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نتشمر حيث كمن شلل األطفمل وايسع اال 1991يسيوط  ى امم ت مجعية الطفولة والتنمية أبأنشئ -

 ى العقود األخرية من القرن ادلمضى دلتمبعة ادلرضى  ى قراىم وراميتهم إجتممايم ومتمبعة انتظممهم 

 يتمتع نأصبحت رؤية اجلمعية اآلن أوقد  التمتنمواي  ى سلتلف اجمل ضمفت بعداً أ ى ادلدارس مث 

ون سبييز وخملية من اإلامقمت يسيوط دبممريسة مجيع حقوقهم اإلنسمنية كمملة دأزلمفظة يسكمن 

نتهمكمت والفئمت ادلهمشة، واجلمعية مؤيسسة قوية قمدرة الى ربقيق تنمية مستدامة  ى واال

  م الذاتية وموارد اجملتمعمت. اجملتمعمت مؤثرة مع اجلهمت ادلسئولة ومعتمدة الى مواردى

وتنفذ اجلمعية العديد من ادلشروامت الىت تؤكد ايستمرارية تقدمي األنشطة التنموية  ى سلتلف     

 اجملمالت من:

 .حضمنة لرباام ادلستقبل ( -مية أزلو  -تعليم ) مدارس اجملتمع  -

  .صحة وبيئة -

 إامقة. -

 رلتمع مدين. -

 عمملني.ربسني وضع األطفمل ال -

 وجو ضد األطفمل ملل ختمن اإلثاث.ضة العنف ادلمنمى -

 رامية وكفملة األطفمل األيتمم. -

 تحسني مستوى الدخول وخلق فرص امل.قروض متنمىية الصغر ل -
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 48-47.. .............................. ةنشطة ادلنفذعض األصور لب 
 

  ان شلمريسة ختمن اإلثاثان شلمريسة ختمن اإلثاث  برثامج التخليبرثامج التخلي  
 ... 51 ..............................................مقدمــــة  
 51............ ............................................ شطةاألن 
 53... ................................................... التدريبمت 
 53......... ................................................. ادلؤسبر 
  ............................................ 55... .......اإلصلمزات 
 .................................... 55.... .......الدروس ادلستفمدة 
 56.. ..................................................... عوقمتادل 
 58-57.................. .............. طة ادلنفذةعض األنشصور لب 



 

 

7 

 2006انتقشٚش انغُٕ٘ نؼبو                   أعٕٛغ  –خًؼٛخ انطفٕنخ ٔانتًُٛخ 

  مكون القروضمكون القروض  
  61..................................................مقدمــــة  
 61 ....................................ة .............ـطـشـاألن  
  .................. 62............... .......يسيميسمت نظمم اإلقراض 
 ...................... 63...................نواية ادلشروامت ادلنفذة  
 .............................. 63.......................نوع العمالء  
 .................................... 65-63...... .......اإلصلمزات 
 .............................67-66..... ....................صور 
 

  دبحمفظة أيسيوط العمملنيالعمملنيربسني وضع األطفمل 
 ............... 70........................... .......مقدمــــة 
  70.................... .......لمشروع ...............ل العمماذلدف 
 .............. 71............. .......ايسرتاتيجية ايستمرارية ادلشروع 
 73.... ............................................. ةـطـشـناأل 

o .................................. ادلسح ادليداين.......... 
73 

o ................ 73 ............اخلدممت ادلقدمة من ادلشروع 
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 مقدمــــة  

 األنـشـطـة 

o يستمرارية مدارس اجملتمع ا 

o متمبعة ميدانية 

o   ادليسراتتدريب 

o  التواية الوالدية 

o  ادلنح الدرايسية 

o رفيهيو ورحالتأنشطة ت  

 مزات ـجـنإلا 

 وقمتـعـادل 

 نشطة ادلنفذه يف مكون التعليمصور لبعض األ 
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  ــكدمـةــكدمـةمم

اجلمعيـة طفمل ادلتسربني من التعلـيم لـذلف فـ ن التنمية  تقدمي خدممت تعليمية لألمن أىم أىداف مجعية الطفولة و 
ادلرحلـــة  ى  /ةطفـــل 3769يســـتمرار تعلـــيم اـــدد  ى ا  للـــمىعممـــو  المصـــر  قـــد يســـمعلت مـــن خـــالل مشـــروع هنضـــة

 : كملتمىلنفذة  وكمنت األنشطة ادل ة  /طفل   2554 زبريج ادد  االبتدائية و
 

  ىـشطـة ىـشطـة األاأل

  أعتًشاسٚخ يذاسط انًدتًغ أعتًشاسٚخ يذاسط انًدتًغ   ..11
إحـالل حيـث مت طملـب/ة   870تواب اـدد مدريسـة رلتمـع جديـدة تسـ 25مت افتتمح اـدد   2006الل امم خ 

يف طملـب/ة  1137ايسـتمرار تعلـيم اـدد  ىلابإلضـمفو إ .حلمجة األىمىل إليهم نظراً  مدريسة يف أممكن جديدة 5ادد 
  ى الصف اخلممس.  طملب/ة 1770 الصف السمدس,

  

  انًتبثؼخ انًٛذاَٛخ  انًتبثؼخ انًٛذاَٛخ    ..22

   طفل غمئب إلامدتو للمدريسة 1608 متمبعة مت من خالذلم متمبعة زايرة1432تنفيذ ادد. 

  اجتممع جلنة شئون قرية وذلف للعمل الى حل ادلشكالت. 186اقد 

 التعليمية ومتمبعة أداء ادليسرات.شراف الى العملية اإل 

  وأدوات صيدلية.أدوات مكتبية توزيع كتب مدريسية و 

  ع.ممدريسة رلت 120امل صيمنة لعدد 

 

  تذسٚت انًٛغشاد تذسٚت انًٛغشاد   ..33

  ـــواح 9اقـــد اـــدد ـــة  متخصصـــة  ى الن ـــة وادلنـــمىج يدورات تدريبي الدرايســـية دليســـرات مـــدارس  التعليمي
 اجملتمع.

  لرفع كفمءاهتم وتنمية مهمراهتم.تدريبمت تنموية دليسرات مدارس اجملتمع  6تنفيذ ادد 

 

  ػٛخ انٕانذٚخ  ػٛخ انٕانذٚخ  انتٕانتٕ  ..44
  

طفـمل الـى اجملتمع واحمليطني هبم لتشجيع األادللتحقني دبدارس  لبرثامج يهدف إىل رفع الواي ألوليمء أمور األطفم
 االيستمرار  ى التعليم ابدلدارس. و يتم تنفيذ التدريب بواقع مخسة أايم متصلة  ى القرى ادلستهدفة .

طفـمل مـدارس اجملتمـع, وينـمقت التـدريب ادلوضــوامت ل مـن أأيسـرة طفـ 901جتمـمع لعـدد إ 30مت تنفيـذ اـدد  -
 التطريز -اخليمطة –يسبمهبم أامقة و إلا-التغذية السليمة   -التنموية اآلتية: أعلية التعليم 

وجبـة غذائيـة متكمملـة   ى سلتلف التخصصمت، كمم يتم توزيع مكـوثات  أيسيوط ويقوم ابلتدريب أيسمتذة من جممعة
 .السليمةذية تطبيق الى موضوع التغك
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  انًُح انذساعٛخانًُح انذساعٛخ  ..55
 العمليـة التعليمـة  ى يسـتمرار  ىأيسـر األطفـمل وتشـجيعمً لالقتصـمدى الـى مسمعلة من اجلمعيـة لتخفيـف العـبء اال

دلنتظمـــني ابلدرايســـة مت صـــرف ادلـــنح الدرايســـية خلرغلـــى مـــدارس اجملتمـــع ا اإلاـــدادى واللـــمنوى, ادلراحـــل الدرايســـية 
خـريج  1050درايسية لعدد   ةمنح 1050ادد  . فقد مت صرفة كخطوة ضلو التميزدية واللمنوياداابدلرحلتني اإل
 جنيهمً لكل طفل. 200ديروط ( بواقع  – يالبدار  –أبنوب  –السمحل  –دبراكز ) الفتح 
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  َشطخ تشفٛٓٛخ ٔسحالد َشطخ تشفٛٓٛخ ٔسحالد أأ  ..66

 رحالت جلميع األطفمل 
مت تنفيـذ رحـالت ترفيهيـة ألطفـمل مـدارس   احلضـور إىل ادلدريسـة،اجملتمع الى اإللتـزام  ىطفمل دبدارس لتشجيع األ
 يوم اىل أحد النوادى دبدينة أيسيوط.  21 طفل /ة الى مدار 3769 اجملتمع لعدد

  رحلة لالطفمل ادلتميزين 
مت نشـطة ادلدريسـية،  نـب كبـري مـن ادلشـمركة  ى سلتلـف األويتمتعـون  ام طفـمل ادلتميـزين وادلتفـوقني  ى درايسـتهم،لأل
 ميسرة. 150إىل ضمفة طفل /ة ابإل  750واددىم  رحلة نيلية ابلعبمرة النهرية  تنفيذ
 
  غفـبل ٔ انًٛغـشاد غفـبل ٔ انًٛغـشاد حـٕافـض األحـٕافـض األ  ..77

 طفـملحــوافـز األ 
ىم  ى التميـز والتقـدم يسـتمرار ق وهبدف خلق روح ادلنمفسة بـني األطفـمل الطفمل للسعي ضلو التفو  ى إطمر ربفيز األ

 طفل.  500وائل من ادلدارس وصرف مبملغ نقدية لعدد طفمل األاختيمراأل. مت  ى التعليم
  تكرمي ادليسرات ادلتميزات 

لـى تنميـة بتكـمر ويسـمئل جديـدة شلـن لـديهم القـدرة ااقممت اجلمعية بتكرمي ادليسـرات لتحفيـزىم ابلتطـور ادلسـتمر و 
 جنيو لكل ميسرة. 50 ةقدر  ميسرة  متميزة ومنحهن حمفز  50األطفمل. مت تكرمي   ادلهمرات االبتكمرية لدى

 

  اإلىـجـازات اإلىـجـازات 

  ( ــــة والتحــــمق اــــدد )   571حصــــول اــــدد ( مــــنهم ابدلرحلــــة  420( طملــــب/ة الــــى الشــــهمدة االبتدائي
ـــة التســـهيالت ادلتمحـــة إلمكـــمن احلـــمق ىـــؤالء ـــق بتقـــدمي كمف ـــمم الفري ـــث ق ـــة حي اخلـــرغلني ابدلرحلـــة  االادادي

 .اداديةاإل

 صلليزية اللغة اإل يف ممدةألول االبتدائى اقد تدريبمت دليسرات مدارس الصف ا 

 (  تدريب ان تنمية ادلهمرات االبتكمرية و 9تنفيذ ادد )ويسمئل تعليمية مبتكرة  امل 

 ( تدريبمت تنموية للميسرات6اقد ادد ) 

 
  املــعـوقـات املــعـوقـات 

 تصــرف مــن مديريــة الرتبيــة  أشــهر والــي 6ميســرات مــدارس اجملتمــع دلــدة تصــل إىل  أتخــر صــرف مرتبــمت
 التعليم. و 

 شلم أثر الى ايستيعمب األطفملالكتب ادلدريسية حىت هنمية العمم أتخر وصول بعض النسخ من ,. 

