جمعية إسكان األمير طالل بن محمد
للتنمية االجتماعية
موجز تفصيلي عن عمل الجمعية مع
برنامج «شباب للمستقبل»

١

جمعية ضاحية إسكان األمير طالل بن محمد للتنمية االجتماعية
نبذة عن الجمعية:
تأسست الجمعية عام  1986يف الرصيفة ،وتهدف إىل االهتامم بالشباب من خالل
إيجاد فرص عمل لهم وتوجيههم لتلبية حاجات سوق العمل املحيل وتأمني ورفد
املؤسسات والرشكات الخاصة والحكومية بالكوادر املؤهلة علمياً واملدربة مهنياً.
وتهدف الجمعية كذلك إىل تأسيس مراكز تدريب مهنية للذكور واإلناث مختصة
بتعليم الخياطة ،والتجميل ،وتصنيع القش ،واإلكسسوارات واألشغال اليدوية وصناعة
الحقائب ،كام تعمل عىل متويل مشاريع مدرة للدخل للشباب واألهل (مشاريع
ريادية).
وبعد إمتام املرحلة األوىل من برنامج «شباب للمستقبل» ،تم تعديل بعض أهداف
الجمعية بحيث أصبحت جمعية شبابية متخصصة ،وأصبحت الجمعية تُعرف بـ
«الجمعية الشبابية».
برنامج شباب للمستقبل:
تأهلت الجمعية للحصول عىل منحتني من الربنامج خالل مرحلتني ،املرحلة األوىل من
 2010/10وحتى  2011 /10واملرحلة الثانية بتاريخ  2012\8وحتى  2013\8وخاللهام
قامت الجمعية بتنفيذ عدد من الربامج ،األنشطة والخدمات التي ساهمت بتمكني
الشباب يف مجاالت مختلفة ومنها:
برنامج التدريب والتوظيف

مشاريع أخرى للجمعية:

مركز تدريب :يتم تدريب الفتيات عىل
التجميل ،والخياطة ،والحاسوب ،وتصنيع القش،
وتصنيع اإلكسسوارات ،وصناعة الحقائب.
صندوق التنمية والتشغيل :مركز ائتامنلواء الرصيفة ( قروض ملشاريع صغرية )
وزارة التنمية االجتامعية :اتفاقيةالرشاكة والتعاون وصناديق االئتامن
منظمة هبيتات :مرشوع صيانة املنازلكويست سكوب :مرشوع مكافحةعاملة األطفال
مؤسسة إنقاذ الطفل :مرشوع حاميةاألطفال
منظمة مرييس كورب :مرشوع دمجاملعاقني يف املجتمع
األمييديت :مرشوع تدريب عىلاستخدام وسائل التواصل االجتامعي

قامت الجمعية بحشد وتدريب وتأهيل  352شاباً وشابة.
•تم تدريب  235شاباً وشابة عىل املهارات الحياتية األساسية.
•تم توفري برامج للغة اإلنجليزية لـ  108شاباً وشابة
•تم تدريب  126شاباً وشابة عىل دورة حاسوب.
•تم تدريب  108شباب وشابات ضمن قطاعات الفندقة ،والسكرتاريا ،التربيد والتكييف ،والتجميل ،وتصنيع القش واإلكسسوارات
وصناعى الحقائب وكاتب الحسابات والصناعة الصناعية.
•تم توظيف  88شاباً وشابة مختلف قطاعات املطاعم والفنادق ،واملصانع ،واملحالت تجارية ،والصالونات .متت إعادة  13شاباً
وشابة للنظام التعليمي.
برنامج التطوع:
عملت الجمعية عىل تعزيز روح التطوع وتشجيع الشباب عىل خدمة املجتمع وقد حققت اآليت:
عدد الشباب الذين شاركوا يف األنشطة التطوعية  81شاباً وشابة.
•اشتملت األنشطة عىل أيام تطوعية مع مؤسسات األيتام ،إىل جانب املشاركة يف حمالت بيئية وحمالت مكافحة التدخني
ومحارضات توعوية لألهايل عن أهمية التعليم والتواصل مع الشباب ،وأهمية العمل للشباب وبرامج مع الشباب يف مراكز
األحداث ،باإلضافة إىل أنشطة عامة مثل حمالت الصيانة والنظافة.
•تم توقيع مذكرة تفاهم مع نادي للتايكواندو بحيث يقوم الشباب والشابات مبامرسة هواياتهم.ساعدت اللجان الشبابية يف عمليات
الحشد ودعم الجمعية يف اتخاذ بعض القرارات التي تخص الشباب وتشكيل فرق شطرنج وكرة قدم ومناظرة خاصة بهم.
•تعزيز مشاركة األهل وتوعيتهم :تم الوصول لـ  150عائلة من األهل خاصة أهل الشابات نظرا ً لخصوصية العمل معهن يف
املنطقة ،حيث مل يتم تسجيل أية شابة إال إذا حرض والدها أو والدتها .باإلضافة إىل أهل الشباب حيث يتم عمل ورشة توعوية
شهرياً ويكون عدد الحضور من  30 – 20شخص تقريباً.
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الريادة المجتمعية (برنامج بخدم بلدي)

