برنامج َو ْجــد

لدعم أيتام العدوان
على غزة 2014

نوعي ،أطلقته مؤسسة التعاون ،وصندوق قطر
برنامج
ّ
للتنمية ،وبنك فلسطين ،وصندوق الحاج هاشم الشوا لدعم
أيتام عدوان العام  2014على غزة .يهدف البرنامج إلى تمكين
يتيما ،ينحدرون
المقدر عددهم بحوالي 2139
أيتام العدوان -
ّ
ً
قدما لتحقيق
من  646عائلة  -من العيش بكرامة ،والمضي ً
أفرادا فاعلين في مجتمعهم.
طموحاتهم وآمالهم ليصبحوا
ً

األهداف
ة
الفرعي 
معي�شي الئق،
تعزيز و�صول الأيتام �إىل م�ستوى
ّ
من خالل متكينهم من احل�صول على الرعاية
ال�صح ّية والتعليم ّية ،وتزويد ال�شباب منهم
باملهارات ّ
اللزمة لاللتحاق ب�سوق العمل.
متكني  15يتي ًما �آخر من احل�صول على حياة
كرمية داخل مراكز للإيواء ،وذلك من خالل
تقدمي ال ّرعاية ّ
ال�شاملة لهم ،ومتابعة رعايتهم
داخل هذه املراكز.
حماية الأطفال من اال�ستغالل ،و�سوء املعاملة،
ودعم الأطفال الأيتام للح�صول على حقوقهم
كاملة وف ًقا لكا ّفة املواثيق الدّول ّية والوطن ّية،
و�صحة ،وحماية ،وغري ذلك
من تعليم ،ولعبّ ،
من احلقوق.
جمموعة من �أطفال برنامج وجد �أثناء مباراة كرة قدم �ضمن �أن�شطة الربنامج الال�صف ّية.

طالبات �ضمن برنامج وجد �أثناء تدريب يعزز مهاراتهن لاللتحاق ب�سوق العمل.

تنم ي مهاراتهم وتعزز االبداع.
ي�شارك �أطفال برنامج وجد يف �أن�شطة ال�صف ّية ّ

خدمات البرنامج
التّعليم،
ويشمل

الصّحة،
وتشمل

التّطوير المهنيّ
والوظيفي
ّ
ّ
لأليتام،والشباب،
واألمهات،ويشمل

تغطية م�ستلزمات التّعليم لأطفال
ال ّريا�ض من ر�سوم ،وزي ،وكتب،
وموا�صالت ،و�أق�ساط.
تنفيذ برنامج التّعليم امل�ساند 'تعليم
ما بعد املدر�سة' ،لرفع م�ستوى
ّرا�سي ّ
للطالب الأيتام.
التّح�صيل الد ّ
تغطية م�ستلزمات التّعليم ّ
لطلب
املدار�س من ر�سوم ،وزي ،وكتب.
تغطية م�ستلزمات التّعليم ّ
لطلب
اجلامعات واملعاهد التّقن ّية والف ّن ّية.
بناء قدرات ّ
طلب اجلامعات من
خالل دورات تدريب ّية ت�ساعدهم على
خو�ض �سوق العمل بعد التّخرج.
توفري �أن�شطة مرافقه للمنهاج،
تهدف لتعزير ثقافة الأطفال ،وتنمية
مواهبهم ،واحت�ضان �إبداعاتهم.

الفحو�صات ّ
الطب ّية ،والعالج،
والوقاية.
خدمات ت�أهيل املعاقني الأيتام.
حت�سني الو�ضع التغذويّ للأيتام،
ال�صحي.
وزيادة وعيهم
ّ
ّ
ف�سي
ن
ال
ّعم
د
ال
خدمات
تقدمي
ّ
واالجتماعي للأيتام.
ّ

املهني.
التّعليم ّ
التّدريب على ر�أ�س العمل ،لإك�ساب
ّ
ال�شباب خربة عمل ّية وفن ّية ت�ساعدهم
على احل�صول على فر�ص عمل �أف�ضل.
�إن�شاء م�شاريع رياد ّية �صغرية
ُمد ّرة للدّخل.

توفير رعاية
شاملةلحوالي 15
طفلًاداخل مراكز
لإليواء.

تمكين األمّهات
من خالل ال ّتدريب
المهني،
ّ
وال ّتشغيل،
وفتح آفاق عمل
لتحسين الوضع
االقتصادي من
ّ
خالل مشروعات
للدخل.
مدرّة ّ

جمموعة من �أطفال الربنامج �أثناء م�شاركتهم بر�سم جدارية يف مدينة غزة �ضمن الأن�شطة الال�صف ّية لهواة الر�سم.
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قصص نجاح

أحمد
م
والرس 
عاما� ،أحد امل�ستفيدين من
�أحمد ال ّلوحً 12 ،
برنامج وجد .مل يدرك �أحمد �أنّ لديه هذه
الإمكان ّيات الكامنة واملوهبة الف ّن ّية ال ّرائعة.
�أعطى م�شروع الأن�شطة ّ
الل�صف ّية �أحمد
فر�صة لإبراز موهبته و�إمكان ّياته يف جمال
خا�ص.
الفنون ب�شكل عا ّم ،وال ّر�سم ب�شكل ّ
يقول �أحمد
بتم ّنى الك ّل ي�شوف موهبتي وكيف �صرت� ،أنا
مب�سوط كتري ،وبدّي �أ�ض ّل �أتع ّلم حلد ما �أ�صري
فنان كبري.