 الــى الطفــل  ى زايدة اتمــمد األيســرة غيــمب وانقطــمع الكلــري مــن األطفــمل دبــدارس اجملتمــع وذلــف نتيجــة ا
 نشغمل األطفمل ابلعمل خالل فرتة موايسم احملمصيل.دخل األيسرة وا
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  ىشطة امليذة  كمووٌ الععيمهىشطة امليذة  كمووٌ الععيمهصور لبعض األصور لبعض األ

 
 

 طالب المرحلة الثانوٌة واستالم المنح الدراسٌة

  

 طالب المرحلة الثانوٌة واستالم المنح الدراسٌة
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ركانداخل مدرسة المجتمع خالل فترة األالعمل    

 برنامج التوعٌة الوالدٌة
 

 متابعة مستوى األطفال أثناء العمل المٌدانً
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 مدارس المجتمع ٌؤدون امتحانات النملطفال أ

 

 نموذج من الوسائل التعلٌمٌة التى تم انجازها خالل التدرٌب
 

 نجازها خالل التدرٌبإتم  نموذج من الوسائل التعلٌمٌة التً
 



 

 

06 

 2006انتقشٚش انغُٕ٘ نؼبو                   أعٕٛغ  –خًؼٛخ انطفٕنخ ٔانتًُٛخ 
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 مقدمــــة  

 األنـشـطـة 

o اجتممامت التواية الصحية 

o       نـدوات 

o زايرات ادلنزلية ـال 

o ويسمئل تنظيم األيسرة 

o ملـفـأوزان األط 

 مزاتـجــناإل 

 متـوقـعـمـمت والـوبـعـالص 

  لبعض األنشطة ادلنفذةصور 
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  الـنـكـدمـةالـنـكـدمـة
, , وتعليميـمً , واقتصـمدايً يف إطمر اىتممممت مجعية الطفولة والتنمية أيسـيوط ابلتنميـة الشـمملة للفـرد واأليسـرة, صـحيمً 

غلـم  لرفـع ادلسـتوى إشلـم لـو مـن أثـر   . ف ن مكون الصحة يقوم بدور فعمل لتحسني مستوى األم والطفل معمً وبيئيمً 
الصحي لأليسرة اممة. ولن تتحسن الصحة الى الصعيد العمدلي مم مل يشمرك النمس أنفسهم يف وضع تنفيذ اخلطط 

فملرامية الصحية تسعى إىل الوفمء ابالحتيمجمت الصحية األيسميسية ألكـرب  الالزمة للحفمظ الى صحتهم وراميتهم.
قـل تكلفـة شلكنـة وذلــف لتزويـد السـيدات وخمصـة القــروايت ابدلعرفـة وادلهـمرات الضــرورية اـدد شلكـن مـن النــمس أب

 .الصحى ىلرفع ادلستو 
 وىى كملتميل:

 اقد اجتممامت تواية خمصة ابلصحة اإلصلمبية للسيدات احلوامل وأمهمت األطفمل 

  امل زايرات منزلية للفئة ادلستهدفة للتأكيد الى تنفيذ التواية الصحية 

 سيدات الى ايستعممل ويسمئل تنظيم األيسرةحث ال 

 من بعض األمراض ربتمج إىل كشف يتم  أطفمل السيدات ادلستهدفمت تعمين اكتشمف حمالت من

 ربويلهم إىل مستشفى األطفمل اجلممعي

 اكتشمف حمالت من السيدات ربتمج لتحويلهم إىل مركز صحة ادلرأة دبستشفى اجلممعة أبيسيوط 

 تستطيع نقل التواية الصحية دلليالهتم  ى القرى اليستمرار التواية الصحيةغلمبيمت اكتشمف يسيدات إ 

 جر رمزي الى الفئمت ادلستهدفة التنسيق مع بعض األطبمء للكشف أب 
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  ىــشـطـة ىــشـطـة األاأل
  اختًبػبد انتٕػٛخ انصحٛخ اختًبػبد انتٕػٛخ انصحٛخ أالً: أالً: 
فئـة ادلسـتهدفة لتوصـيل اجتمـمع توايـة لل 2911لنشر ادلعلوممت الصحية السليمة فقد مت  تنفيـذ اـدد  ايستكممالً 
 ل صحية خمصة ابدلوضوامت اآلتية :ريسمئ

 الزواج ادلبكر  ،تنظيم األيسرة ،النظمفة الشخصية ،نفلونزا الطيورالتغذية، إ الوالدة اآلمنة،الرضماة الطبيعية،
 

 غلمبيمت السيدات اإل 
ــة ابلصــحة اإلصلمبيــة  ىي  غلمبيــمت القــمدرات الــى نقــل إلالقــرى ادلســتهدفة الــى الســيدات ا عتمــد ايســتمرار التواي

 .إغلمبية يسيدة 421ىل إىن قد وصل اددالسيدات ابلقرى ادلستهدفة و  بمقيالتواية بشكل جيد ل
 

  

  انــُذٔادانــُذٔادثبَٛبً: ثبَٛبً: 

عدد االجتماعات المنفذة في المراكز

410

415

437

414

415

411

409
الغنايم

الفتح

أبنوب

الساحل

ديروط

البداري

القوصيه

إحصائية بعدد السيدات اإليجابيات

81

82

57
64

50

40

47

الغنايم الفتح أبنوب الساحل ديروط البداري القوصيه
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نـدوة صـحية ابلقـرى ادلسـتهدفة وكمنـت  86للقضـماي العممـة مت تنفيـذ اـدد  يالصـحى اجملتمعـ يطمر رفـع الـواإ ى  
ـــور ومكمفحـــة التـــدخني واإلدمـــمن وادلخـــدراتنفلـــواإموضـــوامت النـــدوات اـــن ) ـــة اـــن  نزا الطي واألمـــراض ادلنقول

معظــم أىــمىل القريـة مــن الرجــمل  حضـرىم( وقــد حمضــر  ى تلـف النــدوات طبيــب متخصـ  وشــيخ وقــد الفريويسـمت
 قرية. 42دبتويسط ندوتني بكل قرية من  والنسمء ادلهتمني بتلف ادلوضوامت

 
    انضٚبساد انًُضنٛخ انضٚبساد انًُضنٛخ ثبنثبً: ثبنثبً: 
ىل إة صـحيحة وربويـل احلـمالت احلرجـة قىل التأكيد الى تطبيق موضوامت التواية وبطريف الزايرات ادلنزلية إوهتد
 لعـــــددزايرة  30مـــــمكن تقـــــدمي اخلـــــدممت الصـــــحية فكـــــمن متويســـــط اـــــدد الـــــزايرات للمســـــتفيدة خـــــالل العـــــمم أ
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  عبئم تُظٛى األعشحعبئم تُظٛى األعشحٔٔساثؼبً: ساثؼبً: 
 ئـىوبلـغ اـدد السـيدات الالوتتجنـب سلـمطر الـوالدات ادلتكـررة،  لضرورة التبماد بني الوالدات حـىت تسـرتيح األم

تخدمن الويســمئل يســا ئــىيســيدة واجلــدول التــمىل يوضــح أاــداد الســيدات الال 512يســتخدمن ويســمئل تنظــيم أيســرة ا
 :موزاو الى ادلراكزاليهن  جراء الكشفادلنميسبة ذلن بعد ا

 
 أاداد السيدات ادلركز
 60 القوصية 
 70 أبنوب
 63 ديروط
 94 الغنممي
 77 السمحل
 95 الفتح
 53 يالبدار 
 512 يلاإلمجم

 

 

  أٔصاٌ األغفبلأٔصاٌ األغفبلخبيغبً: خبيغبً: 
األطفمل ادلستهدفني  ى يسبع مراكز التغذية فقد مت متمبعة أوزان  كتشمف ادلبكر دلرض يسوءواال ودلتمبعة ظلو األطفمل 

  ر.قرية واجلدول التميل يوضح ادد األطفمل الذين مت متمبعة أوزاهنم مخس مرات فأكل 42 ى 

  

 ادد األطفمل اللذين مت وزهنم ادلركز م

 411 القوصية 1
 600 الغنممي 2
 587 السمحل 3
 645 الفتح 4
 352 ديروط 5
 608 أبنوب 6
 409 يالبدار  7

 3612  ياإلجـمـملـ
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 مت ربويلهم لياحلمالت ا 
حيمة الطفل  ى أاوامو األوىل هتددىم أمراض اديدة ولذلف فمألم مطملبة أبن تكـون الـى الـم ودرايـة بمـة بكيفيـة 
رااـمة محمية وليدىم من ىذه األخطمر فعن طريق اجتممامت التواية يـتم توصـيل ادلعلومـة لألمهـمت حـىت تسـتطيع م

 طفلهم حىت غلتمز ىذه السنوات ومم ػليط هبم من أمراض.
اإلصمبة ابألمـراض ادلختلفـة وتقليـل أخطـمر الـوالدات احلرجـة فقـد مت ربويـل  ولتفعيل  دور التواية الصحية ولتاليف

-اظـــمم -األطفــمل والســـيدات إىل ادلستشـــفيمت اجلممعيـــة ادلختصـــة وكــذلف ايـــمدات اجلمعيـــة ادلختلفـــة ) أطفـــمل
 .(مقمت ذىنيةإا
 

 

 مالحظمت العدد ادلركز م
 44 الغنممي 0

ل إ
طفم
 األ
ؤالء
ل ى
ربوي
مت 

عي 
جلمم
ى ا
شف
دلست
ىل ا

عية
جلم
ت اب
يمدا
والع

  

 18 الفتح 2
 28 أبنوب 3
 44 السمحل 4
 17 ديروط 5
 10 يالبدار  6
 8 القوصية 7

 169 ياإلجـمـملــ    
 

 (ىل ادلستشفى اجلممعي والعيمدات ابجلمعيةولني إادد األطفمل احمل)
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  اإلىـجـازاتاإلىـجـازات
 تقـمم بتنفيـذىم اإلدارا ،تنفيذ ندوات ان الصحة اإلصلمبيـة للفئـة ادلسـتهدفة ثنمءية الصحة أمع مدير التنسيق  .1

  .الصحية ابدلراكز السبعة و حمضر فيهم طبيب من كل إدارة صحية

ــة تــوفري بعــض األدويــة اخلمصــة ابألطفــمل مــن  .2 ، يســخونة ابلتنســيق مــع أحــد ااضــمء رللــس مغــ  ، كحــةأدوي
 اإلدارة.

  .بعمل تدريب للمسمادات ادليدانيمت ان موضوامت الصحة اإلصلمبية يقمم الفريق الصح .3

ني لتنفيـذ نـدوات اـن اإلدمـمن وادلخـدرات يالتنسيق مع مستشـفى الصـحة النفسـية لاليسـتعمنة ابألطبـمء النفسـ .4
  .من ادلشمكل النفسية وربويل حمالت إليهم تعمين

حـىت  ل الطبية ادلوجودة دبديرية الصـحة والتنسـيق مـع ادلسـمادات ادليـدانيمت بكـل قريـةفيستعمنة خبطة القوااال .5
لـة الطبيـة تشـتمل الـى ايـمدة ن القمفأيسـتخدام الويسـيلة ادلنميسـبة حيـث او يتسـ  ذبميـع السـيدات للكشـف أ

 مل أشعة وكذلف كشف لألطفمل.وتركيب ويسمئل تنظيم األيسرة وا مء، كشف نسأيسنمن

دات واألطفمل لألطفمل ومركز صحة ادلرأة  لتحويل احلمالت احلرجة من السي يمع ادلستشفى اجلممع قالتنسي .6
  .العالج إن وجدإليهم للكشف اجملمين وتلقي 

  .إليهم وغري قمدرات الى شرائهم نجي ػلتئللسيدات الال   RHحقنة   22توفري ادد   .7

نفلـونزا الطيـور  ى القـرى ادلسـتهدفة تتنـمول معلومـمت حـول ادلـرض وطـرق انتقـمل ان مـرض إندوة  42تنفيذ  .8
 يفية التخل  من احليواثات النمفقة.العدوى وك

مـن ادلسـتهدفمت ابلقـرى ادلنفـذ هبـم  فتـمة 1050يقة تعلم األقران  لعـدد تنفيذ جلسمت تواية ان اإليدز بطر  .9
  .نفس يسن الفتيمت ادلستهدفمتادلشروع ونفذ اجللسمت فتيمت متطوامت من 

  

  الصعوبات واملعوقات:الصعوبات واملعوقات:

  

 ىل حقن ى ػلتجن إئوجود ادد كبري من السيدات االRH م وجود بند خمص هبم من ادليزانيةواد. 
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  لبعض األىشطة امليذة  كمووٌ الصحةلبعض األىشطة امليذة  كمووٌ الصحةصور صور 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 

 
 
 
 
 
 

 
  
 

 
 
 
 
 
 

 الــموافـــل الطـبـٌة للكشف على السٌدات
 

 حدى المستفٌداتاجتماعات التوعٌة فى منزل إ
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 نـدوة عن اإلدمان والمخدرات ٌلمٌها طبٌب نفسانى
 

