بطاقة تعريف

لغد أفضل
مؤسسة مخزومي :متكني ٍ
مؤسسة مخزومي هي منظمة لبنانية خاصة وغير ربحية ،بدأت
عملها في لبنان عام  ،1997بناء على رؤية وقناعة مؤسسها الدكتور
فؤاد مخزومي وترأسها السيدة مي نعماني مخزومي ،وذلك من خالل
رغبة قوية في املساعدة على متكني اجملتمع احمللي في لبنان لتحقيق
اإلستقاللية واالكتفاء الذاتي عن طريق حتسني اآلفاق.
«فالعمل هو من اجل متكني األفراد جملتمع محلي أفضل»

برنامج القروض الصغيرة
تقدم مؤسسة مخزومي خدمات مالية وغير مالية وقروضا ً تتراوح من
 500الى 10آالف دوالر أمريكي لتسهيل االستثمار في األعمال .القروض
مضمونة بضمانات شخصية ويتم تسديدها على مدى  6إلى  24شهرا ً.
ويشمل ذلك القروض التجارية ،قروض املشاريع الصغيرة واملتوسطة،
القروض شخصية ،القروض العائلية ،باإلضافة إلى قروض خاصة باألمهات
والشباب .أما اخلدمات غير املالية ،فهي تشمل االستشارات التي يقدمها
املوظفون طوال فترة القرض ،ومحاضرات عن الوعي املالي وريادة األعمال،
باإلضافة إلى ورش عمل تدريبية لتمكني املهارات الشخصية واإلدارية
واملالية بالتزامن مع املعرض السنوي ملنتجات املستفيدين.

الرؤية
هي تأمني الظروف املعيشية األساسية لكل شخص في لبنان.

املهمة
هي تعبئة املوارد ،وبناء الشراكات ،وتطوير قدرات اجملتمع احمللي في
لبنان من خالل تعزيز طلب العلم ،والرعاية الصحية بأسعار معقولة،
وتأسيس األعمال ،والتنمية املستدامة ،وسبل العيش املضمونة.

البرامج
تعمل مؤسسة مخزومي من خالل عدة برامج :الرعاية الصحية األولية،
التدريب املهني ،القروض الصغيرة ،التنمية واملساعدات اإلغاثية واإلنسانية.
برنامج الرعاية الصحية األولية :تركز مؤسسة مخزومي على توفير
خدمات الرعاية الصحية األولية وجعلها سهلة الوصول للجميع
إستنادا ً إلى معايير الرعاية الصحية األولية التي تنفذها وزارة الصحة
العامة اللبنانية بالتنسيق مع منظمة إعتماد كندا .متثل املؤسسة
منوذجا ً للمراكز األخرى من خالل االبتكارات العملية والطبية في البرنامج
الصحي ،إضافة إلى العالقات التشابكية مع املؤسسات احمللية واملنظمات
الدولية .تشمل اخلدمات املقدمة املعاينات الطبية التي يقدمها أطباء

 | 40العدد  | 45خريف 2018

| الصحة واالنسان

مهارات فنية مماثلة والذين يحتاجون إلى خبرة ذات صلة من أجل أداء
وظائفهم .مهمتنا هي تزويد املتدربني باملهارات التعليمية والفنية
واملهنية .ويحقق البرنامج هدفني من أهداف مؤسسة مخزومي مبا
في ذلك تشجيع البحث عن املعرفة وتشجيع االعتماد على النفس.
تقام الدورات في بيروت ،عرمون ،طرابلس ،بعلبك وصيدا ،وهي مصممة
لتلبية احتياجات سوق العمل.

