م�ستقبلي
من �أجل
�أطفال غزة

من العمل
الإغاثي �إىل التنمية

الطفل عبد العزيز �أثناء م�شاركته يف �أن�شطة التعليم امل�ساندة لطالب املدار�س

خ ّلف عدوان  2009/2008على غزة  1804يتيم،
ُجلهم من الأطفال واليافعني وال�شباب .وبالنظر لعظم
امل�أ�ساة� ،أطلقت جمموعة �أبراج وم�ؤ�س�سة التعاون برنامج
م�ستقبلي ،الذي يهدف �إىل توفري م�ستقبل واعد له�ؤالء
الأيتامُ .يع ُّد برنامج م�ستقبلي الأول من نوعه ،كونه
يتبنى منهجية �شمولية لرعاية الأطفال الأيتام من خالل
اال�ستجابة لالحتياجات املتنوعة لهذه الفئة املهم�شة.
يتب ّنى برنامج م�ستقبلي نهج ًا متكام ًال يرتكز على معايري
و�أ�س�س قوية ،ناهيك �أنه م�صمم لال�ستجابة ،وب�شكل
مبا�شر ،الحتياجات �أفراد العائالت الفل�سطينية الذين
فقدوا معيلهم الأ�سا�سيُ ،
وا�ضطروا للنزوح من منازلهم
وجمتمعاتهم ،وتعر�ضوا للقمع ال�سيا�سي والعنف .وال
تقت�صر امل�أ�ساة اليومية التي يعي�شها ه�ؤالء الأطفال على
كونهم يعي�شون يف �أكرث مناطق العامل كثافة بال�سكان ،بل

�إ ّنهم يعانون �أي�ضا من �آثار م�ستمرة ودائمة للعدوان
الذي كانوا �ضحيته.
يتابع برنامج م�ستقبلي تطور كل طفل عام ًا بعد عام.
وي�ستجيب ،ب�شكل م�ستمر ،لالحتياجات التعليمية
والنف�سية واالجتماعية وال�صحية واملهنية منذ مرحلة
ريا�ض الأطفال حتى عمر  22عام ًا.
ُيعنى الربنامج برعاية ه�ؤالء الأطفال والبالغني
للحفاظ على كرامتهم حتى ي�صبحوا �أفراد ًا فاعلني
و�إيجابيني لعائالتهم وجمتمعاتهم املحلية وبلدهم.

الطفلة ملك �أثناء م�شاركتها يف حفل اختتام �أحد �أن�شطة “م�ستقبلي” ال�صيفية التي ت�ساعد على تنمية مواهب الأيتام

من العمل
الإغاثي للتنمية
الر�ؤية
متكني الأطفال وال�شباب ،الذين يتموا نتيجة احلرب
من العي�ش حياة كرمية ،وال�سعي قدما لتحقيق
تطلعاتهم و�آمالهم ،لي�ساهموا يف التنمية طويلة الأمد
لقطاع غزة.
�أهداف الربنامج
العمل على منح الأطفال الأيتام حقوقهم امل�شروعة من
حيث ال�صحة ،والتعليم ،واخلدمات ،والرتفيه ،وتوفري
احلماية لهم من �سوء املعاملة واال�ستغالل.
تزويد �شباب الربنامج باملوارد والتعليم واملهارات
الالزمة لتمكينهم من االعتماد على �أنف�سهم وخو�ض
�سوق العمل.

