
 برنامج  َوْجــد
 لدعم أيتام العدوان

على غزة 2014





برنامج نوعّي، أطلقته مؤسسة التعاون، وصندوق قطر 
للتنمية، وبنك فلسطين، وصندوق الحاج هاشم الشوا لدعم 

أيتام عدوان العام 2014 على غزة. يهدف البرنامج إلى تمكين 
أيتام العدوان - المقّدر عددهم بحوالي 2139 يتيًما، ينحدرون 

من 646 عائلة - من العيش  بكرامة، والمضي قدًما لتحقيق 
طموحاتهم وآمالهم ليصبحوا أفراًدا فاعلين في مجتمعهم.



األهداف
الفرعية 

تعزيز و�شول �الأيتام �إىل م�شتوى معي�شّي الئق، 
من خالل متكينهم من �حل�شول على �لرعاية 

�ل�شحّية و�لتعليمّية، وتزويد �ل�شباب منهم 
باملهار�ت �لاّلزمة لاللتحاق ب�شوق �لعمل.

متكني 15 يتيًما �آخر من �حل�شول على حياة 
كرمية د�خل مر�كز لالإيو�ء، وذلك من خالل 

تقدمي �لّرعاية �ل�ّشاملة لهم، ومتابعة رعايتهم 
د�خل هذه �ملر�كز.

حماية �الأطفال من �ال�شتغالل، و�شوء �ملعاملة، 
ودعم �الأطفال �الأيتام للح�شول على حقوقهم 

كاملة وفًقا لكاّفة �ملو�ثيق �لّدولّية و�لوطنّية، 
من تعليم، ولعب، و�شّحة، وحماية، وغري ذلك 

من �حلقوق.

جمموعة من �أطفال برنامج وجد �أثناء مبار�ة كرة قدم �شمن �أن�شطة �لربنامج �لال�شفّية.



طالبات �شمن برنامج وجد �أثناء تدريب يعزز مهار�تهن لاللتحاق ب�شوق �لعمل. 



ي�شارك �أطفال برنامج وجد يف �أن�شطة ال�شفّية تنّم      ي مهار�تهم وتعزز �البد�ع. 



 خدمات  البرنامج
 التّعليم، 
 ويشمل

 الصّحة، 
وتشمل

التّطوير المهنيّ  
والوظيفّي 

لأليتام، والّشباب، 
واألمهات، ويشمل

توفير رعاية 
شاملة لحوالي 15 
طفلًا داخل مراكز 

لإليواء.

تمكين األمّهات  
من خالل الّتدريب 

المهنّي، 
والّتشغيل، 

وفتح آفاق عمل 
لتحسين الوضع 

االقتصادّي من 
خالل مشروعات 

مدرّة للّدخل.

تغطية م�شتلزمات �لّتعليم الأطفال 
�لّريا�ض من ر�شوم، وزي، وكتب، 

ومو��شالت، و�أق�شاط.
 تنفيذ برنامج �لّتعليم �مل�شاند 'تعليم

ما بعد �ملدر�شة'، لرفع م�شتوى 
�لّتح�شيل �لّدر��شّي للّطالب �الأيتام.

تغطية م�شتلزمات �لّتعليم لطاّلب 
�ملد�ر�ض من ر�شوم، وزي، وكتب.

تغطية م�شتلزمات �لّتعليم لطاّلب 
�جلامعات و�ملعاهد �لّتقنّية و�لفّنّية.

بناء قدر�ت طاّلب �جلامعات من 
خالل دور�ت تدريبّية ت�شاعدهم على 

خو�ض �شوق �لعمل بعد �لّتخرج.
توفري �أن�شطة مر�فقه للمنهاج، 

تهدف لتعزير ثقافة �الأطفال، وتنمية 
مو�هبهم، و�حت�شان �إبد�عاتهم.

�لفحو�شات �لّطبّية، و�لعالج، 
و�لوقاية.  

خدمات تاأهيل �ملعاقني �الأيتام.
حت�شني �لو�شع �لتغذوّي لالأيتام، 

وزيادة وعيهم �ل�شحّي. 
تقدمي خدمات �لّدعم �لّنف�شّي 

و�الجتماعّي لالأيتام.

�لّتعليم �ملهنّي.
�لّتدريب على ر�أ�ض �لعمل، الإك�شاب 

�ل�ّشباب خربة عملّية وفنّية ت�شاعدهم 
على �حل�شول على فر�ض عمل �أف�شل.

 �إن�شاء م�شاريع ريادّية �شغرية
ُمدّرة للّدخل. 



جمموعة من �أطفال �لربنامج �أثناء م�شاركتهم بر�شم جد�رية يف مدينة غزة �شمن �الأن�شطة �لال�شفّية لهو�ة �لر�شم.
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أحمد
 والرسم 

 قصص نجاح

�أحمد �لّلوح، 12 عاًما، �أحد �مل�شتفيدين من 
برنامج وجد. مل يدرك �أحمد �أّن لديه هذه 

�الإمكانّيات �لكامنة و�ملوهبة �لفّنّية �لّر�ئعة. 
�أعطى م�شروع �الأن�شطة �لاّل�شفّية �أحمد 

فر�شة الإبر�ز موهبته و�إمكانّياته يف جمال 
�لفنون ب�شكل عاّم، و�لّر�شم ب�شكل خا�ّض.