برنامج التنمية
تدير مؤسسة مخزومي مشاريعا تعمل على حتسني البيئة وتركز على
متكني النساء واألطفال والشباب من أجل تفعيل دورهم كمواطنني
نشطني ومسؤولني ممن يؤثرون على التغيير في مجتمعاتهم التي
تقود الطريق نحو التنمية املستدامة .تعد مؤسسة مخزومي واحدة
من املنظمات غير احلكومية الرائدة في تنفيذ مشاريع التنمية في
لبنان واملنطقة .يتضمن برنامج التنمية قسمني من املشاريع :املشاريع
املستمرة واملشاريع التي متتد لفترات محدودة ويتم التركيز في الغالب
على البيئة ،املشاركة املدنية ورفع الوعي وتطور اجملتمعات احمللية .أما
الفئات املستهدفة فهي األطفال والشباب والنساء واملزارعون.

من جميع اإلختصاصات ،احلمالت الصحية التوعوية ،صحة األطفال،
اخلدمات التشخيصية مبا في ذلك اخملتبرات واألشعة ،اخلدمات النفسية
االجتماعية ،صحة الفم واألسنان ،التمريض املنزلي وخدمة الدواء.
إن التركيز على إدارة كل من األمراض غير املعدية واألمراض املعدية
في بيئة الرعاية الصحية األولية يأخذ حيّزا ً كبيرا ً .ففي مؤسسة
مخزومي ،يتناول برنامج فحص األمراض غير املعدية جميع األشخاص
الذين تتراوح أعمارهم بني  40سنة وما فوق .يتم فحصهم وعالجهم
في حاالت ارتفاع ضغط الدم والسكري وأمــراض القلب واألوعية
الدموية األخرى .كما يتم العمل الكثير من أجل عالج األمراض املعدية
في الرعاية الصحية األولية .ويستمر دمج اخلدمات اخلاصة بهذه
األمراض في مركز الرعاية الصحية األولية التابع ملؤسسة مخزومي
خصوصا ً في ما يتعلق مبكافحة األمراض السريرية مثل فيروس نقص
املناعة البشرية والتهاب الكبد والسل .باإلضافة إلى ذلك ،يتم التركيز
والتدقيق في الوقت احلاضر على طرق وصف املضادات احليوية الحتواء
البكتيريا املقاومة .وتُبذل اجلهود من أجل رصد كيفية تفكير األطباء
املعاجلني في الطب العام واألطباء األخصائيني في ما يتعلق باملعرفة
وعادات وصف املضادات احليوية.

بدأت مؤسسة مخزومي عملها في اإلغاثة واملساعدات اإلنسانية خالل
الغزو اإلسرائيلي في متوز  2006واستمرت في االستجابة الطارئة لألزمة
العراقية والسورية في لبنان .يتم تنفيذ مشاريع اإلغاثة بالتعاون مع
العديد من منظمات األمم املتحدة واملنظمات غير احلكومية والدولية
والشركاء احملليني لتوفير اخلدمات للمستفيدين من جميع اجلنسيات
بهدف ضمان املساعدة واحلماية ألفراد اجملتمعات األكثر حاجة.

برنامج التدريب املهني

مؤسسة مخزومي اليوم

التدريب املهني ،املعروف أيضا التعليم والتدريب املهني ( )VETوالتعليم
املهني والتقني ( ،)CTEيوفر التدريب الفني الوظيفي للعمل .يركز
البرنامج بشكل عام على تزويد الشباب في الغالب بتعليمات عملية
وميكن أن يؤدي إلى احلصول على شهادة أو دبلوم أو شهادة .يتم
تنظيم التدريب املهني في مؤسسة مخزومي على أساس اجملموعات
املهنية .تضم اجملموعة املهنية املتدربني الذين تستند أنشطتهم الى

بعد  20عاما ً من االجنازات الرائدة ،تطورت مؤسسة مخزومي من خالل
مرورها بعدة مراحل مهمة بحسب أساس احتياجات اجملتمع احمللي.
اليوم أصبحت املؤسسة متطورة في أعمالها على املستوى الوطني.
وهي توسع نطاق خدماتها من بيروت إلى جبل لبنان ،الشمال ،اجلنوب،
والبقاع .كل منطقة في لبنان هي اآلن نقطة محورية حلمالتها
وخدماتها وأنشطتها.

برنامج اإلغاثة واخلدمات اإلنسانية
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