


التعليم

التطوير المهني 
والوظيفي

الصحة

تطويــر مهــارات أكثــر مــن 
800 طفــل وشــاب من 

خــال برامــج تعليميــة 
وأنشــطة ال منهجيــة وبرامــج 

بنــاء قدرات.

 51 تأســيس 
مشــروع صغيــر 

مــدر للدخل.

توفيــر خدمــات تأهيــل 
 66 ــن ل  المعاقي

مســتفيد، وتزويدهــم 
باألجهــزة الطبيــة 

المســاعدة.

منذبدايةالبرنامــج أرقام و حقائق

16  فرصــة  توفيــر 
عمــل للشــباب.

 72 إلحــاق أكثــر مــن 
شــاب/ة بالتعليــم 

المهنــى.

إجــراء فحوصــات طبيــة 
دوريــة، وتنفيــذ أكثــر 
2000 فحص. مــن 

58 عمليــة إجــراء 
جراحيــة.

إلحــاق 1130 طالــب في 

المدارس ســنويا 

270 فــي ريــاض األطفال 
110 فــي الجامعات.

المســتوى  تحســين 
التعليمــي ألكثــر مــن 

860 طالــب فــي جميــع 
المراحــل الدراســية.

تقديــم خدمــات عاج 
نفســي ل 600 طفــل.

482 أســرة تزويد 
بالغــذاء وحليــب األطفــال.



نتيج��ة للع��دوان اال�س��رائيلي عل��ى قط��اع غ��زة نهاي��ة دي�س��مرب م��ن الع��ام 2008 ووفق��ا 
للدرا�سات واالح�سائيات التي مت جمعها بعد احلرب فقد و�سل اأعداد االأيتام 1,804 
من 482 اأ�س��رة ممن فقدوا املعيل االأ�سا���س لهم )رب االأ�س��رة(. لذلك بادرت م�ؤ�س�س��ة 
التعاون بال�سراكة مع جمم�عة ابراج بتاأ�سي�س برنامج ط�يل االأمد ي�سل اىل 22 عاما 

لرعاي��ة جمي��ع ايت��ام هذه احلرب، وه� االول من ن�عه يف فل�س��طني. 

مت ت�سمي��م الربنام��ج ليك���ن ق��ادرًا عل��ى ت�ف��ر اخلدم��ات ال�س��املة جلمي��ع االطف��ال 
الذي��ن يتم���ا نتيج��ة ه��ذه احل��رب مم��ا مل يتج��اوز اأعماره��م ال 22 عام��ا، به��دف:

• العم��ل عل��ى من��ح االأطف��ال االأيت��ام حق�قه��م امل�س��روعة م��ن حي��ث ال�سح��ة، التعلي��م، 
اخلدم��ات، اللع��ب، وت�ف��ر احلماي��ة له��م م��ن �س���ء املعاملة واال�س��تغالل. 

• تزوي��د �س��باب الربنام��ج بامل���ارد والتعلي��م وامله��ارات الالزم��ة لتمكينهم م��ن االعتماد 
على اأنف�سهم وخ��س �س�ق العمل.

وعليه يهدف برنامج م�س��تقبلي اىل متكني ه�ؤالء االأطفال وال�س��باب االأيتام من العي���س 
حياة كرمية، وال�سعي قدما لتحقيق تطلعاتهم واآمالهم من اأجل م�ستقبل وحياة اأف�سل.

مكونات الربنامج 
• التعلي��م: ت�س��مل م�س��تلزمات احل��اق اطف��ال و�س��باب الربنام��ج مبراح��ل التعلي��م 
ب��دا م��ن ريا���س االطف��ال واملدر�س��ة وانته��اء باجلامع��ة او الكلي��ات املهني��ة م��ن ر�س���م 
وزي وكت��ب وم�ا�س��الت وت�عي��ة لالأه��ل، واإحل��اق طالب املدار���س م��ن ذوي التح�سيل 
الدرا�س��ي ال�سعي��ف بالتعلي��م امل�س��اند "درو���س تق�ية باأ�س��ل�ب تفاعل��ي". وبناء قدرات 
ط��الب اجلامع��ات والكلي��ات م��ن خ��الل دورات تدريبي��ة عملي��ة ونظري��ة ت�س��اعدهم 
عل��ى خ����س �س���ق العم��ل. باالإ�ساف��ة اىل تنمي��ة م�اهب االطف��ال وال�س��باب واحت�سان 

ابداعاته��م وتعزي��ز ثقافته��م م��ن خ��الل االن�س��طة الالمنهجي��ة املتن�ع��ة.