«بخدم بلدي» هي مبادرة لربنامج شباب للمستقبل تهدف إىل متكني الشباب لتنفيذ مشاريع خدمة مجتمعية وتتضمن املبادرة برنامجاً
تدريبياً عىل القيادة وإدارة املشاريع االجتامعية ومنحة تقدم للشباب الذين هم بصدد تقديم مرشوع يخدم مجتمعهم املحيل.
•قامت الفرق الفنية برسم البسمة عىل وجوه األطفال األيتام ومراكز األحداث من خالل الغناء وعروض ألعاب خفة اليد ،وهو
مرشوع مستمر عىل مدار السنة.
الخدمات الصديقة:

بارش الربنامج منذ عامني بدعم الجمعية بهدف تعزيز خدمات دعم الشباب وتعزيز جاهزيتهم لسوق العمل من خالل تأسيس مرافق
جديدة داخل الجمعية تخدم الشباب يف املجتمع املحيل وتساهم يف تعزيز فرص التدريب والتشغيل لديهم .والتايل يوضح املرافق التي
أسسها الربنامج داخل وخارج الجمعية:
الخدمات الصديقة
للشباب

الوضع الحالي

مركز اإلبداع

كان املبنى يستخدم للتدريس غري النظامي ،ويف املرحلة سيتم عقد دورات للتعليم عىل اآلالت املوسيقية مقابل
رسوم بسيطة ،وسيتم عقد دورات للشباب عىل األشغال
الثانية من مرشوع «شباب للمستقبل» تم تطويره
اليدوية مع االستمرار يف عقد دورات لألهايل واملجتمع
وأصبح يضم شاشة عرض وآالت موسيقية وطاوالت
املحيل والتوسع يف تجهيز املركز.
شطرنج ومكتبة صغرية.
سيتم إنشاء مركز دائم لإلرشاد النفيس من خالل توظيف
ومن األنشطة األخرى التي يتم تقدميها هي خدمة
أخصائية نفسية واجتامعية تقدم الخدمة باستمرار.
اإلرشاد النفيس حيث يتم تقدميها للشباب وخاصة
الخدمة كانت موجودة من خالل مرشوع مكافحة
الفتيات اللوايت يعانني من مشاكل عائلية ونفسية،
وذلك عىل يد أخصائية نفسية متطوعة لتقديم الخدمة عاملة األطفال عرب التعليم ومن ثم مرشوع «شباب
للمستقبل» ،واآلن أصبحت الخدمة مستدامة من خالل
للشباب ،بحيث تأيت يوماً واحدا ً يف األسبوع وتلتقي
توقيع امليثاق الوطني ملكافحة عاملة األطفال والذي
باألهايل والشباب.
تعد الجمعية مركزا ً متخصصاً بعاملة األطفال ،كام تقوم أصبحت الجمعية جزءا ً أساسياً منه.
بعقد دروس محو األمية ( تعليم غري نظامي) ،وأصبحت مستقبالً سيتم استئجار مبنى أو تخصيص مبنى خاص
الجمعية كذلك عىل عالقة مع مدير التعليم والتدريب للمكتبة وتوسيعها لتخدم رشيحة كبرية من أبناء املجتمع
املحيل ،ومبدئياً سيتم التعاون مع مركز التوعية واإلرشاد
مهني يف مديرية تربية الرصيفة.
يحتوي املركز عىل مكتبة صغرية يتم من خاللها مطالعة األرسي الستخدام املكتبة املتنقلة الخاصة ،حيث ترتبط
الكتب والحصول عىل معلومات خاصة لفرق املناظرة .الجمعية به بعالقات قوية.
سيستمر العمل بحيث يتم تطوير املركز ليصبح مركز
يتم عمل جلسات إرشاد عىل مستويني ،األول للشباب
إرشاد دامئاً ومطورا ً ،من خالل تواجد متطوعة ملتزمة
من أجل دعم مسريتهم الوظيفية ،باإلضافة إىل توفري
متتلك الخربة الالزمة من مركز التوعية واإلرشاد األرسي.
إرشاد متخصص من قبل الرشكاء يف مديرية العمل.
ويتم عمل جلسات إرشادية لألهايل أيضاً.
تم تجهيز مبنى خاص بالجمعية كان يتم فيه توفري
التعليم غري النظامي ،وبعدها متت إعادة تأهيله ورشاء
لوح أبيض “وايت بورد” وطاوالت وكر ٍاس وبعض أدوات
الرسم ،حيث يتم اآلن إعطاء دروس محو أمية للشباب
الذين يعانون من ضعف يف القراءة والكتابة وتتم
متابعتهم والتواصل معهم باستمرار.
تم تأسيسه ليكون مركز تدريب للشباب عىل صناعة
الحقائب ،ومن خالله يقوم الشباب بقضاء وقتهم يف
حديقة املشغل ويتم تنفيذ جلسات الشباب “يال نحيك”
يف الهواء الطلق.
يعد املشغل مصدرا ً مدرا ً للدخل.

