بطاقة تعريف

مؤسسات الرعاية االجتماعية في لبنان
دار األيتام اإلسالمية البداية كانت مع ميتم صغير
واليوم اصبحت منظومة وطنية
 أطفال متسربني من املدارس أشخاص من ذوي الصعوبات التعلميّة أشخاص من ذوي اإلعاقة احلسية (السمعية والبصرية) ،اإلعاقةاحلركية ،اإلعاقة العقلية (القابلني للتعليم والتأهيل)
 احلاالت االجتماعية الصعبة النساء األقل حظا ً أطفال األمهات العامالت األسر احملتاجة األرامل -كبار السن من غير العجزة

تأسست دار االيتام االسالمية عام 1917م – 1335هـ كميتم صغير
في منطقة زقاق البالط ،واستمرت في خدمة اجملتمع حتى أصبحت
اليوم منظومة وطنية خيرية اجتماعية غير حكومية ،تسدي خدماتها
املتنوعة واملتخصصة عبر  54مركزا ً من خالل مؤسساتها املنتشرة
على كافة احملافظات في اجلمهورية اللبنانية ،مسدية خدماتها لـ 11
ألف مسعف من أطفال حديثي الوالدة إلى كبار السن من فئات اجملتمع
األفقر واألحوج ،مزودة بفريق عمل متخصص وكفوء من  1000عامل
تقريبا ً.
تعتمد مؤسسات الرعاية االجتماعية في لبنان على تبرعات أهل
اخلير ،رؤساء وأعضاء العمدة
كما وتساهم وزارة الشؤون االجتماعية بنسبة معيّنة من النفقات
مبوجب عقود لفئات اجتماعية محددة ،وتخضع حساباتها لتدقيق
يشرف على سير عمل املؤسسات مجلس عمدة يتألف من:
مالي من قبل شركة (.)Deloitte and Touche
رئيس العمدة :األستاذ فاروق جبر  -إقتصادي ،عضو مجالس إدارة
شركات ومؤسسات أهلية لبنانية وعربية ،عضو مجلس أمناء اجلامعة
املستفيدون األساسيون من اخلدمات الفئات
األميركية في بيروت
األفقر واألحوج في اجملتمع من:
نائب رئيس العمدة :املهندس عارف اليافي  -رجل أعمال
أمني السر :السيدة ندى سالم جنا  -ناشطة اجتماعية
 أيتاماألمني املالي :املهندس حسن قريطم  -مدير عام مرفأ بيروت
 -من ال عائل لهم

أعضاء الشرف

الدكتور سليم احلص :رئيس مجلس وزراء سابقا ً
األستاذ جنيب اخلطيب :صناعي
البروفسور وفيق سنو :طبيب ،رئيس جمعية أطباء العيون سابقا ً

األعضاء
األستاذ بسام بدران :صناعي
الدكتور بهيج طبارة :محام ،وزير عدل سابقا ً ،ونائب بيروت سابقا ً
الدكتور نبيل قرنفل :طبيب واستشاري في منظمات دولية
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األستاذ فــؤاد السعيد :مدير عام
مجموعة إقتصادية
املهندس عمرو النحاس :مهندس،
إداري مصرفي
األستاذ سليم البحصلي :صناعي
البرفسور حسان ديــاب :مهندس،
أستاذ في كلية الهندسة والعمارة
في اجلامعة األميركية في بيروت ونائب
رئيس اجلامعة للنشاطات اخلارجية،
وزير التربية والتعليم العالي سابقا ً
السيدة سوسن وزان جبري :أخصائية
في علم التغذية ،واملدير التنفيذي
ملركز احلمية
السيدة رلى عيتاني قرنفل :ناشطة
اجتماعية
األستاذ محمد غندور :صناعي
احملــامــي ولــيــد الـــداعـــوق :محام
وإستشاري حقوقي ،وزير إعالم سابقا ً
املهندس زياد كنعان :مهندس ،خبير
مالي ،مدير عــام شركة لتشغيل
املرافئ في بيروت والسعودية
السيدة ناهد الزين نعماني :ناشطة اجتماعية
األستاذ شفيق حلواني :مدير عام مجموعة صناعية غذائية