 نفلونزا الطٌور وطرق الولاٌةندوة توعٌة عن إ
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 مقدمــــة  

 األنـشـطـة 

o   التأىيل الطيب 

o  الدمج يف اجملتمع 

o  التعليم 

o  تواية 

o  التأىيل ادلهين 

 اإلصلمزات وادلعوقمت  

 صور لبعض  األنشطة ادلنفذه 
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 ةـةـدمدمــككــــمم
تكممل اجلهود ىل تضمفر و فنحن اليوم ضلتمج إ يئة احمليطةىل تواصل واندممج ادلعمق يف البإ ىإذا كنم يف ادلمضي نسع
ج للمعمقني يف  لتحقيق التواصل والدم  ى رلمل اإلامقة ن خالل ادلؤيسسمت واذليئمت العمملةم واخلدممت ادلقدمة
طفل  1865أتىيل ودمج هتدف إىل  لذلف جمء دور  اجلمعية بتوفري خدممت وأنشطة  .كل اخلدممت ادلتمحة

  :من خالليف اخلدممت معوق 
         التأىيل الطيب 
   دمج يف اجملتمع 
     إحلمق ابلتعليم 
  التواية 

 التأىيل ادلرتكز الى اجملتمع  

 
  ىــشـطـة ىــشـطـة األاأل

  أٔالً: انتأْٛم انطجٙ أٔالً: انتأْٛم انطجٙ 
يســرة بشـكل اــمم والـي اــن مـن أىــم النـواحي الــي تـؤثر الــى الطفـل واأل تـرب النمحيـة الصــحية لألطفـمل ادلعــمقنيتع 

 طريقهم ؽلكن للطفل وأيسرتو  التغلب الى مم يواجهو من مشكالت ويتم ربقيق ذلف من خالل : 
 

 : العيــــمدة 

وبلـــغ اـــدد  فـــمل و األاصـــمب طـــوال أايم األيســـبوع،  يوجـــد  دبقـــر اجلمعيـــة ايـــمدات متخصصـــة  يف العظـــمم واألط
ــمدة خــال الكشــف الــيهم وصــرف العــالج طفــل مت توقيــع  2534ل العــمم األطفــمل ادلعــوقني ادلــرتددين  الــى العي

 . ادلنميسب
 

  العمليمت اجلراحية واألجهزة التعويضية 
، لـذا فقـد لـة لتعظـيم االيسـتفمدةربرص اجلمعية اند تقدمي خدممهتم الى االيستفمدة من اخلـدممت الـي توفرىـم الدو   
ــة قم ــبتقــدمي خــدممــت اجلمعي ــة لألطفــمل مــن امليــمت جراحي إجــراء  لتحويــل ابإلضــمفة ة وأجهــزة تعويضــيةمت طبي

اء يسـو  ةعيـماجل  ىفري كـل ىـذه اخلـدممت الطبيـة و دوية لألطفمل وتمع صرف أ يالفحوص الطبية ابدلستشفى اجلممع
و الــى نفقــة الدولــة. واجلـدول التــميل يوضــح ىــذه مني الصــحي أو مكمتــب التأىيـل أو الــى نفقـة التــأأ قمهتــمالـى نف

 مت الىت وفرهتم:اخلدممت الطبية واجله
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 ةالى نفقة الدول إمجــــميل مكمتب التأىيل مني الصحيالتأ الي نفقة اجلمعية اخلدمة

 0 22 0 9 13 امليمت جراحية

 2 190 10 64 116 أجهزه تعويضية

 0 154 0 52 102 فحوص طبية

 116 466 0 105 361 أدوية
  

  فٗ انًدتًــغ       فٗ انًدتًــغ         ححثبَٛبً : انذيــثبَٛبً : انذيــ
  تنفيذىم كمم ىو موضح ابجلدول:طفمل ادلعوقني يف اجملتمع من خالل األنشطة التملية الي متيتم دمج األ

        الفصول التنشيطية 
  رحالت 
 معسكرات 
  االشرتاك يف ادلنميسبمت االجتمماية 
 أايم مفتوحة  

 

 النشمط م
ادد األطفمل ادلعوقني 
 ادلشمركني بو

 ادد األطفمل األصحمء

 - 100 رىفصول تنشيطية ابلق 0

 مدارس رلتمع 3657  1083 رحالت ثادي اجليت ( –رحلة ) ادلنيم  40  2

 من الطالئع 47 52 معسكرات3 3

 من ادلدارس احلكومية ابلقرى 312 795 أايم مفتوحة  10 4

 األيتمم من دار احلنمن225 151 مرات االشرتاك يف ادلنميسبمت االجتمماية 3 5

 4241 2053 اإلمجميل

 
: الفصول التنشيطية خالل فرتة التقرير تعتمد الى أتىيل األطفمل ادلعمقني أتىيالً ذاتيم ةملحوظ

 وبعدىم يتم الدمج.
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  هٛــى هٛــى ــتؼتؼــثبنثبً : انثبنثبً : ان
حرًصم الى حق الطفل ادلعوق يف التعليم وزبفيف العبء ان أيسر ىؤالء األطفمل لضممن ايستمرارية تعليمهم 

 ايرة منزلية ومدريسية لتقدمي التسهيالت ادلدريسية واخلدممت التعليمية.  ز  5526فقد مت تنفيذ  ومتمبعتهم صحيمً 
 

 واجلدول التميل يوضح ادد ادلستفيدين من اخلدممت التعليمية ادلختلفة
 

 التعليمية اخلدمة
 ادد ادلستفيدين

 إثاث ذكور

 112 160 الريسوم ادلدريسية

 140 235 الزى ادلدريسي

 139 234 أدوات مدريسية

 31 71 يسية شنط مدر 

 5 4 ربويل للتعليم البديل 

 427 704 يـملـمـجإ

 
  ساثؼبً :  تٕػٛــخ  ساثؼبً :  تٕػٛــخ  

اجتممع و ادد  29فرد من خالل اقد ادد  947عدد  مت رفع الواي اجملتمعي ضلو قضماي اإلامقة واحلد منهم ل
 ندوات   8
 

  ـٙ ـٙ بيغبً :  انتأْٛـم انًُٓبيغبً :  انتأْٛـم انًُٓخخ
 6اممل احليمكة والرتيكو وادد فتمة معوقة للتدريب الى أ 13ادد أتىيل الفتيمت إلحلمق مت التنسيق مع مركز  

 . ريب الى النجمرة وصنماة األحذية من الفتيمن للتد
 

  ازات ازات ــجـجـاإلىاإلى

من األطفمل ادلعوقني حركيمً إلجراء تدخل حملة شهرايً  24يضمن  دخول ادد  مت احلصول الى أمر إداري .1
 . اجملمى جراحي أواالج بقسم العظمم

روتوكول تعمون مع ىيئة التأمني الصحي يوفر ربويل األطفمل ادلرتددين الى اجلمعية إىل ايمدة األطفمل اقد ب .2
 ري لصرف العالج ادلنميسب مبمشرة.ايستشممث والعصبية ابذليئة للعرض الى أخصمئي 

 . أطفمل معوقني ابلتعليم البديل 9 مت إحلمق ادد .3
  .ةطفل للعالج الى نفقة الدول 118مت ربويل ادد  .4
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  ىشطة امليذة  كمووٌ اإلعاقهىشطة امليذة  كمووٌ اإلعاقهصور لبعض األصور لبعض األ

 
 
 
 
 
 

 هــٌـل طــبـــًتــأ
 

 ندوات توعية لالهالي

 رعاٌة المعولٌن وتجنب اإلعالة
 

 ندوات توعية لالهالي

 لفصول التنشٌطٌةتأهٌل األطفال داخل ا
 

 ندوات توعية لالهالي
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 مقدمــــة  

 األنـشـطـة 

o  زايرات تبمدل اخلربات 

o   التدريبمت 

o  احلمالت البيئية و الندوات 

o النظمفة والتشجري وصنمديق القمممة 

o  ادلراحيض الصحية 

o زلة كعبمعمجلة ادليمه ادلستعملة بن 

 مزاتـجـناإل 

 عوقمتـمـال 

  لبعض األنشطة ادلنفذةصور 
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  مــكـدمـةمــكـدمـة
يسيوط من نق   ى الواى البيئى وزايدة نسبة التلوث  ى تلف القرى فقـد نيو األىمىل  ى قرى زلمفظة أدلم يعم نظراً  

ة وآمنـة وزايدة الـواي أجـل تـوفري بيئـة صـحية نظيفـقممت اجلمعية ابالىتممم والنهوض ابدلستوى البيئى للقرية من 
 البيئي ألىميل القرية.

 

 :تعددت أيسبمب تلوث البيئة و تشمل

 ادلخلفمت فيهمالقمع وإلقمء ادليمه ادلستعملة و ابر مفتوحة يمه اجلوفية بسبب وجود آتلوث ادل.  

  ث الطرق و الرتع ابدليمه ادللوثة.تلو 

 رقمبة فعملة من الوحدات احمللية. ال توجد 

  لتخل   من ادليمه ادلستعملة.د بديل لادم وجو 

( و الـذى تقـوم رةغلمد بديل لعمل صرف صحى غري تقليـدى )خـزان ربليلـى وبيـمو من ىنم كمنت فكرة اجلمعية إل 
 اجلمعية بتفيذه.

 
  ىــشـطـة ىــشـطـة األاأل

  

  : صٚبساد تجبدل انخجشاد : صٚبساد تجبدل انخجشاد أٔالً أٔالً 
  

نشـطة ادلختلفـة التعـرف الـى األ هبـدف 2/9/2006مت امل زايرة جلمعية رواد البيئة زلمفظة اإليسكندرية بتمريخ 
 :اديدةان نتمئج  وأيسفرت الزايرة رىم  ى احملمفظة الى البيئة.و للجمعية ود

 ممكن ادلهمشة من كل قرية ومدى االيستفمدة منهم بعمل حديقة هبم.علية االيستفمدة من األأ 

  ض النمذبة ان رش األمرا وتوضيحكل اخلضروات والفمكهة قبل األ بضرورة تنظيفىمىل علية تواية األأ
 ادلبيدات الزرااية وأكلهم.

 يســـتفمدة مـــن تنويـــع الغـــذاء ) فيتممينـــمتالشـــرب واالعليـــة تـــوايتهم أيضـــمً الـــى التنويـــع  ى األكـــل و أ- 
 نشوايت (. -يسكرايت -بروتينمت

  يستغالل مم مت زبليفة من ادلخلفمت الزرااية وكيفية تدويرىم.اكيفية 

  ية  ى ضفمف النيل من ادللواثتاحملمفظة الى البيئة البحرية والنهر. 