• ال�سح��ة اجل�س��دية والنف�س��ية:  ت�س��مل الفح��س��ات الطبي��ة ال�س��ن�ية للطف��ل 
واأم��ه، ت�ف��ر خدم��ات ع��الج وتاأهيل لذوي االحتياجات اخلا�سة من االطفال االأيتام، 
تزويد االطفال باحلليب املدعم والغذاء ال�سحي، العمل على زيادة الت�عية ال�سحية 
لالأطف��ال وعائالته��م، اج��راء العملي��ات اجلراحي��ة والرعاي��ة الطبي��ة اخلا�س��ة وفق��ا 

للحاج��ة، ت�ف��ر الدعم النف�س��ي واالجتماع��ي لالأيتام وعائالتهم.

• التطوي��ر املهن��ي والوظيف��ي للأيت��ام ال�س��باب والأمه��ات:  ت�ف��ر التعلي��م 
املهن��ي وخل��ق فر���س عم��ل للخريج��ني م��ن اجلامع��ات اأو الكلي��ات اأو املدار���س، ا�ساف��ة 

اىل ت�ف��ر فر���س الإن�س��اء م�س��اريع �سغ��رة م��درة للدخ��ل. 

وم��ن اجلدي��ر بالذك��ر اأن  من��ذ بداي��ة امل�س��روع، مت ان�س��اء برنام��ج الك��روين يحت���ي 
عل��ى قاع��دة بيان��ات حمدث��ة، يت��م فيه��ا جتمي��ع وحتلي��ل كاف��ة التفا�سي��ل ع��ن الطف��ل 
اليتي��م وعائلت��ه وظروف��ه ب�س��كل ديناميك��ي م�س��تمر، مم��ا ميك��ن طاق��م الربنام��ج م��ن 
حتليل البيانات بفعالية وكفاءة عالية للخروج باأف�سل خطط ممكنة وقرارات دقيقة 
والتعل��م م��ن امل�س��اريع املطبق��ة. وعلي��ه ف��اإن م�ؤ�س�س��ة التع��اون تق���م بت�ف��ر معل�م��ات 
�ساملة عن كل طفل يتم تبنيه من قبل املتربع، كما وتق�م بت�فر تقرير �سن�ي مف�سل 

ل��كل مت��ربع ملعرف��ة التاأث��ر عل��ى الطف��ل املتبن��ى من خالل دعم��ه لربنامج م�س��تقبلي.

ألجل أطفال غزة



هنا معين
حسين

ً
نريد غدا
أفضل

كان والدها سائق تاكسي، وقد توفي نتيجة الحرب 
االسرائيلية على غزة نهاية عام 2008 أمام منزل العائلة جراء 

القصف العنيف للمنطقة، فاستشهد والدها وهدم منزلها 
أمام عينيها البريئتين، ولكنها رفضت باطنيا أو ربما لعمرها 

الصغير حينها، ان تستوعب ما هو الموت...هناء رفضت قبول 
وفاة والدها، فلمدة تقارب العام كانت تكتب له الرسائل 

اليوم تلو االخر وتحتفظ باألطعمة المفضلة لديها لعله يرجع 
وتعطيه اياها. 

فكما هو جلي، تأثرت هناء كثيرا بما رأته، فقد عانت خال الثاث 
سنوات الماضية من مشاكل نفسية متعددة أهمها آثار ما بعد 

الصدمة، االنطوائية والعزلة الشديدة، الخوف الدائم، التبول 
الاارادي، فكلما تغضب أو تخاف من أمر ما تنزوي في جانب 

من المنزل وتختبئ فيه لساعات طويلة.

بفضل برنامج مستقبلي تحسنت حالة هناء بشكل كبير 
 – من اثار ما بعد الصدمة. فاليوم 

ً
واستطاعت التخلص – نسبيا

 وحيوية، تشارك 
ً
 ونشاطا

ً
أصبحت من أكثر أطفال البرنامج إشراقا

في كافة االنشطة والمشاريع والفعاليات والحفات، وتغني 
وترسم، وترقص وتلعب وتبتسم للجميع دون خوف او قلق، 

ولديها العديد من األصدقاء. تم أيضا، اشراك هناء في مشروع 
التعليم المساند للسنة الثالثة على التوالي، وقد استطاعت هذا 

العام الحصول على معدل %97.9 بعد أن كان معدلها في 
العام الماضي 80%.

