجتمع العالمي لإلرشاد )
 (NACADA األكاديمي 

حملة الطالب ضد المخدرات –
(SCAD) 

 

المؤسس الرئيسي لتحالف •
منع الكحوليات 

 .(KAPA)بكينيا



Strategies…االستراتيجيات 

• Increase knowledge 
about the harms of 
alcohol. 

• Community 
sensitization and 
awareness. 

• Lobbying. 
• Institutional 

strengthening and 
capacity building. 

 
 

 
  
 

زيادة المعرفة حول •
 .أضرار الكحوليات

 
توعية المجتمع وجعله •

 أكثر حساسية تجاه القضية
 

 تكوين جماعات للضغط•
التعزيز المؤسسي وبناء •

 .القدرات



Achievements…اإلنجازات 

• 2160 Girl Guides and 120 
Peer Educators have 
increased knowledge and 
skills to make responsible 
choices on alcohol; 

• More than 30 000 youths 
reached; 

• Community Leaders 
Support 

• Over 4000 youth engaged in 
sports 

• A strong network 
established 

• Sensitization on new laws 
• Presentations & holding 

forums on alcohol 
prevention. 
 
 

 

معلمي أقران  120مرشدة و  2160•
عززوا المعرفة والمهارات الالزمة 
التخاذ قرارات مسؤولة بخصوص 

 .الكحوليات
 

من  30000تم التواصل مع أكثر من •
 .الشباب

 الحصول على دعم قادة المجتمع•
 

من الشباب في  4000انخرط أكثر من •
 .ممارسة الرياضة

 إنشاء شبكة اتصاالت قوية•
 

 التوعية بشأن القوانين الجديدة•
عروض وعقد منتديات حول منع •

 .الكحوليات
 

 



National Participation المشاركة الوطنية 

• Kenya Alcohol Control 

and Policy Alliance (Kapa) 

Project Coordinator 

Elizabeth Ogott 

addressing journalists at 

the Laico Regency Hotel 

in Nairobi on July 7,2015  
• http://www.nation.co.ke/news/-

hike-taxes-high-alcohol-spirits/-

/1056/2778226/-/649hpd/ 

تحالف كينيا لمراقبة الكحوليات )إليزابث أوجوت، منسقة مشروع كابا 

 7تتحدث إلى الصحفيين في فندق اليكو ريجينسي في ( وسياستها

 .2015يوليو 



Globally…  عالميا 



To learn more about Kenya Girl Guides Association visit 

 لمعرفة المزيد عن جمعية مرشدات كينيا زوروا

 www.kgga.co.ke 

 

 

http://www.kgga.co.ke/


 الفلبيــن
PHILIPPINES 
 

“TO BE OR 

NOT TO BE” 

“أكون أو ال أكون”  



Girl Scouts of the Philippines‘ 

 فتيات كشافة الفلبين



12/10/2015 

  a continuing incentive that SENIOR and 

CADET Girl Scouts can aspire for as they 

become actively involved in community and 

nation building.  

 والجواالت المتقدمات الكشافة فتيات لنيله تطمح مستمر حافز

 .واألمة المجتمع بناء في وفاعلية بنشاط تشارك عندما

 



12/10/2015 

  developing the total girl, making her well-rounded in  
  all aspects- SPIRITUAL,  PHYSICAL,  MENTAL,  

   EMOTIONAL and SOCIAL. 

  تنمية الفتاة ككل من جميع النواحي روحيا  وجسديا  ونفسيا
 وعاطفيا  واجتماعيا  



12/10/2015 

 Girls are  free to choose the project they wish to 

undertake in any of the following areas: 

 المجاالت من أي في تنفيذه في يرغبن الذي المشروع اختيار حرية للفتيات

 :التالية

Health  الصحة  

Ecology علم البيئة  

Livelihood ُسُبل المعيشة  

Cultural Heritage 
  التراث الثقافي



12/10/2015 

Pilar Hidalgo Lim Troop Achievement Award 

إلنجاز الفرقة“ بيالر هيدالجو ليم”جائزة   

-encourage Girl Scout 

Troops to exemplify the 

Girl Scout Promise and 

Law by becoming pro-

active in community 

development.  

تشجع فرق فتيات الكشافة على -

إظهار وتجسيد الوعد والقانون بأن 

 .يكن أكثر نشاطا  في تنمية المجتمع
 



12/10/2015 

aims to encourage community development 

 يهدف إلى تشجيع تنمية المجتمع



12/10/2015 

MAGIC SPOT PROJECT 

 مشروع المكان السحري

helping every girl in the troop to develop her planning 

skill, and the ability to work with others in carrying out a 

community development  project. 

مساعدة كل فتاة بالفرقة على تنمية مهارتها في التخطيط والقدرة على العمل مع 

 اآلخرين في تنفيذ مشروع لتنمية المجتمع



INSERT 

YOUR MO 

LOGO 

HERE 

 لمعرفة المزيد عن فتيات كشافة الفلبين زوروا
To learn more about Girl Scouts of the Philippines visit  

www.girlscouts.org.ph 

 

http://www.girlscouts.org.ph/
http://www.girlscouts.org.ph/