 
  ثبَٛب :انتذسٚجبد  ثبَٛب :انتذسٚجبد  

 لرفع كفمءهتم  ى العمل وتنمية مهمراهتم. وكمنت ىذه الربامج ىى:حصل فريق العمل الى العديد من التدريبمت 
 
 

 الفرته الربثامج م
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 إىل من

 يسميسية  احليمتيةادلفمىيم و ادلهمرات األ 1
9/5/2006 1  /6  /2006 

11 /6  /2006 15  /6 /2006 

 2006/  6/  15 2006 / 6/ 11 دارة ادلشروامت التنمويةإ 2

 2006/  6/  26 2006/ 6/  24 التقييم و ادلتمبعة 3

 
  انحًالد انجٛئٛخ ٔ انُذٔاد انحًالد انجٛئٛخ ٔ انُذٔاد   ::ثبنثبثبنثب

م وذلف لشرح النظم,  البداري –القوصية  –الفتح  -السمحل –مت التنسيق مع اجلمعيمت الشريكة دبراكز الغنممي 
وحـدة زلليـة و مـع جلـمن  13ادلعمول بو  ى خـالل ادلرحلـة اللمنيـة مـن مشـروع هنضـة مصـر وكـذلف مت التنسـيق مـع 

 .شئون القرية و مراكز الشبمب  للمسمعلة  ى امل الندوات و احلمالت البيئية
 

 الندوات والتواية .1
تعريــف لالقوصــية  –الفــتح  -ســمحلال -قريــة دبراكــز الغنــممي  13نــدوة  ى  13نتهــمء مــن امــل وتنفيــذ اــدد مت اال

يسـيدة  380األىمىل ابلنشمط البيئى وشرح أىداف ادلشروع وتوايـة األىـمىل ابحملمفظـة الـى البيئـة ومت توايـة حـواىل 
 .تقريبمً 
 

  ظبفخ ٔانتشدٛش ٔصُبدٚق انقًبيخظبفخ ٔانتشدٛش ٔصُبدٚق انقًبيخُُساثؼبً: انساثؼبً: ان

 النظمفة والتشجري .1

 مرت 3فيكس لكل قرية بطول  شجرة 15قرية بواقع  15مت القيمم حبمالت نظمفة وتشجري لعدد 
 صنمديق القمممة .2

اىب بصـره مـم اـدا قريـة زر صـندوق لكـل قريـة )2قـرى بواقـع  10صندوق قمممة ومت تلبيتهم  ى  21مت تصنيع ادد 
 خالل ىذا العمم  صنمديق هبم(3مت تلبيت 

  

  انًشاحٛط انصحٛخ انًشاحٛط انصحٛخ   ::خبيغبخبيغب
امـــل للقيـــمم بتصـــميم و و ممت االيستشـــمرية اختيـــمر ادلكتـــب االيستشـــمرى و مت اقـــد االتفـــمق معـــو بتقـــدمي اخلـــد .1

 .الريسوممت اذلنديسية الالزمة للمشروع مع االشراف الى التنفيذ من خالل فريق العمل ابجلمعية

يسـيوط أزلمفظـة -بنـوبأمركـز  -مرحمض صحى غريتقليدى بقريـة اـرب العطيـمت البحريـة  35مت تنفيذ ادد  .2
 .والتمبعة للوحدة احمللية لقرية ادلعمبدة

حيـث بـدأ اـرض  تنفيذىم يف مركزي الفـتح والسـمحلأيسرة ادلقرتح  165اللمنية ومستهدفهم  يذ ادلرحلةتنف بدأ .3
  .فكرة ادلشروع وشروط التنفيذ
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 ً ً عبدعب   يؼبندخ انًٛبِ انًغتؼًهخ ثُضنخ كؼتيؼبندخ انًٛبِ انًغتؼًهخ ثُضنخ كؼت  ::عبدعب
لـى يستخراج الرتخـي  اخلـمص ابلصـرف اا خط الطرد والفلرت الزلطى وخط االضلدار وجمري نتهمء من أامملمت اال

 .مصرف دوينة

  

  ازاتازاتــــــــــــججــــــــــــــــــاإلىاإلى
لصــرف ا نشــطة وخمصــةىل ابلــرغم مــن ضــيق الوقــت وكلــرة األو مت تنفيــذ مجيــع األنشــطة خــالل ادلرحلــة األ .1

 الغري تقليدى. الصحي
 .وذلف من خالل منتدى حوض هنر النيل 2006مت تنفيذ محلة نظفوا العممل   .2

 

  اتاتــــــــــوقوقــعـعـنـنـالال 
  .اباليستشمرى أكلر من مرةصة اخلمصة طرح ادلنمق .1
 .أكلر من شركة إباطمء اروض أيسعمر للخمممت ادلستخدمةرفض  .2
 .إىل تردد األىميلدى ا اجململ أادم وجود مصداقية من اجلهمت الىت كمنت تعمل  ى ىذ .3
  نقل ادلواد اخلمم وادم وجود يسيمرة خمصة بنقل اخلمممت.وجود مصروفمت نلرية كلرية واخلمصة ب  ..44

  زادتًتكلفةًالمراحيضًزيادةًغيرًمتوقعة.سعارًفىًالموادًالخامًاألًالرتفاعًنظراً   ..55
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  لبمئةلبمئةىشطة امليذة  كمووٌ اىشطة امليذة  كمووٌ اصور لبعض األصور لبعض األ

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 ندوات توعٌة لألهالً

 هالًعٌة لألندوات تو

 

 ندوات توعية لالهالي

 ةصنادٌك المماموضع 

 

 ندوات توعية لالهالي
صناديق القمامة 

 حمالت تشجير
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والتشجٌر الت النظافةحم  

 

 ندوات توعية لالهالي

 حفر الخزان التحلٌلً

 الخاصة بالمرحاض البئرعمك 
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 مقدمــــة  

 أىداف ادلركز 

 األنـشـطـة 

o دارة ادلتطوانيإ 

o مشروع هنضة مصر للتنمية ادلتكمملة 

 اللقمءات والزايرات ادليدانية 

 زايرات تبمدل اخلربات 

 الربامج التدريبية وادلسمادات الفنية 

o طفمل العمملني دبحمفظة أيسيوطمشروع ربسني وضع األ 

o مت تنفيذىم ابدلركز أنشطة أخرى 

 الصعوابت وادلعوقمت 

 ادلنفذة صور لبعض األنشطة 
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  مـكـدمـــةمـكـدمـــة

األنظمــة ادلمليــة ادلوجــود يف اذليمكــل التنظيميــة و يف تبــين اجلمعيــة لقضــية التطــوير ادلؤيسســي دلعمجلــة القصــور  ايســتمراراً 
يف تقوية  يف أتدية دوره مركز ايستشمرات اجلمعيمت االىليةايستمر  ىليةادلوجودة يف اجلمعيمت األواإلدارية واللوائح 
مراكـــز دبحمفظـــة  7مجعيــمت شـــريكة موجــودة يف  7اـــدد ابالضـــمفة ايل  جلمعيــة الطفولـــة والتنميــة البنــمء ادلؤيسســـي

حـــىت تكـــون قـــمدرة الـــي أداء دورىـــم بفماليـــة يف اجلمعيـــمت  هاـــن طريـــق تنفيـــذ خطـــط لبنـــمء القـــدرات ذلـــذ أيســـيوط
والعمـل  ادلختلفـةمالت اجملـاجملتمعمت احمللية احمليطة هبم وتكون قمدرة الـي إدارة ادلـنح الفرايـة الـي ربصـل اليهـم يف 

دلـوارد ) الطمقـمت( البشـرية  ادلوجـودة مـن خـالل ايضم الي تقدمي الـدام الفـين ذلـذه اجلمعيـمت الشـريكة، وتنميـة ا
 .التدريب والعمل الي اريسمء فكر العمل التطواي

 
  

  ٍداف املركس:ٍداف املركس:أأ

رفع القدرات ادلؤيسسية للجمعيمت الشريكة العمملة يف التنمية يف رلمالت احلكم الداخلي واإلدارة العممـة واإلدارة 
 ادلملية ان طريق تقدمي الدام الفين من خالل:

 فراية منح 
   تقدمي الربامج التدريبية وتقدمي ادلسمادات الفنية 
 تنظيم زايرات لتبمدل اخلربات جلمعيمت ذات ذبمرب رائدة 
 تكوين شبكة بني اجلمعيمت الشريكة وبعضهم البعض 

 
  األىشطة اليت مت تيذمةٍا باملركساألىشطة اليت مت تيذمةٍا باملركس

  دارة املتطوعنيدارة املتطوعنيأوال: إأوال: إ
 .ابلنسبة ذلمللمتطواني لتحسني يسوق العــمل ة كسمب اخلربات ادلختلفإيل تنمية ادلهمرت وإهتدف 

 ى متطوع للعمل 23شراك ادد مت إفراد الراغبني يف التطوع و قد نة مع األلقمءات بواقع لقمء كل ربع يس4مت اقد 
وظهر ذلف جل ربقيق ذلف أقسمم اجلمعية ومكوثاهتم ادلختلفة وقد قممت إدارة ادلتطواني ابجلمعية ابلتنسيق من أ

 : يلى جليمً فيمم
 جمزة الصيفيةسلتلفة خالل فرتة األ قسمماجلممعة األمريكية مت تدريبهم يف أطالب اممعة أيسيوط  و  6 -
 اشرتكوا يف برامج تدريبية سلتلفة  13 -
 مت تعيينهم ابجلمعية 7 -
 متطواني موجودين حمليمً   10 -

 مت امل تقييم للمتطواني العمملني ابجلمعية -
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  مشزوع نهضة مصزمشزوع نهضة مصز  ::ثانيًاثانيًا

  ة اليت مت تنفيذها باملشزوعة اليت مت تنفيذها باملشزوعاألنشطاألنشط

 

  انهقبءاد ٔانضٚبساد انًٛذاَٛخانهقبءاد ٔانضٚبساد انًٛذاَٛخ  
 

تمبعة تنفيذ خطـط بنـمء القـدرات ميل متمبعة العمل داخل اجلمعيمت الشريكة و مءات والزايرات ادليدانية إهتدف اللق
جلمعيـمت لقـمءات مـع مسـئويل التنميـة العـمملني اب 4جراءات وقـد مت اقـد هبم ومم مت ازبمذه من قرارات أو إاخلمصة 

ــة بواقــع زايابلنســبة للــزايرات فيقــوم ادلكــون إبالشــريكة  أمــم  ــمت الشــريكة   رةجــراء زايرات دوري كــل شــهر للجمعي
 العمملة ابدلشروع.

 

  صٚبساد تجبدل انخجشادصٚبساد تجبدل انخجشاد  
 

يهدف النشمط إىل نقل خربات اجلمعيمت ذات التجمرب الرائدة يف التنمية والبنمء ادلؤيسسي القوي إىل اجلمعيمت 
 .والتعلم ابإلرشمد وادلعميشة ةمكمة حىت تتمكن من احملالشريك

 
 زايرة تبمدل اخلربات األوىل 

 

 الفرير دبحمفظة ادلنيم و جهة الزايرة: مجعية اجلزويت 
  27/6/2006بريخ الزايرة: 
 ( مقر اجلمعيةمكمن الزايرة: )
 (  مشمرك مصنفني كمآليت:29ادد ادلشمركني: )
 يسيدات "  2 –رجمل  12(  " 14مجعيمت شريكة: )
 منسقة  "11 –رجمل  4( "  15: )اجلمعية ادلظلة

 ف الزايرة:اىدأ
  التعرف الي أحدث الطرق والويسمئل ادلستخدمة يف التواية الصحية وتطبيقمهتم وكيفية ربط

 .ادلستفدين دبقدمي اخلدممت الصحية

 ؤيسسمت واذليئمت العمملة يف رلمل اخلدممت والويسمئل ادلستخدمة خلدمة ادلعمقني ابدل التعرف الى
 اإلامقة.