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

يقول �أحمد
 بتمّنى �لكّل ي�شوف موهبتي وكيف �شرت، �أنا 

مب�شوط كتري، وبّدي �أ�شّل �أتعّلم حلد ما �أ�شري 
فنان كبري.



  خليل
اعمل

 ما تحب

 قصص نجاح

خليل �أثناء تدريبه مبجال �لنجارة �شمن در��شته عرب برنامج وجد.

يقول خليل �ليازجي ، �أحد �مل�شتفيدين من 
برنامج �لّتدريب �ملهني

 �لّنجارة هي مهنتي يف �الأ�شا�ض، ومهنة و�لدي، 
رحمه �هلل. لدينا منجرة ب�شيطة. وتدريبي يف 

جمال تنجيد �لكنب من خالل برنامج وجد 
يعترب �إ�شافة نوعّية لعملي يف �ملنجرة، وفر�شة 

لتو�شيع نطاق �لعمل م�شتقباًل مبجال �شناعة 
�أطقم �لكنب!.



  كنان
  تغيير صحيّ

وتعليمّي

 قصص نجاح

كنان، 8 �أعو�م، عانى من م�شلكة نق�ض 
�حلديد و�لفيتامينات، مما �أّثر على قدرته 

�لعقلّية و�جل�شدّية. مّتت معاجلته ب�شكل 
كامل من خالل متابعته، وتزويده باالأدوية 

حّي، له  و�لفيتامينات و�لّتغذية و�لّتثقيف �ل�شّ
 والأمه، �شمن تدّخالت برنامج وجد.

تعافى كنان ب�شكل كامل. ولكن، مل تكن تلك 
�مل�شكلة �لوحيدة عند كنان، حيث عانى من 
�شظية يف �لكتف، �أّ�شيب بها خالل عدو�ن 
2014 على غزة، �أّدت �إىل قطع جزئّي يف 

�لع�شب، و�شعف ع�شالت �ليد و�لّذر�ع 
�الأمين، مّما �أّدى �إىل عدم قدرة �لطفل 
كنان على حتريك يده. مّت �إخ�شاع كنان 

جلل�شات عالج طبيعّي لع�شالت �الأ�شابع 
كنان �أثناء جل�شة عالج طبيعي الأ�شابع يده.



و�ليد، �شاهمت، ب�شكل ملحوظ، يف حت�شني حركاته 
خالل �الأن�شطة �ليومّية. كما مّت تخ�شي�ض جل�شات 

دعم نف�شّي فردّية لتعزيز ثقة كنان بنف�شه، وحت�شني 
 عالقاته �الجتماعّية مع �الأطفال �الآخرين.

 عرّبت �الأّم عن �شعادتها قائلة
كنت فاكره �إّنه كنان ر�ح يعي�ض بيد و�حدة، لكن 

�حلمد هلل �الآن ي�شتطيع حتريك يده �ليمنى ب�شكل 
طبيعّي، وي�شتخدم يده وكّل �أ�شابعه يف �الأن�شطة 

�ليومّية و�ملدر�شية، نف�شيته حت�ّشنت، و�شار يلعب مع 
�أوالد �حلارة، و�شار له �أ�شدقاء يف �ملدر�شة بعد ما 

كان منعزل، وبخاف من كل �شيء.
ا، يف دعم و�شول كنان و�أختيه  �شاهم �لربنامج، �أي�شً

د�نيا ونان�شي للّتعليم من خالل توفري كاّفة م�شتلزمات 
�لّتعليم لهم خالل �لعامني �الأول و�لثاين للربنامج، 

و�ّلتي �شملت توفري �لّزّي �ملدر�شّي �لكامل، و�حلقائب 
�ملدر�شّية، و�لقرطا�شّية �ملتكاملة. ومّت �إ�شر�كهم يف 

جل�شات �لّتعليم �مل�شاند، �ّلتي ُتنّفذ يومًيّا، بهدف 
تعزيز عملّية �لّتح�شيل �لعلمّي لديهم، وم�شاعدتهم 

يف �حل�شول على �أعلى �لدرجات، وهو ما �نعك�ض 
�إيجاًبا على معّدالتهم خالل �لعام �لدر��شّي �ل�شابق، 

حيث ح�شلت د�نيا على معّدل 94.2%، بينما ح�شلت 
نان�شي على معّدل 90.2%، �أّما كنان، فقد ح�شل على 

معّدل %99.5. 

كنان �أثناء جل�شة �شمن م�شروع �لتعليم �مل�شاند يف �أحد مر�كز ��شت�شافة �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