مبادرة جمتمعية لتجميل ميناء غزة البحري �ضمن �أحد �أن�شطة برنامج م�ستقبلي الال�صف ّية

التدريب املهني على �صيانة ميكانيكا ال�سيارات �ضمن برنامج م�ستقبلي يف الكلية اجلامعية للعلوم التطبيقية يف غزة

نرمني ور�ؤى ،خالل جل�سة تعليمية يف مادة اللغة العربية �ضمن �أن�شطة التعليم امل�ساند لطلبة برنامج م�ستقبلي

جمال عمل
م�ستقبلي
لتحقيق �أهداف الربنامج ،مت حتديد ثالثة
تدخالت ا�سرتاتيجية
اخلدمات التعليمية
يتيح برنامج م�ستقبلي فر�ص التعليم بجميع مراحله،
بدءا بالتعليم يف ريا�ض الأطفال والتعليم املدر�سي
حتى اجلامعي واملهني .وت�شمل هذه اخلدمات:
تعزيز و�صول الأطفال للتعليم (ريا�ض الأطفال،
واملدار�س ،والكليات ،واجلامعات) عرب توفري
املتطلبات الالزمة من ر�سوم وزي مدر�سي وكتب
وقرطا�سية وموا�صالت عند احلاجة.
توفري التعليم امل�ساند والداعم لطالب مرحلة
املدر�سة من ال�صف الأول حتى ال�صف الثاين ع�شر،
لتح�سني التح�صيل العلمي للأطفال الأيتام.
توفري الأن�شطة الال�صف ّية للأيتام بهدف تعزيز
ثقافتهم وتطوير مواهبهم.
تقدمي تدريبات خا�صة لل�شباب لبناء قدراتهم
وت�أهيلهم لدخول �سوق العمل بعد التخرج.
جمموعة طالبات من برنامج م�ستقبلي �أثناء رحلة ا�ستك�شافية ملناطق تاريخية يف قطاع غزة

التمكني االقت�صادي والتطوير املهني والوظيفي
ي�سعى الربنامج �إىل توفري فر�ص التدريب املهني
والتدريب على ر�أ�س العمل ،وم�شاريع �صغرية مد ّرة
للدخل للأيتام و�أمهاتهم.
خدمات الرعاية ال�صحية
حت�سني ال�صحة اجل�سدية من خالل الفحو�صات
الطبية والعالج والعمليات اجلراحية للمر�ضى من
الأيتام وخدمات الت�أهيل لذوي الإعاقة ،كما ت�شمل
حت�سني الو�ضع التغذوي لأطفال الربنامج من خالل
تزويدهم بالتوعية والأغذية ال�صحية ،وتقدمي خدمات
الدعم النف�سي واالجتماعي.

�أخ�صائية ت�ساعد طفلة م�ستفيدة من برنامج م�ستقبلي على النطق ال�صحيح للأحرف والكلمات

�إجنازات الربنامج
املتتالية حتى
العام الثامن

طف ًال التحق

بريا�ض الأطفال

طف ًال التحق

مبرحلة التعليم املدر�سي

حوايل

طالب ًا وطالبة

التحق باجلامعات

�شاب ًا يتيم ًا

تخرج من اجلامعة

خريج ًا �أكادميي ًا

تلقى تدريب ًا مهني ًا
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من اخلريجني
املهنيني والأكادمييني
والأمهات

ح�صلوا على فر�ص التدريب
على ر�أ�س العمل
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م�شروع ًا �صغري ًا
ت�أ�س�س و�ساهم
بدعم عائالت الأيتام

تلقى �أكرث من

�أكرث من

طفل و طفلة ممن يعانون من م�شاكل �صحية خمتلفة
مالئمة حلاالتهم مثل الفحو�ص
الطبية ،والأدوية والعالجات ،واخل�ضوع
للعمليات اجلراحية الالزمة للتعايف

ت�ضم  1,500يتيم ا�ستفادت من
عائلة ّ

خدمات
�صحية

أهيل
توفري خدمات الت�
اجل�سدي والنف�سي والأدوات امل�ساعدة حلوايل

خدمات الدعم النف�سي

طف ًال يتيم ًا يعانون من �إعاقات متنوعة
ي�شمل هذا العدد � 10أيتام من ذوي الإعاقة
العقلية واجل�سدية الذين مت �إحلاقهم �ضمن
برامج التعليم اخلا�ص بهدف دجمهم يف
جمتمعاتهم وتنمية قدراتهم العلمية