  تطبيق مبمدئ احلكم الداخلي اجليد.التعرف الي يسيميسة اجلمعية يف 
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  :انجشايح انتذسٚجٛخ ٔ انًغبػذاد انفُٛخ:انجشايح انتذسٚجٛخ ٔ انًغبػذاد انفُٛخ  
 

ادلعمرف وادلهمرات و   التدريب نشمط فعمل لرفع وتنمية قدرات ومهمرات األفراد ان طريق إكسمهبم رلمواة من
 وقد مت تقسيم الربامج التدريبية إىل: ،السلوكيمت

 .(مجعيمت شريكة -برامج تدريبية منفذة مع العمملني )مجعية مظلة  .1

 .برامج تدريبية ألاضمء جلمن شئون القرية .2

 .مسمادات فنية للجمعيمت الشريكة .3

 

 ة للجمعيةادلنفذ الربامج التدريبية 

 ايسم الربثامج التدرييب م
 ادد ادلشمركني بريخ التنفيذ

 ادلستهدفة لفئةا
 ث ذ ىلإ من

1 
تطوير ورفع الكفمءة االبتكمرية 

 للميسرات
20/12/2005 20/12/2006 10 323 

 منسقني تعليم  -ميسرات مدارس اجملتمع

2 
 االتصمل وكتمبة التقمرير

29/3/2006 30/3/2006 8 26 
منسقي  –مسماد منسق  -متحداثت تواية

 اجلمعية

3 
 مدخل ان اإلامقة

8/4  /2006 16/5/2006 8 26 
منسقني  -مسماد منسق -ةمتحداثت تواي

 متطواني –
 النواب -قسمممشريف األ 11 7 29/5/2006 2006/  27/5 ربديد االحتيمجمت التدريبية 4
 النواب -قسمممشريف األ 12 6 15/6/2006 2006/  11/6 إدارة ادلشروامت التنموية 5

6 
ادلتمبعة والتقييم للمشروامت 

 18 14 26/6/2006 2006/  24/6 ويةالتنم
 دارينيإ -منسقني مشروامت 

7 
 فمىيم األيسميسية للتنميةتدريب ادل

 30 179 1/6/2006 9/5/2006 وادلهمرات احليمتية
 -منسقي التعليم -أاضمء جلمن شئون القرية
 متطواني –منسقي ادلشروامت 

 من شئون القريةأاضمء جل ـ 35 26/6/2006 2006/  24/6 والتقييم ادلتمبعة 8

9 
 ثاثحقمئق ان ختمن اإل

4/12/2006 5/12/2006 3 12 
مسئويل التنمية  -منسقي مكون الصحة
 ابجلمعيمت الشريكة

10 
 احلقوق القمنونية للمرأة

6/12/2006 7/12/2006 7 8 
مسئويل التنمية  -منسقي مكون الصحة
 ابجلمعيمت الشريكة

11 
 حقوق الطفل وتنشئتو

16/12/2006 17/12/2006 7 8 
مسئويل التنمية  -منسقي مكون الصحة
 ابجلمعيمت الشريكة

12 
 أمراض يسوء التغذية

19/12/2006 21/12/2006 5 20 
 منسقني مشروامت  -منسقي مكون الصحة 

 مسئويل التنمية ابجلمعيمت الشريكة -
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 للجمعيمت الشريكة الفنية ادلنفذة وادلسمادات  الربامج التدريبية 
  

 ربثامج التدرييبايسم ال م
 ادد ادلشمركني بريخ التنفيذ

 الفئة ادلستهدفة
 ث ذ إىل من

1 
 103 12 16/2/2006 2006/  15/2 االتصمل وكتمبة التقمرير

 -ةمسئويل تنمي -مسمادات ميدانيمت 
 متطواني –منسقني 

2 
 التخطيط االيسرتاتيجي

19/2/2006 
 

23/2/2006 24 9 
منسقني  -من اجلمعيمت الشريكة شلللني

 ميدانيني
3 

 إاداد نظمم مميل
4/3/2006 
11/3/2006 

6/3/2006 
 زلميسبني -ةمجعيمت شريك  منشلللني 9 23 13/3/2006

ورشة امل صيمغة اخلطة  4
 االيسرتاتيجة

 دارة ابجلمعيمت الشريكةأاضمء رلملس اإل مجعيمت 7 26/6/2006 23/6/2006
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 ني مبحافظعة أيعيو   ني مبحافظعة أيعيو   طفعا  الاعام   طفعا  الاعام   مشزوع حتسني وضع  األ مشزوع حتسني وضع  األ   ::ثالجًاثالجًا
 أيسـيوط –تنفيذ خطة التطوير ادلؤيسسـي اخلمصـة امعيـة الطفولـة والتنميـة  ويعمل ادلكون هبذا ادلشروع الى
جراءات وتنفيـذ بـرامج تدريبيـة ومسـمادات فنيـة موجـودة خبطـة التطـوير ان طريق ازبمذ بعض القرارات واإل
  تية:ادلؤيسسي وقد مت تنفيذ الربامج اآل

  

 ج التدرييبايسم الربثام م
 ادد ادلشمركني بريخ التنفيذ

 الفئة ادلستهدفة
 ث ذ إىل من

 15 9 20/8/2006 18/8/2006 النهج احلقوقي يف التنمية 1
 -منسقني ميدانيني –قسمم مشريف األ

 أاضمء رللس اإلدارة

 15 10 26/8/2006 24/8/2006 دارة ابلنتمئجاإل 2
  - منسقني ميدانيني –قسمم مشريف األ

 أاضمء رللس اإلدارة

 17 8 18/9/2006 16/9/2006 ربليل النوع االجتمماي 3
 - منسقني ميدانيني –قسمم مشريف األ

 أاضمء رللس اإلدارة

 4 ـ 6/9/2006 3/9/2006 دليل الصالحيمت وادلسئوليمت  4
 -زلميسبني  –مدير مميل  –مدير تنفيذي 

 أاضمء رللس اإلدارة

 أاضمء رللس اإلدارة -منسقني ميدانيني  11 9 4/10/2006 30/9/2006 عيةتقدير االحتيمجمت اجملتم 5

 17 8 29/12/2006 27/12/2006 ربليل النوع االجتمماي 6
 - منسقني ميدانيني –قسمم مشريف األ

 أاضمء رللس اإلدارة
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  مت تنفيذها باملزكزمت تنفيذها باملزكز  أنشطة أخزىأنشطة أخزى: : راباًاراباًا
 :قيمس اذبمىمت األفراد 

فراد وقمم بتوزيعهم الي مجيع األقسمم ابجلمعية ومت حصراذبمىمت مرة لقيمس اذبمىمت األقمم ادلكون بتصميم ايستم
 .ة دلنمقشتهم وحبلهمالفني ةفراد الي اللجناألفراد وارض نتيجة قيمس رضم األ

 

  ةربديد االحتيمجمت التدريبي : 
لتنفيذ ة ووضع خطة جمت ابجلمعيحتيمة للعمملني ومت حصرتلف االمت تصميم ايستممرة لتحديد االحتيمجمت التدريبي

 الربامج لسدىم.
اـــد مركـــز يل وقـــد أمـــم يلـــزمهم مـــن بـــرامج يف احلميســـب اآل جـــمت العـــمملني ابجلمعيـــة للتعـــرف الـــىمت حصـــر احتيم

 امت التدريبية.اجملمو  وىلأاالم وادلعلوممت ومت تنفيذ تر ابجلمعية ابلتعمون مع وحدة اإلللكمبيو 
 تنظيم مؤسبرات 

 وقد   11/2006/ 4ثاث يف ربثامج التخلي ان شلمريسة ختمن اإليف طبيعتهم اخلمص ب ةحق الفتم مت تنظيم مؤسبر
 .االن وادلطبوامت اخلمصة ابدلؤسبرأاممل التنظيم والدامية واإلشمرك ادلركز يف 

 جتممامتا 
تواجهذاملكوناتذذملبدأذاملشاركةذيفذحلذاملشكالتذاليتذًادارةذوالعاملنيذتطبيقاجتماعاتذبنيذجملسذاإلذ3قدذمتذع

 ة.املختلفةذواختاذذالقراراتذالالزم

 

 مطبوامت 
ذطفالعملذمطويةذخاصةذبعمالةذاألمتذذ-ذ

 .نشطةذاليتذتعملذبهاةذتوضحذرؤيةذوردالةذاجلمعيةذوذاألصدارذمطويمتذإذ-ذ

  لوائح منظمة للعمل 
ذعدادذدليلذللدياداتذواالجراءاتمتذإذذ-

ذعاقةذوالتعليمذوتطويرذاجملتمعذاملدنيذحتددذمهامذالعاملنيالبيئةذواإلصحةذوعملذوصوفذوظيفيةذملكوناتذالمتذذذ-

 حبوث ودرايسمت 
 طفالذيفذظروفذصعبةاخلروجذبدرادةذعنذاحتياجاتذاألمتذذ-
 

  املاوقاتاملاوقات
 دارات اجلمعيمت الشريكة يف تنفيذ خطط التطوير ادلؤيسسي ادم تعمون رلملس إ 
 يف احلضور ومواايد الربامج التدريبية ادم التزام بعض ادلشمركني يف الربامج التدريبية 
 ذلم ةدريبية وادلسمادات الفنية ادلقدمطلب تقدمي الربامج الت ىأتخر  االيستشمريني يف الرد ال 
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صور لبعض األىشطة العدريبمة امليذة  كمركس اشعشارات صور لبعض األىشطة العدريبمة امليذة  كمركس اشعشارات 

  اجلنعمات االٍيمةاجلنعمات االٍيمة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الختًبػٙثُبء تذسٚت تحهٛم انُٕع ايدًٕػبد ػًم أ

 ندوات توعية لالهالي

 ثُبء انتذسٚجبديدًٕػبد ػًم أ

 ندوات توعية لالهالي
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 تذسٚت تقذٚش االحتٛبخبد انًدتًؼٛخ

 ندوات توعية لالهالي

 اندضء األٔل يٍ تذسٚت تحهٛم انُٕع االختًبػٙ

 تقذٚش تذسٚت االحتٛبخبد انًدتًؼٛخ
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 قدمــــةم  

  األنشطة 

  التدريبمت 

  ادلؤسبر 

  اإلصلمزات  

  الدروس ادلستفمدة 

 ادلعوقمت 
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  مكدمــةمكدمــة

الطريق الوحيد أممم اجملتمع حلل مشكالتو أن يكون النمطق بلسمن نفسو ..... ومن ىنم جمءت أعلية ادلُضـي قـدممً 
علية برثامج التخلي ان شلمريسة ختمن اإلثاث الذي يعتمد , و جمءت أيضمً أحركة رلتمعية ثاطقة بلسمن نفسهم ضلو
الى مشمركة القمادة الشعبية داخل اجملتمعمت الي سبمرس ىذه العمدة بنسـبة كبـرية يف قـرى زلمفظـة  ايسرتاتيجيتويف 

" الفتيـمت قبـل النسـمء ... الشـبمب رائـدة تبـدأ مـن تكـوين قماـدة مـن أيسيوط, كل ىذا من أجل بنمء ذبربـة وطنيـة 
قبــل الرجــمل " داخــل تلــف اجملتمعــمت قــمدرة الــى رفــض شلمريســة  ختــمن اإلثاث اباتبمرىــم شلمريســة تنتهــف الكرامــة 
اإلنســمنية للطفلــة وادلــرأة ادلصــرية وال يقرىــم الــدين اإليســالمي أو ادلســيحي كمــم يُعتــرب خرقــمً للقوااــد واألخالقيــمت 

شلمريسـة تنطـوي الــى أركـمن جـرائم االاتــداء الـى اجلسـد والــي  ابإلضـمفة إىل أهنــمدلُعـرتف هبـم وطنيــمً ودوليـمُ. الطبيـة ا
، ويهـدف الـربثامج إىل خفـض نسـبة شلمريسـة ختـمن اإلثاث وينكرىـم القـمنون اإلنسـمينعمقب اليهم القمنون ادلصـري يُ 

       دبركزي أبوتيج ومنفلوط.
 

  األىشــطــــةاألىشــطــــة

  : انضٚبساد انًُضنٛخ:: انضٚبساد انًُضنٛخ:أٔالً أٔالً 
يــة لأليســر الــىت مل تتخــذ قــرار مــرة كــل شــهر ولأليســر ادلقتنعــة وغــري ادلقتنعــة مــرة كــل مت الرتكيــز الــى الــزايرات ادلنزل

 أيسرة مستهدفة. 3264زايرة لعدد   35367مت تنفيذ ادد  -شهرين:
 
  

  ::انهقبءادانهقبءادثبَٛبً: ثبَٛبً: 
يســتهدف فيهــم اــدد قليــل مــن الســيدات  ال يســتطعن اخلــروج  حلضــور نــدوات وقــد كــمن اــدد اللقــمءات الــىت مت 

 .متلقي 31744لقمء وقد حضره1306تنفيذىم 
 
  

  ::ثبنثبً: انُذٔادثبنثبً: انُذٔاد
متلقـي. كمـم مت تنفيـذ جلسـمت رؤى  13505نـدوة وقـد حضـرىم  228بلغ ادد النـدوات الـىت مت تنفيـذىم اـدد 

 متلقي. 827وحضرىم  54جديدة وقد كمن اددىم 
  -وكمنت نتيجة األنشطة السمبقة ابلنسبة لعدد األيسر الىت مت تغيري موقفهم كمم يلي :

واأليســر ادلــرتددة  323واــدد األيســر الغـري مقتنعــة 1236واقتنــع منهـم  3264إمجـميل اــدد األيســر ادلسـتهدفة ىــو 
 .أيسر توفت فتيمهتم 5و أيسرة يسمفرت من القرى ادلستهدفة 55و  168وأيسر قممت خبتمن بنمهتم 1477
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  ((بيمن إحصمئى ابدلستفيدين من األنشطةبيمن إحصمئى ابدلستفيدين من األنشطة))

 
 : نت أاداد األيسر ادلستهدفة كمم يليوقد أثرت ىذه األنشطة  ى قرار األيسر ادلستهدفة وكم

ختمن اإلثاث وكمنت احملصلة النهمئية لأليسر ادلستفيدة من أنشطة ادلشروع كملتميل نسبة األيسر ادلقتنعة ابلتخلي ان 
%  45.3( %  ونســبة األيســر ادلــرتددة )أي الــىت مل تتخــذ قــرار بعــد 9.9يســر الغــري مقتنعــة % ونســبة األ37.9

 % 0.1%وفتيمت توفت  1.7يسمفرت ي% ونسبة األيسر ال 5.1مت ختمهنم   ونسبة الفتيمت الي
 
  األيسر ادلقتنعة 

 اجتممامت تواية (، زايرات منزليةأتثرت بتنفيذ األنشطة اجملتمعية ادلختلفة )ندوات ،  
 مت احملليــة قــمم ابحملمضــرة  ى النــدوات الدينيــة أثــره البــملغ الــى اجملتمعــ كـمن للشــيخ يســيد ابــدالعزيز الــذي

 . خمصًة الرجمل والشبمب
 . أتثري النممذج اإلغلمبية و فريق العمل و الربط بني موضوع اخلتمن و قص  من الواقع 
 القتنــمع ابلتخلــي اــن شلمريســة ختــمن اإلثاث  مت تفعيــل بعــض األيســر ادلقتنعــة لتحفيــز األيســر ادلــرتددة الــى ا

 كتوصية لورش امل التخطيط الىت نفذت هبذه الفرتة . 
 