املدير العام
الدكتور خالد قباني :قاض في مجلس شورى الدولة سابقا ً ،قاض في
اجمللس الدستوري سابقا ً ،وزير العدل ووزير التربية والتعليم العالي ووزير
دولة سابقا ً ،رئيس مجلس اخلدمة املدنية سابقا ً ،أستاذ محاضر في
اجلامعات ،وعضو مجلس العمدة سابقاُ

اخلدمات األساسية
تبذل مؤسسات الرعاية االجتماعية جهودا ً كبيرة لتقدمي رعاية شاملة
وخدمات متخصصة ملسعفيها من كافة األعمار ،وهذه اجلهود تتضافر
جميعها لتضمن بيئة أسرية جيدة جلميع املسعفني من خالل اخلدمات
التالية:
 -1استقطاب احلاجات لتحديد الرعاية املناسبة:
تظهر األزمات االقتصادية واالجتماعية وتتفاقم أمور عدة من جرّاء
احلروب ومنها (فقدان املعيل ،التخلي عن األطفال حديثي الوالدة،
تعرض الشباب خملاطر اجتماعية ،خسارة املقدرات املالية وغيرها) ،مما
يؤدي إلى افتقاد األفراد داخل اجملتمع العديد من االحتياجات واملتطلبات.
لذلك ،تسعى املؤسسات إلى استكشاف هذه االحتياجات ،ودراسة
طرق تأمينها من خالل وضع خطط لتلبيتها للوصول إلى احملتاجني،