أسرتها في مخيم جباليا لاجئين في قطاع في الصف الثالث االبتدائي وتعيش مع حسين إحدى أطفال برنامج مستقبلي، االن وأمها لعلها تدرك معنى الحياة...هناء معين ابيها أمام عينيها، ليتركها مع إخوتها السبعة لم تتجاوز األربع سنوات عندما رأت استشهاد 
غزة. 

ـة
ـايـ

حـك

العمر8 سنوات



حنان الغرة
10 سنوات

أنشطة صيفية 
مشروع 

كان ياماكان
القطان

شيماء أبو العا 
)7سنوات(

أنا حاغسل أسناني كل 
يوم و أشرب الحليب 

علشان ميصيرش عندي 
فقر دم

“ أنــا كثيــر بكــون مبســوطة لمــا بأجــي علــى مشــروع 

ــا  ــر مســتواي التعليمــي تحســن و تعلمن ــم، كثي التعلي

أشــياء كثيــرة ، و كمــان صــار لــي صديقــات بحــب أحكي 

و العــب معهــم و كلــه هــذا مــن برنامــج مســتقبلي يــا 
رب يســتمر معنــا لمــا نكبــر و ندخــل الجامعــة ”.



الى رعاية شاملة

صهيب من انعزال تام 

تزوجت أمه وهو ال يراها إال لفترات قليلة بين الحين 
واآلخر. بعده عن أمه كان له سيئ األثر على صهيب 

، حيث يعاني من مشاكل صحية عديدة، 
ً
 وجسديا

ً
نفسيا

ولكن لم يكن يأخذ او ُيستكَمل العاج بسبب الظروف 
المادية واالقتصادية الصعبة التي تعيشها األسرة، 

رغم محاوالت جده البائسة. بعد دراسة حالة صهيب، 
تم اكتشاف ان لديه تخلف عقلي بسيط، وخلع في 

الوركين، وخصية هاجرة، وضعف دم، والتهاب دائم في 
اللوزتين، ودرجة انحراف واضحة في العينين، وتجاعيد 

في الجلد على كامل جسده منذ الوالدة.  
ومن خال مشاريع الصحة في برنامج مستقبلي، 

تم وضع خطة عاجية تشخيصية مجدولة من قبل 
أخصائيين في المجاالت الطبية، وتم اجراء الفحوصات 

الازمة للعاج وإعطائه االدوية وإجراء العمليات 

صهيب ذو االربع أعوام يعيش مع جده 
وجدته وأعمامه في بيت متواضع مكون من 
ثاث غرف في حي الصفطاوي شمال مدينة 

غزة، تحت رعاية جده. بعد استشهاد والده 
نتيجة الحرب االسرائيلية على غزة في نهاية 

عام 2008، 

ـة
ـايـ

حـك

الجراحية المطلوبة، ويتم متابعة حالته 
بشكل مستمر. ومن خال مشاريع التعليم 

في برنامج مستقبلي، يرتاد صهيب 
الروضة... واآلن تحسنت درجات االستجابة 

لديه نسبًيا، وأصبح يمارس اللعب مع 
أقرانه ويستطيع الدفاع عن نفسه. وحاليا 

يتم العمل اللحاق صهيب في مدرسة 
متخصصة لذوي االحتياجات الخاصة.

محمد أبو الريش
  21 سنة

برنامج مستقبلي 

وفر لي فرصة عمل بعد ما أنهيت تعليم 

المهني في صيانة الحاسوب، حياتي كلها 

تغيرت بالعمل و اساعد أمي و أخواتي 
في مصروف البيت.



"بدعمكم...
 حياتنا بتسوى" 

محمد عودة
 12 سنة من مخيم جباليا

 لدعمكم الذي يجدد إبتسامة أطفال مستقبلي
ً
شكرا

عمر الطفل ًمتوسط   تكلفة دعم الطفل اليتيم
 بالدوالر االمريكى سنويا

1,500 من 5-17 سنوات

1,650 من 18-22 سنوات

مشروعات صغيرة لأليتام وأمهاتهم 4,000