�أحمد� ،أحد م�ستفيدي برنامج وجد� ،أثناء م�شاركته بن�شاط فني.

قصص نجاح

خليل
اعمل
ما تحب
يقول خليل اليازجي � ،أحد امل�ستفيدين من
برنامج التّدريب املهني
ال ّنجارة هي مهنتي يف الأ�سا�س ،ومهنة والدي،
رحمه اهلل .لدينا منجرة ب�سيطة .وتدريبي يف
جمال تنجيد الكنب من خالل برنامج وجد
يعترب �إ�ضافة نوع ّية لعملي يف املنجرة ،وفر�صة
ً
م�ستقبل مبجال �صناعة
لتو�سيع نطاق العمل
�أطقم الكنب!.

خليل �أثناء تدريبه مبجال النجارة �ضمن درا�سته عرب برنامج وجد.

قصص نجاح

كنان
تغيير صح ّ
ي
وتعليمي
ّ

كنان �أثناء جل�سة عالج طبيعي لأ�صابع يده.

كنان� 8 ،أعوام ،عانى من م�شلكة نق�ص
احلديد والفيتامينات ،مما �أ ّثر على قدرته
العقل ّية واجل�سد ّيةّ .متت معاجلته ب�شكل
كامل من خالل متابعته ،وتزويده بالأدوية
حي ،له
والفيتامينات والتّغذية والتّثقيف ّ
ال�ص ّ
ولأمه� ،ضمن تدخّ الت برنامج وجد.
تعافى كنان ب�شكل كامل .ولكن ،مل تكن تلك
امل�شكلة الوحيدة عند كنان ،حيث عانى من
�شظية يف الكتف� ،أّ�صيب بها خالل عدوان
جزئي يف
 2014على غزة� ،أدّت �إىل قطع ّ
الع�صب ،و�ضعف ع�ضالت اليد وال ّذراع
مما �أدّى �إىل عدم قدرة الطفل
الأمينّ ،
كنان على حتريك يدهّ .مت �إخ�ضاع كنان
طبيعي لع�ضالت الأ�صابع
جلل�سات عالج
ّ

واليد� ،ساهمت ،ب�شكل ملحوظ ،يف حت�سني حركاته
خالل الأن�شطة اليوم ّية .كما ّمت تخ�صي�ص جل�سات
نف�سي فرد ّية لتعزيز ثقة كنان بنف�سه ،وحت�سني
دعم ّ
عالقاته االجتماع ّية مع الأطفال الآخرين.
عبت الأ ّم عن �سعادتها قائلة
ّ
كنت فاكره �إ ّنه كنان راح يعي�ش بيد واحدة ،لكن
احلمد هلل الآن ي�ستطيع حتريك يده اليمنى ب�شكل
طبيعي ،وي�ستخدم يده وك ّل �أ�صابعه يف الأن�شطة
ّ
حت�سنت ،و�صار يلعب مع
اليوم ّية واملدر�سية ،نف�سيته ّ
�أوالد احلارة ،و�صار له �أ�صدقاء يف املدر�سة بعد ما
كان منعزل ،وبخاف من كل �شيء.
�ساهم الربنامجً � ،
أي�ضا ،يف دعم و�صول كنان و�أختيه
دانيا ونان�سي للتّعليم من خالل توفري كا ّفة م�ستلزمات
التّعليم لهم خالل العامني الأول والثاين للربنامج،
املدر�سي الكامل ،واحلقائب
وا ّلتي �شملت توفري ال ّزيّ
ّ
املدر�س ّية ،والقرطا�س ّية املتكاملة .و ّمت �إ�شراكهم يف
جل�سات التّعليم امل�ساند ،ا ّلتي تُنفّذ يوم ًّيا ،بهدف
العلمي لديهم ،وم�ساعدتهم
تعزيز عمل ّية التّح�صيل
ّ
يف احل�صول على �أعلى الدرجات ،وهو ما انعك�س
الدرا�سي ال�سابق،
�إيجا ًبا على معدّالتهم خالل العام
ّ
حيث ح�صلت دانيا على معدّل  ،%94.2بينما ح�صلت
نان�سي على معدّل � ،%90.2أ ّما كنان ،فقد ح�صل على
معدّل .%99.5
كنان �أثناء جل�سة �ضمن م�شروع التعليم امل�ساند يف �أحد مراكز ا�ست�ضافة �أن�شطة برنامج وجد.

برنامج وجد

www.wajd.ps

التعاون

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

لدعم برنامج وجد

+970 224 15130 x301 Palestine
+962 658 50600 x21 Jordan
rdcteam@taawon.org