غرفة اإلرشاد الوظيفي

التعليم غري النظامي

مشغل الحقائب

الوضع المستقبلي
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استدامة خدمات تمكين الشباب في الجمعية
•تعزيز مشاركة األهل وتوعيتهم لدعم الشباب :حيث إن الجمعية عىل عالقة مع األهايل بحيث يتم تسجيل الشباب والشابات وهم
برفقة أهاليهم ،ويتم عقد محارضات توعوية لألهايل من خالل مركز العدل للمساعدة القانونية لتوعيتهم بحقوقهم ويتم تدريبهم
عىل كيفية التعامل مع الشباب .ويتم كذلك تدريب األهايل عىل بعض الحرف اليدوية مثل صناعة العطور ،ومن بني قصص النجاح
قصة والدة طالب يف الجمعية أصبحت تصنع العطور وتبيعها (مرشوعها املنزيل الخاص بها) .ومن التدريبات املقدمة لألهايل أيضاً
التدريب عىل أشغال السنارة ,وتقديم املساعدات القانونية من خالل مركز العدل للمساعدة القانونية ،حيث سيستمر املرشوع بتقديم
املساعدة القانونية خصوصاً أن هناك اتفاقيات مع مركز العدل للمساعدة القانونية ووزارة التخطيط وصندوق التنمية والتشغيل.
•التطوع وخدمة املجتمع :هناك اتفاقيات بني الجمعية ووزارة التنمية االجتامعية لتأمني موظفني ملراكز التأهيل ودور الرعاية .سيتم
االستمرار بتقديم خدمات التطوع من خالل تنظيم يوم ترفيهي ألفراد املجتمع املحيل ،ومن خالل مرشوع صيانة املنازل وخصوصاً
للعائالت الفقرية ومنازل األيتام ،مام يعود عىل الشباب باكتساب حرفة ويعود عليهم باملردود املادي.
•مأسسة عمل مركز اإلرشاد الوظيفي من خالل االتفاقيات التي تم عقدها ما بني الجمعية ومديرية العمل يف الرصيفة والضليل ووزارة
العمل .إضافة إىل ذلك ،فقد تم تدريب موظفي الجمعية عىل تقديم اإلرشاد الوظيفي للشباب وعىل عقد الدورات.
التحليل الفني ألداء الجمعية

التحديات
•العادات والتقاليد بالنسبة ألهايل الشابات

نقاط الضعف
•تعاقب املوظفني ( املرشدين)
•مبنى الجمعية مستأجر
•عدم إملام املرشدين بطبيعة عملهم
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الفرص
•الرشاكات واملنظامت الداعمة للجمعية وشبكة العالقات
الواسعة املرتبطة بها
•املعرفة وبناء قدرات الكادر بالتعامل مع الشباب
•املقدرة عىل التشبيك مع املنظامت الدولية
نقاط القوة
•القدرة عىل حشد الشباب والعالقات القوية مع األهايل
واملجتمع املحيل
•شبكة العالقات الواسعة مع القطاعني العام والخاص
•البنية التحتية للجمعية واملوقع االسرتاتيجي لها
•بناء قدرات الكادر يف مجال كتابة مقرتحات املشاريع
واالسرتاتيجيات للحصول عىل متويل .