طالب برنامج م�ستقبلي �أثناء زيارتهم لكلية طب الأ�سنان بغزة �ضمن الرحالت التعليمية التي ينفذها الربنامج

اقتبا�سات
نور� 18 ،سنة

نور ،احدى م�ستفيدات برنامج م�ستقبلي ،ا�شرتكت
ب�أن�شطة الربنامج منذ �سبع �سنوات ،ومل تدرك ،يف
البداية� ،أن لديها موهبة الر�سم� .ساعدها الربنامج
على تطوير مهاراتها� .شاركت نور ،العام املا�ضي،
مبعر�ض للر�سم مبدينة غزة مقدمة عدة ر�سومات
رائعة.
هذا العام ،جنحت نور بالثانوية العامة-التوجيهي،
ودخلت اجلامعة لتدر�س الهند�سة املعمارية .وعن
جتربتها مع “م�ستقبلي” تقول“ :ال يوجد عندي كالم
كاف لأعرب عن امتناين لربنامج م�ستقبلي الذي
دعمني �أنا و�أخوتي خالل رحلتنا يف التعليم املدر�سي،
وا�ستمر معي ملرحلة اجلامعة� .شكل الربنامج هويتي
و�شخ�صيتي ومهاراتي وال ميكن �أن �أن�سى حت�سن
موهبتي� .أمتنى �أن �أوظف ما تعلمته يف الت�صميم
املعماري ،و�أن �أكون معمارية مثل امللهمة زها حديد”.

حممد� 9 ،سنوات

بع�ض الأ�شياء يف هذا العامل ،بالرغم من �صغرها،
متنحنا الكثري .برنامج م�ستقبلي �أعطى حممدً ا م�ساحة
من التميز ،وقدّم له دع ًما متوا�ض ًعا ،ا�ستفاد منه حممد.
لذا ،ف�إ ّننا ن�ؤمن �أنّ حممدً ا �سيكون �إن�سا ًنا ذك ًّيا ومت�أ ّل ًقا يف
امل�ستقبل القريب
بد�أت رحلة حممد مع برنامج م�ستقبلي وعمره ال يتجاوز
العامني ،حيث بد�أ االهتمام به من الناحية ال�صحية
وتزويده باحلليب املدعم ،بالإ�ضافة �إىل تثقيف الأم
باجلوانب ال�صحية والدعم النف�سي .يف �سن اخلام�سة،
مت احلاقه بريا�ض الأطفال ،وهو الآن يف ال�صف الرابع
االبتدائي ويقدم له الربنامج الدعم الالزم يف التعليم
وال�صحة .مل يكن من ال�سهل �أن يندمج حممد مع الأطفال
الآخرين واملعلمني ،لكن الربنامج �شجعه على اللعب و�سط
جمموعات ومن خالل جل�سات تفاعلية هادفة ،و�إبرازه
كطالب جنيب ومتفوق خالل جل�سات التعليم امل�ساند
والأن�شطة الال�صفية.
تقول والدته“ :تطورت مهارات حممد ال�شخ�صية وكذلك
حت�صيله الدرا�سي ،فهو يحاول التميز ،وهذا ما ح�صل
عليه فعال بف�ضل الدعم امل�ستمر من م�ستقبلي� .أ�شعر
بفرح لتفوقه هو و�إخوته ،و�أمتنى �أن ي�ستمر الربنامج حتى
ينهوا تعليمهم اجلامعي!”

برنامج م�ستقبلي

www.mustaqbali.org
Facebook.com/Mustaqbali
twitter.com/Mustaqbali

التعاون

www.taawon.org
Facebook.com/TaawonPalestine
twitter.com/TaawonPalestine
Youtube.com/TaawonPalestine

لدعم برنامج م�ستقبلي

+970 2 241 5130 x301 Palestine
+962 6 585 0600 x21 Jordan
rdcteam@taawon.org