  األيسر ادلرتددة 
 ري سلتنمتتنتظر مصري البنمت الغ. 
 نظرة اجملتمع للبنت الغري سلتنة خوف من. 
 سـيدات خوف صمحب القرار من ادم زواج بنمتو الغري سلتنمت و ىذا يعترب يسبب رئيسي انـد  معظـم ال

 لتأييدىن للختمن ابلقرى ادلستهدفة.
  ربعض األيسر الغري مقتنعة ترددت وبدأت تتقبل فريق العمل بعد تنمول موضوع إنفلونزا الطيو. 

 

  األيسر الغري مقتنعة 
  ويروهنم يسنة مؤكدةابلنخيلة قبلي غرب  وخصوصمً ادم اقتنمع بعض األيسر من النمحية الدينية. 
 بنت و أيضمً للزواج .البعض يراىم ضممن لسلوك ال 
 .الكلري يراىم امدة ضرورية الؽلكن التخلي انهم 

 انُذٔاد

 انضٚبساد

 انهقبءاد

 ػذد حعٕس يُفز د حعٕسػذ يُفز

228 13505 35367 1306 31744 
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  ادلشميخ الى األيسر الغري مقتنعةأتثري. 
  

 العدريبـــاتالعدريبـــات
 . وزايدة مشمركتهم الفعملـة  ى األنشـطة وفيمـم يلـى جـدولريق العمل لرفع كفمءهتم  ى العملمت تنفيذ ورش امل لف

 :يوضح التدريبمت الي مت تنفيذىم
 

 الربثامج ايسم
 احلمضرين

 إثاث ذكور

 167 69 التخطيط

 35 4 ادلتمبعة والتقييم

 180 74 اإلصحمح البيئي

 52 16 ادلنهج احلقوقي

 21 12 تنمية قدرات شلللي قيمدات اجملتمع

 13 7 ط للحملة اجملتمعية ابحلواتكةيالتخط

 
  

  

  املؤمتراملؤمتر

  اإلػذاد نهًؤتًش اإلػذاد نهًؤتًش 

   مسمعلمت لتنفيذ ادلؤسبر منهم : ـزايرات متعددة لعدة جهمت جلمع 
 ـ جممعة أيسيوط.

 ـ مجعية رجمل أاممل أيسيوط.
 ـ شركة بيبسي.

 ( من مجعيمت شريكة ومجعيمت زميلة.250بلغ ادد احلمضرين ادلؤسبر)
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  فؼبنٛبد انًؤتًش فؼبنٛبد انًؤتًش 
  

  التنميةكلمة األيستمذ الدكتور جالل الدين زكي رئيس رللس إدارة مجعية الطفولة و. 

 فة ثادرة زكي مدير برثامج محمية الطفل دبنظمة اليونيسيكلمة األيستمذ. 

  السيد اللواء/ دمحم نبيل العزىب زلمفظ أيسيوط.كلمة 

  التنفيذية.الي قدمتهم األيستمذة/ نسممت القوصى ادلديرة ذبربة مجعية الطفولة و التنمية و ارض 

  ـوجمء كسر حمجز الصمت من خالل : 

  الطفلة ىميدى معروف من قرية الي ألقتهمقصيدة كمن اي مم كمن و. 

 مع ابحلواتكة و مركز شبمب أبوتيجمراحل امل الربثامج قدمهم مشريف مجعية تنمية اجملت. 

 .ارض النممذج اإلغلمبية 

 .ارض ادلتطواني 

 .ارض األيسر ادلقتنعة 

 بعنوان فلة و ايمسينة. تارض ايسكت 

 :ارض اجلمعيمت الزميلة 

 عية الكشمفة البحرية ابإليسكندرية.مج 

 مجعية اذلالل األمحر ادلصري أبيسيوط. 
  

  خجشاد كبٜتٙ :ـخجشاد كبٜتٙ :ـانانٔ قذ خبءد انتٕصٛبد يٍ ٔاقغ ٔ قذ خبءد انتٕصٛبد يٍ ٔاقغ 
  

 جمدة، مؤسبرات تنشيطية . فتح قنوات مستمرة مع رجمل الدين من خالل تدريبمت 
  درامم غري مبمشرة زبمطب النمس بكل أبعمد القضية مع الرتكيز الى فف االرتبمط بني الدين  إنتمجتشجيع

 ريسة ، اآلاثر النفسية و االجتمماية و اجلنسية للختمن.و ادلمم
 يرااى فيـو  ىل دور أكلر امقمً إثاث!" رلرد شعمرات غممضة "ال خلتمن اإل احلمالت التليفزيونية من تطوير

لإلتصــمل مــن أجــل تغيــري الســلوك الــذى يبــدأ بتقــدمي ادلعرفــة ادلنميســبة الــىت تــؤدى اىل تغيــري  يالبعــد العلمــ
  بدورىم تغري ادلممريسمتاالذبمىمت الىت

 يم و تقـدمي اجلـوائز مـن ، و يـتم التقيـدمي األامـمل دلواجهـة ختـمن االثاثمسمبقمت الميـة وفنيـة لتقـ إقممة
 الى مستوى ادلركز. ياالمى يسنو إخالل حدث 

 يقـدم رلـمثا  الـى كتـمب األنلـى للراميـة الصـحية الـذى ىمومضـمر  ختـمن اإلثاث وضع تنويهـمت اـن قضـية
 احلملة الصحية.طعيممت و دلتمبعة الت
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 جنازاتجنازاتاإلاإل
 

  107وتنفيــذىم  إاــدادىمفــرد وشــمرك يف  1510حركــمت رلتمعيــة ابلقــرى ادلســتهدفة حضــرىم  5تنفيــذ 
 .أيسرة مرتددة 78واقتنع منهم ظلوذج إغلم  ومتطوع 

  مقتنعة. أيسرة 1236من ادد  أيسرة 154إاالن ادد 
  يأخر  يسرأمقتنعة إلقنمع  أيسرة 290تفعيل دور ادد. 
 ختمن اإلثاثبعدم  أيسرىنإقنمع  ةفتم 33 تايستطما. 
 بعض مقدمي اخلدممت الطبية ابلتخلـي اـن شلمريسـة اـمدة ختـمن اإلثاث بـل وتفعـيلهم للقيـمم إبقنـمع  إقنمع

 آخرين. 

  التنسيق مع مقدمي اخلدممت ادلختلفة لتسهيل احلصول اليهم  
 .توقيع الكشف الطيب ابجملمن 
 ومي ابجملمن.ايستخراج بطمقمت الرقم الق 
  ترميم منمزل.  -كهرابء   -ميمه  -توصيل صرف صحي 
 .تقدمي قروض متنمىية الصغر 

 
  الدروس املصعذاد  الدروس املصعذاد  

  

  الـى  ةاأليسـر ادلـرتددان شلمريسـة ختـمن اإلثاث لتشـجيع  التخليإقممة ادلزيد من احلركمت اجملتمعية إباالن
 .ازبمذ قرار

 عيلوزلمولة تفالشبمب ادلقبل الى الزواج و  ايستهداف. 
 نفلونزا الطيور و األمراض ادلنقولة من احليوان لإلنسمن إمرض  لمل األىميلتشغل  التعممل مع القضماي الي

. 
  و فرصــة أكــرب لكــي يعلــن  نالتحــدث اــن مشــمكلهالســيدات حريــة فيهــم تنفيــذ اجتمماــمت توايــة يعطــي

 قرارىن ابلتخلي ان شلمريسة اخلتمن .

 السيدات ادلرتددات. اقتنمعألنشطة يسماد  ى مشمركة الفتيمت الغري سلتنمت يف ا 
  التنسيق مع اجلهمت احلكومية و الغري حكومية  لتنفيذ األنشـطة اجلممايـة تـؤدي إىل الوصـول إىل  الكلـري

 من ادلستفيدين .
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    صعوبات ومعوقاتصعوبات ومعوقات

  

  اختالف آراء رجمل الدين حول قضية ختمن اإلثاث بني مؤيد ومعمرض 
  قشة القضية بطريقة مبمشرة .دلنم األىميلادم تقبل 
 . ربريض بعض ادلتشددين من القمدة وادلوثوق هبم ألىميل القرى بعدم حضور الندوات 
  منهم ختمن اإلثاث  واليالقيد احلديدي من العمدات  السيئة الذي يطوق اجملتمعمت ادلصرية 
 ثات يف قنوات التليفزيون ادلصريريسمئل غري واضحة من خالل اإلاال. 

 اجملتمع ادلصري ابدلشكالت احليمتية اجلوىرية ملل البطملة و غالء ادلعيشة   اختنمق 
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صور لبعض األىشطة امليذة  بربىامج العخيي عً ممارشة صور لبعض األىشطة امليذة  بربىامج العخيي عً ممارشة 

  خعاٌ اإلىاثخعاٌ اإلىاث

 ٔسشخ ػًم نشفغ كفبءح فشٚق انؼًم

 

 ٔسشخ نشفغ كفبءح فشٚق انؼًم
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 انًُٕرج اإلٚدبثٙ أثُبء انهقبء انُبخح

 

 يُبقشبد فؼبنخ أثُبء تُفٛز األَشطخ اندًبػٛخ
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 مقدمــــة  

 ةـطـشـاألن 

  يسيميسمت نظمم اإلقراض 

 نواية ادلشروامت ادلنفذة 

 نوع العمالء 

 اإلصلمزات 

  متومرفق ةلبعض األنشط صور 
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  مكدمة:مكدمة:

نيــة ج 621000بتمويــل قــدره  2000قــراض  دبنحــة مــن الصــندوق ادلصــرى السويســرى  ى مــميو بــدأ  مكــون اإل
 % يسنوايً .12جنية  بفمئدة قدرىم  3000ىل وتصل إ 500الى أن سبنح قروض دببملغ تبدأ من 

أى بنســبة   جنيهــمً  1258700إىل  2006ميــة وبنجــمح التجربــة ومعــدل ظلــو رأس ادلــمل بطريقــة يســليمة ليصــل بنه
ة " آفـمق جديـدة " دببلـغ جتمـماى للتنميـالصـندوق اال% من بداية ادلشروع .مت احلصول الى قرض من 97.38

% يسنواًي. يبدأ القرض 15قراضهم دببلغ  الى أصل ادلبلغ  الى أن يعمد إ% يسنوايً 8بفمئدة للصندوق مليون  2
لتــزام العميــل  ى ظلــو ب نــوع ادلشــروع وحجــم النشــمط ومــدى اجنيــة  حســ 10000إىل ليصــل 4000مــن مبلــغ 
 جنيـو 456800إىل   2006س ادلـمل  ى ىـذا ادلشـروع بنهميـة اـمم أنتظممو  ى السداد. بلغ معدل ظلو ر نشمطو وا
 %  . 22.85أى بنسبة 
مليـون جنيـة  2غ جتمـماي للتنميـة " غـد جديـد " دببلـخر من الصندوق االمت احلصول الى قرض آ 2006بنهمية 
القرض السمبق "آفـمق قراض % يسنوايً بنفس شروط إ15ضهم بنسبة قرا% الى أن يعمد إ 10فمئدة للصندوق ب

 .جديدة "
 جنيهمً . 7715500إىل  2006ادلمل العممل بنهمية العمم  وبذلف يصبح رأس

  

  ة:ة:ــطـطـشـشـىىألألأأ

  

  انضٚبساد ٔانًتبثؼبد:انضٚبساد ٔانًتبثؼبد:أٔالً: أٔالً: 

ء خالل العمم دبعدل زايرة قبل الصرف وزايرتني شهراًي بعد الصرف لعدد ء خالل العمم دبعدل زايرة قبل الصرف وزايرتني شهراًي بعد الصرف لعدد زايرة ومتمبعة للعمالزايرة ومتمبعة للعمال2745227452مت امل مت امل 

( اميل، ويتم درايسة ادلشروع يف الزايرة السمبقة للصرف مث يتم صرف القرض وادلتمبعة و السداد، ( اميل، ويتم درايسة ادلشروع يف الزايرة السمبقة للصرف مث يتم صرف القرض وادلتمبعة و السداد، 12981298))

  ومتمبعة ادلتعسرات.ومتمبعة ادلتعسرات.