تم توقيع مذكرات التفاهم مع الجهات التالية:
مركز العدل للمساعدة القانونيةمديريات العمل يف الرصيفة والضليلأندية رياضيةخيمة الضيافةرشكة حرفة إبرةتوقيع مذكرة تفاهم لدمج املعاقني باملجتمع من خالل تدريبهم وتأهيلهم للفئة العمرية من  14وحتى  25عاماً.أنشطة بناء القدرات المؤسسية:

تدريب بناء القدرات املؤسسية

التدريب الداخيل

•التدريب املايل

•املتابعة والتقييم
•املنح
•اإلرشاد الوظيفي
•تدريب األهل
•تدريب العاملني مع الشباب
•تدريب الخدمات الصديقة للشباب
•تدريب مدريب املهارات الحياتية األساسية

طرق التواصل مع الجمعية:
اسم الجمعية الخريية
جمعية ضاحية إسكان
األمري طالل بن محمد
للتنمية االجتامعية

املسمى الوظيفي

مدير املرشوع

رقم الهاتف
الخلوي

رئيس الجمعية

رزق عطية عورتاين

Awrtani55@yahoo.com 0796235897

مدير املرشوع

عالء عورتاين

Alaa_alz3eem@yahoo.
0788763097
com

عنوان الربيد اإللكرتوين

العنوان
إسكان األمري طالل  /شارع
امللكة زين الرشف ص.
ب  631021الرمز الربيدي
1731
askantalal@yahoo.com
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امليزانية املتوقعة شهرياً

طرق التمويل  /الدعم
لالستدامة

املدة الزمنية \ الخطة
الشهرية

من سيخدم الشباب

الرشكاء

كيف سيتم العمل به
واستدامته

•وزارة الثقافة
•أمانة عامن الكربى

راتب موظف 250 :دينارا ً

سيتم استيفاء رسوم رمزية من مراجعي مركز اإلبداع بدل تقديم تدريبات عىل
اآلالت املوسيقية والحرف اليدوية
استيفاء رسوم رمزية بقيمة ربع دينار للدخول

تم وضع خطة شهرية لورشات التوعية والوصول للشباب.
اإلعالن عن خدمات مركز اإلبداع

ال يوجد

سيتم استيفاء رسوم بسيطة عند الحصول عىل كتاب وقيمتها عرشة قروش.

بدأ العمل يف املكتبة وسوف تستمر وتتوسع باستمرار لتصل للشكل النهايئ املرغوب
به.

متطوعون مدربون من شباب وشابات مرشوع شباب للعمل ،باإلضافة إىل موظف متطوعون شباب من الجمعية
من الجمعية

•وزارة الثقافة
•مركز سمو األمرية بسمة
•مركز شباب وشابات الرصيفة

•ورشات توعية ودورات عىل اآلالت املوسيقية
•تدريبات عىل الحرف اليدوية
•إرشاكهم يف معارض لعرض اللوحات الخاصة بهم
•ملتقى شبايب
•دوري شطرنج ومناظرات عىل مدار السنة
•االستمرار يف تقديم اإلرشاد النفيس والوظيفي

سيتم تخصيص مبنى خاص بالجمعية لتوسيع املكتبة واالنتفاع من املكتبة املتنقلة
بالتعاون مع مركز التوعية واإلرشاد األرسي لتخدم أكرب عدد من الشباب واملجتمع،
كام سيتم تجهيزها بأجهزة حاسوب.

سيتم توسيع أنشطة مركز اإلبداع حسب ميول الشباب ورغباتهم ،وسيتم إرشاكهم تم تخصيص غرفة يف مركز اإلبداع يتم من خاللها مطالعة الكتب والحصول عىل
رشح موجز للنشاط وما
باملتابعة والتقييم وإدارة املركز ،والعمل بشكل دائم عىل تدريبهم حسب
املعلومات وعقد األبحاث.
هو وأين سيتم تنفيذ
هواياتهم من خالل األنشطة املقدمة.
النشاط

نوع الخدمة /
النشاط

مركز اإلبداع

مكتبة

محاور خطة االستدامة ألنشطة جمعية ضاحية إسكان األمير طالل بن محمد للتنمية االجتماعية
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