  دساعبد اندذٖٔ:دساعبد اندذٖٔ:ثبَٛبً: ثبَٛبً: 

للتأكد من دوران ادلبلغ بصورة يسليمة وقد مت للتأكد من دوران ادلبلغ بصورة يسليمة وقد مت يقوم األخصمئي بعمل درايسة للمشروع مع العميل قبل الصرف يقوم األخصمئي بعمل درايسة للمشروع مع العميل قبل الصرف 

  ( درايسة جدوى.( درايسة جدوى.12981298امل ادد )امل ادد )

  انًهفبد:انًهفبد:ثبنثبً: ثبنثبً: 
  ملف اميل.ملف اميل.12981298مت ذبهيز ادد مت ذبهيز ادد   

 ً ً ساثؼب     ذ انهدبٌ:ذ انهدبٌ:: ػق: ػقساثؼب

  مديرة اجلمعية ـ أمني الصندوق ـ مدير القسم.مديرة اجلمعية ـ أمني الصندوق ـ مدير القسم.  ::جلنة قروض خالل العمم والي تكونت من كل منجلنة قروض خالل العمم والي تكونت من كل من1212مت اقد مت اقد 

  تأخشح )انًتؼغشاد(:تأخشح )انًتؼغشاد(:يتبثؼخ انقعبٚب انًيتبثؼخ انقعبٚب انًبً: بً: خبيغخبيغ
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  قضية متعسرات والزال العمل حلل بقية القضماي جمراًي.قضية متعسرات والزال العمل حلل بقية القضماي جمراًي.1515قضية ومت حل قضية ومت حل 3838مت رفع مت رفع   

ً عبعب ً دعب   بػذح انجٛبَبد:بػذح انجٛبَبد:: ق: قدعب
  يتم إدخمل كمفة البيمثات اخلمصة ابدلكون الى قمادة بيمثات خمصة بو أوالً أبول وايستخراج التقمرير.يتم إدخمل كمفة البيمثات اخلمصة ابدلكون الى قمادة بيمثات خمصة بو أوالً أبول وايستخراج التقمرير.  

  

  شماشات ىظاو اإلقراض:شماشات ىظاو اإلقراض:

 إىل الفئمت األكلر احتيمجمً  يهدف القسم إىل الوصول
  

  قشاض قشاض َظبو اإلَظبو اإل
 نظمم فردي

  ششٔغ انقشض ششٔغ انقشض 
يستفمدة العميل مبلغ القرض  ى مراحل سلتلفة الى أيسمس مدى التزام وقدرة العميل الى السداد. مدى ايتدرج 

دلمنوحة  ختالف ادلبملغ ازبتلف اب دارية وفرتة السداد, كمم أن نسبة ادلصروفمت اإلمن القرض, حجم ظلو ادلشروع

 تى:كمآل

  يجهغ انقشض :يجهغ انقشض :

 %21دارية , نسية ادلصروفمت اإل0555:  055من 

 %20دارية , نسبة ادلصروفمت اإل25555:  0555من 

  ::فتشاد انغذادفتشاد انغذاد

 مبلغ القرض ""شهر حسب رغبة العميل  ى السداد مع مراامة   25شهور:  5تبدأ من 

  انفئبد انًغتٓذفخ:انفئبد انًغتٓذفخ:
 األطفمل ادلعمقني وأيسرىم. 

  ادلعيالتالسيدات.  

 .شبمب  خرجني 

 كل من لديو مشروع ػلتمج اىل دام. 

  

  

  أيبكٍ تُفٛز انًششٔع:أيبكٍ تُفٛز انًششٔع:
 يتم العمل يف كمفة مراكز أيسيوط ممادا مركزي )أبنوب، ديروط(
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  ىوعمة املشروعات اليت مت تيذمةٍا خالل العاو:ىوعمة املشروعات اليت مت تيذمةٍا خالل العاو:

 النسبة العدد نوع ادلشروع

  %44.01  مشروع 2046  يذبمر 

  %23.03  مشروع   023  يخدم

  % 0.61بنسبة   مشروع   220  ينتمجإ

  

  ىوع العنالء:ىوع العنالء:

 إثاث ذكور

15591559  349349  

81.7181.71%%  18.5918.59%%  

  

  جنازات جنازات اإلاإل

 مت توزيعهم كملتميل جنيهمً  454430يرادات العمم: بلغت إ : 
  جنيهمً للحسمب العمم للجمية . 01102مت ربويل مبلغ 

  جنيهمً حلسمب قسم الشلل . 05453مت ربويل مبلغ 

 جنيهمً حلسمابت القروض " لتعلية رأس ادلمل العممل 002531بلغ مت ربويل م". 

  : جنيهمً . 163006بلغت مصروفمت القسم خالل العمم 

  قرض. 2655: ادد القروض ادلمنوحة خالل العممبلغ 

 جنيو 0306055منوحة خالل العمم : بلغت قيمة القروض ادل. 

 وع جمريمشر  1505: ادلشروامت النشطة بنهمية العمم  بلغ ادد. 
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  ((قيمس جودة احملفظةقيمس جودة احملفظة))

 %20 نسبة زايدة رأس ادلمل

 %65.0 نسبة السداد

 %1 نسبة التعلر

 

 اميل  1505يبلغ  يالعمالء والذ مجميل% من إ25يسر ادلقرتضني بنسبة وى ألُ دود تنمر مت امل قيمس م

 حيث مت القيمس أبيسمليب سلتلفة منهم:

 القروض لو شهرايً. قرض من خالل متمبعة أخصمئيامر ال متمبعة ادلشروامت وأصحمهبم الى مدار 

  ات الشهرية دلدير القسم للعمالء.من خالل الزاير 

 يسئلة ادلبمشرة للعمالء ان مدى االيستفمدة من القرض.من خالل األ 

 وأيسفرت نتيجة القيمس اىل :
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 ادد العمالء وجو اإليستفمدة م

 02 صالح منزل وشراء كممليمتإ 2

 02  زواج العميل 1

 05 زواج أحد األبنمء 0

 13  يستمرار  ى التعليماال 0

 20 يالصح رفع ادلستوي 0

 14 التويسع ابدلشروع نفسو 3

 10 ضم ىامل مشروع إ 4

 

  لديهم أطفمل يعملون  ى قروض صغرية لأليسر ادلستهدفة واليابلتعمون مع قسم امملة األطفمل مت صرف 

من ىو احلد نواًم  أليسرىم واذلدف من التعمون مع ىذا القسمقتصمدى رلمالت سلتلفة لرفع ادلستوى اال

خروج األطفمل  ى يسن صغري جملمالت العمل ادلختلفة والىت قد تلحق هبم أذى يسواء الى ادلدى القصري أو 

 الطويل.

  ًالقروض ومدير القسم. مئيمن خالل أخص زايرات ادلشروامت ومتمبعتهم شهراي 
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  صور لبعض املشروعاتصور لبعض املشروعات

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 خُّٛ نهتدبسح500أحالو ـ ثذأد ثقشض 

 يششٔع ثقبنخ داخم انًُضل
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 خ4000ُّٛيششٔع يطؼى فٕل ٔغؼًٛخ ثًجهغ دمحم حغبٌ ثبنغُبٚى ـ 

 خ6000ُّٛخُّٛ ٔٔصم حتٗ 1500ًم ثبنتدبسح ثذأ ثًجهغ يؤَظ ْٔٛت ثجُٙ ػذ٘ ٚؼ
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 مقدمــــة  

  لمشروعالعمم لاذلدف 

 ايسرتاتيجية ايستمرارية ادلشروع 

 ة ـطـشـناأل 

o ادلسح ادليداين 

o اخلدممت ادلقدمة من ادلشروع 

o تكوين رلموامت ضغط والتأثري الى صنمع القرار 

 صور لبعض األنشطة ادلنفذة 
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 : مكدمـــــــةمكدمـــــــة

طفمل من الظواىر ادلستحدثة الـي أتخـذ طريقهـم إىل رلتمعنـم ادلصـري لتصـبح مشـكلة تضـمف تعد ظمىرة امملة األ
سبـس  قوق االنسمن الـيبسط قوااد حأىل ىل حل يسريع و حميسم و تفتقر إىل مشكالتنم ادلستعصية و الي ربتمج إإ

 .أطفملنم اتمد ادلستقبلبشكل مبمشر 
دائم ضلــو ربقيــق تنميــة حرصــهم الــأيســيوط و دبحمفظــة  التنميــة مــن دور بنــمء  ى اجملتمــع ادلــدينو دلــم جلمعيــة الطفولــة و 

ــة بتبــين مشــروع ربســني وضــع األيســرىم  ى اجملتأطفــمل و متكمملــة لأل طفــمل العــمملني معــمت احملتمجــة قممــت اجلمعي
غلـمد خالذلـم رصـد الوضـع احلـميل دبـم يتـيح العمـل الـى  إ ؽلكـن مـن بوتيج والقرى التمبعة ذلم كنواةأالفتح و  يدبركز 

د ىـذة التـدخالت البـد مـن ربديـد األيسـبمب الـي طفمل ولتحديتدخالت منميسبة لتحسني البيئة الي يعمل فيهم األ
 تؤدي إىل الظمىرة.

ي التعلـيم والـذ يسـبمب ىـو الفشـل  ىيل زايدة توابعهـم الـي تعتـرب مـن أىـم ىـذه األىل زايدة تضخم ادلشـكلة وابلتـموإ
ي أليســر األطفــمل العــمملني ، ضــعف ادلســتوى االقتصــمدالتعلــيم واالطلــراط  ى يســوق العمــل ىل التســرب مــنيــؤدي إ

يكفـل إاملـة  ييسـر أو ادلصـدر الوحيـد الـذلـدخل ىـذه األ رئيسيمً  طفمل واألبنمء بصفة اممة مصدراً ويعترب امل األ
اــن توفريىــم ومــن خــالل مميســبق يتضــح أن يعجــز الكبــمر  الــيأو أحــدعلم ويــوفر االحتيمجــمت األيسميســية الوالــدين 

 :ادلنميسبة للتصدى ذلذة ادلشكلة ىي نشطةاأل
 

 امل حصر ميداى ذلذة الفئة لتحديد حجم ادلشكلة 

                  .توفري رامية اجتمماية 

  توفري رامية صحية 

                      توفري رامية تعليمية 

 توفري رامية اقتصمدية 

 طفمل العمملني إاداد مه  لأل 

  تكوين رلموامت ضغط لتأثريىم الى صنمع القرار 

  

  اهلدف العاو لينشروع : اهلدف العاو لينشروع : 

 "ثٕتٛح ٔقشاْى أانفتح ٔ ٘غفبل انؼبيهٍٛ ثًحبفظخ أعٕٛغ ثًشكضتحغٍٛ ٔظغ األ "     

 

  ْذاف انفشػٛخ ْذاف انفشػٛخ األاأل

 مل دون سبييز  ى النوع طفرفع واى أوليمء األمور وأصحمب الورش ابحلقوق اإلنسمنية ذبمه األ. 
 طفمل العمملنيفعيل دور اجلهمت ادلعنية ذبمه األت. 
 توفري رامية صحية وتعليمية. 
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  طفل اممل 155دوات السالمة ادلهنية لعدد أتوفري 
  مجعيمت أىلية 25 ـطفمل بيسيميسة محمية األتفعيل 
 الربامج ادلنفذةجراءات يسيميسة محمية الطفل ضمن رفع قدرة فريق العمل إبدممج مفمىيم وإ 
  

  اعتشاتٛدٛخ اعتًشاسٚخ انًششٔع :اعتشاتٛدٛخ اعتًشاسٚخ انًششٔع :
  

 ٔرنك  يٍ خالل سثػ انًغتفٛذٍٚ ثبنخذيبد انحكٕيٛخ ٔغٛش انحكٕيٛخ  -

 

  انفئخ انًغتٓذفخانفئخ انًغتٓذفخ
 

                                       

 

 

 

  ( :أيسر األ –صحمب العمل أ –األطفمل العمملني  الفئة ادلبمشرة) طفمل العمملني 
   اجلهمت ادلعنية( ––اجملتمع احمليط - األىلية اجلمعيمتبمشرة: ) ادلغري الفئة 

  

  

  

  اندـٓبد انشـشٚكخاندـٓبد انشـشٚكخ
 

 

 

 

 

 

ٔصاسح انتعبيٍ 

 االختًبػٗ

 ٔصاسح انذاخهٛخ انتشثٛخ ٔانتؼهٛى انؼبيهخ انقٕٖ

 ٔصاسح انصحخ

 فئة غري مبمشرة فئة مبمشرة
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  انًششٔعانًششٔعتُفٛز تُفٛز ٍ ٍ ــــيبكيبكأأ

  

 العـــــدد القريـــــة ادلركـــــز

 تحـــــانف

 غبٔنخقشٚخ ػشة األ

100 

 قشٚخ ثُٗ يش

 كشادقشٚخ ثُٗ صٚذ األ

 قشٚخ ثُٗ غبنت

 سحقشٚخ انؼصب

 قشٚخ انًؼصشح

 حــــثٕتٛأ

 ثٕتٛحيذُٚخ أ

100 

 انُخٛهخ
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  األىشطــة األىشطــة 

  : انًغح انًٛذاَٗ:: انًغح انًٛذاَٗ:أٔالً أٔالً 

 وامل اختبمر ذلم الى رلمواة من الورش وادلطمام والعمملـة الزراايـة  مت تصميم ايستممرة ادلسح ادليداين
 بكل احتيمجمت ادلشروع. يحىت تف

 بوتيج ركزي الفتح وأيستممرة دبا 001لعدد  مت تنفيذ ادلسح ادليداين. 
 ت لتفريغ ايستممرات احلصر ادليداينمت تصميم قمادة بيمثا. 
  ( بكال ادلركزين. 155مت ربديد الفئة ادلستهدفة )طفل/ة 
 

 ً ً ثبَٛب   : انخذيبد انًقذيخ يٍ انًششٔع: انخذيبد انًقذيخ يٍ انًششٔعثبَٛب

 : الرامية الصحية- 

 غفبل انؼبيهٍٛ ٘ نألػًم كشف دٔس  

ابلفـــتح ومستشـــفى التكممـــل بعـــرب  معيـــة واإلدارة الصـــحيةوذلـــف مـــن خـــالل التنســـيق مـــع ايـــمدة اجل

اــدد الــذين مت توقيــع الكشــف الطــيب  مجــمىلاألطمولــة ومستشــفى أبــوتيج ادلركــزى أببــوتيج حيــث بلــغ إ

 طفل وطفلة. 60 هنمية شهر ديسمرب اليهم حىت

 ثطبقبد يتبثؼخ صحٛخ 

مل   الصـحى والـيقـمت التـأمنيطفمل العمملني كبـديل اـن بطمي ايستخراج بطمقمت متمبعة صحية لألجمر 

حيث مت ربـط ادلسـتفيدين مـن خـالل بطمقـمت ادلتمبعـة  ألهنم غري مدرجة ابلتأمني الصحي تستخرج نظراً 

 دلبدأ االيستدامة. الصحية ابخلدممت ادلقدمة من مديرية الصحة وذلف ربقيقمً 

  لطفلة امملة تعمى من مرض الصرع.امل االج الى نفقة الدولة 

 ليمية :الرامية التع- 

طفـمل العـمملني والعمـل الـى زلـو أميـتهم مت التنسـيق مـع ىيئـة تعلـيم الكبـمر إطمر توفري رامية تعليميـة لأل  ى

دارس  35إبمجــمىل اــدد بــوتيج أالفــتح و  فصــول زلــو أميــة الــى مســتوى مركــزي 3 واحملمفظــة لفــتح اــدد

  .ن يتم فتح ىذه الفصول خالل ادلرحلة القمدمةوداريسة الى أ
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 ة االقتصمدية :الرامي- 

طفـمل مـن خالل تقدمي قروض متنمىية الصغر ألوليـمء أمـور األقتصمدية من تبنت اجلمعية توفري مشروامت ا

راليهم ذلــم إنشــمء مشــروامت صــغرية تــد يتســ  خــالل مكــون القــروض ابجلمعيــة واجلمعيــمت الشــريكة حــىت

ن أبنمءىم مـن جهـة أخـرى حيـث ادخل يومى يتيح ذلم مواجهة مشكالت احليمة من جهة وزبفيف العبء 

  .طفمل العمملنيأيسرة من أيسر األ 15وض حىت برؼلو تقدمت أبخذ قر  بلغ إمجمىل ادد األيسر الي
 

 : الرامية االجتمماية- 

 طفمل العمملني قممت اجلمعية بتنفيذ  ى إطمر توفري رامية اجتمماية لأل 

 نـــــ  انُذٔادػذد يٍ 

 

 

 

 

 

مــن  طفــمل العــمملني بــدءاً خالذلــم ريســم يسيميســة التعممــل مــع األ ملــة ؽلكــن مــنوذلــف مــن خــالل منظومــة متكم

فـــرد مت الرتكيـــز مـــن خـــالل ىـــذه   30نـــدوات إبمجـــمىل حضـــور  0أصـــحمب الـــورش حيـــث مت تنفيـــذ اـــدد 

الندوات الى تنمول موضوامت متعددة منهم  )حق الطفل العممل من خالل تـوفري بيئـة صـحية ومهنيـة مـع 

من الصنماى مـن أعلية األ -لسالمة والصحة ادلهنيةلف من خالل التعمون مع مركز اذبنب سلمطر العمل وذ

أعليــة تــوفري بيئــة آمنــة  -العمــلثنــمء أدوات الســالمة ادلهنيــة أيســتخدام اخــالل طفــمايت احلريــق ويســالمتهم و 

 ثنمء العمل ( أطفمل لأل

  موضـــوامت  لـــتتنمو  طفـــل وطفلـــة والـــي 215اـــدد  نـــدوات توايـــة إبمجـــمىل 5مت تنفيـــذ اـــدد

طفمل العمملني الى ادلطملبة حبقوقهم وذلف من خالل تعريفهم هبذه احلقـوق متعددة منهم ربفيز األ

 

 أصحمب الورش
 

 طفمل العمملنياأل
 

 مورأوليمء األ
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ـــدوات أ ـــمء الن ـــة أأعليـــة ايســـتخدام  –ثن  –التـــدخني  –ضـــراره اإلدمـــمن وأ –دوات الســـالمة ادلهني

 تنشئة االجتمماية والنفسية للطفل.ال

   أليسبمب الي تؤدي إىل امـل األطفـمل مـع إمكمنيـة نمقشة ادلاجتممامت خمصة أبوليمء  0مت اقد

 .ربسني الوضع القمئم

 :ادلتمبعة ادليدانية 

طفــمل أثنــمء املهــم مــع التأكيــد الــى يــة مت مــن خالذلــم متمبعــة األمتمبعــة ميدان 225حيــث مت امــل اــدد 

نشـطة مـن  ى األأصحمب الورش إضمفة إىل متمبعة ابقو أطفمل م أثنمء الندوات يسواء ابلنسبة لألتطبيق مم يت

 كشف طىب و زلو أمية وزايرات منزلية

 : الرامية ادلهنية- 

  ًيريـة صحمب الورش قممـت اجلمعيـة ابلتنسـيق مـع مدوأطفمل العمملني لتنوع اخلدمة ادلقدمة لأل ايستمرارا

 الرتكيز الى أعليتهم أثنمء العمل.صحمب الورش و صندوق إيسعمفمت أولية أل 05الصحة لتقدمي ادد 

 طفـمل العـمملني مـن ) زى أثنـمء العمـلالحتيمجـمت اخلمصـة أبدوات السـالمة ادلهنيـة لألامل حصـر اب-  

الـى حسـب طبيعـة املـو والرتكيـز الـى أعليـة ايســتخدامهم  ..........( كـالً -نظـمرات حلـمم -كمممـمت

 .صحمب الورش وأوليمء االمورأطفمل و خالل الندوات واالجتممامت مع األ أثنمء العمل وذلف من

  ي ت صـنماية( دبركـز منشـ  -امملـة زراايـة -لني مـن ) ورشطفمل العممنفيذ التدريب ادلهين لألبداية ت

بــوتيج وذلــف مــن خــالل التنســيق مــع اجلمعيــمت الشــريكة ومــم لــديهم مــن ورش والتعلــيم الفــ  الفــتح وأ

طفــل وطفلــة   03و وادلشــغل اخلــمص ابجلمعيــة لتــدريب الفتيــمت حيــث بلــغ اــدد ادلتــدربني حــىت برؼلــ

 .طفمل خالل فرتة ادلشروعحلة أوىل وجمري التنسيق اليستكممل تدريبمت األكمر 

 

  انقشاس:انقشاس:ٍٚ يدًٕػبد ظغػ نهتأثٛش ػهٗ صُبع  ٍٚ يدًٕػبد ظغػ نهتأثٛش ػهٗ صُبع  تكٕتكٕ
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  القــوى العمملــة   –ويتملــل ذلــف مــن خــالل تكــوين جلنــة ايستشــمرية تضــم شلللــني مــن ) الرتبيــة والتعلــيم

تم ابدلشروع يتم من خالذلم ارض مم ي  ليوزارة  الداخلية ( وا –وزارة الصحة  – التضممن االجتمماي

كـرب ايسـتفمدة ري أؽلكـن مـن خالذلـم تـوف و فريق العمل وطرح ادلبـمدرات الـيتواج وتذليل الصعوابت الي

دبقـر  يطـمر االجتمـمع الشـهر خـالل مـم يـتم ارضـو الـى اللجنـة  ى إشلكنة للفئة ادلستهدفة  وذلف مـن 

  .اجلمعية

 م ومــم اليهــم مــن خــالل النمــمذج طفــمل ومــم ذلــادلهتمــني بقضــية امملــة األ مبيــة مــنتكــوين جلنــة ظلــمذج إغل

ادلهتمـني بشـكل  صـحمب الـورشأ –مـور مء األأولي –ىلية اإلغلمبية الي تضم رلمواة من اجلمعيمت األ

  .كرب ايستفمة شلكنةامم والي يتم من خالذلم طرح األفكمر اجلديدة وإمكمنية االيستفمدة هبم دبم ػلقق أ
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خالل املشروعخالل املشروعىشطة امليذة  ىشطة امليذة  بعض األبعض األصور لصور ل   

 الكشف الدوري علً أحد األطفال

  

 الحدٌث مع بعض األطفال العاملٌن
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 الفتٌات أثناء التدرٌب المهنً

  

 الفتٌات أثناء التدرٌب المهنً
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 حصول أسر األطفال العاملٌن علً لروض

 مع أولٌاء األمور لماء توعٌة

  