إلعادة دمجهم داخل مجتمعهم عبر برامج حتديد االحتياجات ،والتي
تساعد املتخصصني على توجيه الفئات احملتاجة نحو مراكز املؤسسات
املتخصصة لتقدمي اخلدمة بحسب نوع احلالة ،وذلك بعد إجراء دراسة
فردية شاملة لكل حالة على حدة.
 -2الرعاية الداخلية:
الرعاية الداخلية هي خدمة أساسية تقدمها مؤسسات الرعاية
االجتماعية في لبنان لأليتام ومن العائل لهم أو مأوى ،حيث يتم تأمني
املأوى املناسب للطفل مع أقرانه ،بإشراف مشرفات ومشرفني رعائيني.
يعتبر املشرف الرعائي املرجع الذي يلجأ إليه املسعف في كل جانب
من جوانب حياته ،حيث يقدم للمسعف الرعاية الشاملة ،ويتواصل
مع عائلته األساسية في حال وجودها ،كما ويتابع نتائجه الدراسية
واحتياجاته الصحية وغيرها.
 -3التعليم النظامي وغير النظامي:
أ -التعليم النظامي:
آمنت مؤسسات الرعاية االجتماعية بأهمية التعليم في تشكيل
شخصية الفرد وبناء مهاراته ،فهو احملرك الرئيس في تطور ومنو
اجملتمعات .ومبا أن هدف املؤسسات اجلوهري يكمن في تطور اجملتمع،
جعلت املؤسسات من التعليم حقا ً أساسيا ً ملسعفيها ،فأكثر من
ثلثي املسعفني يتلقون تعليمهم في  40مدرسة نظامية منتشرة
على كافة األراضي اللبنانية (متاشيا ً مع برنامج التكامل االجتماعي)،
كما وتؤمن املؤسسات لهم كافة املتطلبات املدرسية وتساعدهم في
الدراسة بعد الدوام لضمان احلصول على مستوى أكادميي عالٍ.
ب -التعليم غير النظامي:
ويستهدف األطفال املرفوضني من املدارس وذوي الصعوبات التعليمية
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بطاقة تعريف
 مساعدة األرامل واملطلقات:صممت مؤسسات الرعاية االجتماعية برنامج «األمان» ملساعدة ودعم
األرامل األكثر حاجة وأطفالهن ،من خالل تقدمي املساعدات املالية
والعينية ،إضافة إلى مساندتهن وتقدمي الدعم النفسي واالجتماعي
لهن ،من خالل زيارات دورية يقوم بها فريق الزائرات األسريات التابع
للمؤسسات.
 متكني املرأة:لم تغفل مؤسسات الرعاية االجتماعية في لبنان عن املشكالت
والعقبات التي تواجه املرأة األقل حظا ً في اجملتمع ،فقد حرصت
على تذليل العقبات أمامها بتهيئة السبل التي متكنها من فرصة
متابعة حتصيلها العلمي ،وإعانتها على تخطي الظروف االجتماعية
واالقتصادية الصعبة ،عبر تلقي التدريب والتمكني املهني املكثف
املتمثل بدورات تدريبية عدة كاألشغال اليدوية واحلرفية ،فن الطبخ،
الكمبيوتر ،التزيني النسائي وغيرها من البرامج كتعليم الكبار(محو
األمية) لتطوير مهاراتهن.
وفق منهج خاص يعيد تأهيلهم مبا ميكنّهم العودة الى املدارس كما وعملت على توفير خدمات مساندة لهن تشمل الدعم النفسي
النظامية ،ومن لم يستجب منهم لعملية التأهيل يحول الى املدارس واالجتماعي ،والتوعية الصحية والتشبيك مع سوق العمل.
املهنية التابعة للمؤسسات.
 خدمة أطفال األمهات العامالت: -4التعليم اخلاص:
افتتحت مؤسسات الرعاية االجتماعية في لبنان سلسلة من
يتلقى األطفال ذوي اإلعاقة (احلسية واحلركية والعقلية) تعليما ً خاصا ً احلضانات للعناية بأطفال األمهات العامالت ذوات الدخل احملدود خالل
من خالل برامج متقدمة ،يتولى تنفيذها جهاز عمل مؤهل أكادمييا ً فترات عملهن وغيابهن عن املنزل لدعمهن وتشجيعهن وإتاحة اجملال
وتربويا ً وطبيا ً ،معتمدا ً التكنولوجيا احلديثة لتلبية االحتياجات الفردية أمامهن ملمارسة العمل .وبذلك ،تكون قد استطاعت تأمني الرعاية
لتلك احلاالت (حواسيب خاصة لضعفاء البصر ومعدات خاصة للصم البديلة ألطفالها وبكلفة منخفضة.
ومن لديهم صعوبات في السمع).
 خدمة احلضانات الدامجة لألطفال من ذوي اإلعاقة: -5إعادة التأهيل والعالجات املساندة:
تؤمن الرعاية والعناية للطفل من ذوي اإلعاقة ،إلى جانب تقدمي
يتلقى األشخاص ذوي اإلعاقة (القابلني للتعليم والتأهيل) خدمات الدعم الالزم لألم .كما تتيح هذه اخلدمة فرصة تهيئة جيل وا ٍع وعارف
عالجية مساندة تساعدهم في تخطي بعض الصعوبات التي حتول دون مبسؤوليته االجتماعية جتاه الطفل من ذوي اإلعاقة وحقه باالندماج
قدرتهم على التحصيل الدراسي أو اكتساب املهارات التي تؤهلهم في اجملتمع.
لالنضمام إلى احلقل املهني ،فقد وفرت املؤسسات عالجات مساندة  -خدمات كبار السن (من غير العجزة):
كالعالج الفيزيائي وعالج النطق ،واحلسي احلركي ،والنفس حركي
واالنشغالي ضمن مراكزها املتخصصة بعد تقييم كل حالة على حدة.
 -6التدريب والتعليم املهني:
تعتمد مؤسسات الرعاية االجتماعية برامج التدريب والتعليم املهني
في املستويات اخلاصة والرسمية املوجهة لألبناء العاديني أو ذوي اإلعاقة،
بهدف تأهيلهم وإكسابهم مهن متكنهم من االندماج في اجملتمع،
واحلصول على االستقاللية املادية ملواكبة العجلة االقتصادية.
وتتراوح فترة الدراسة بني سنتني إلى أربع سنوات وفقا ً لقدراتهم
وإمكاناتهم ،على أن يتم تأمني الوظائف املناسبة لهم ومتابعتهم من
قبل املؤسسات.
 -7تأمني فرص عمل للمتخرجني:
حترص املؤسسات على إيجاد فرص عمل لألبناء العاديني وذوي اإلعاقة من
املتخرجات واملتخرجني من مراكزها املهنية ،عبر فريق عمل متخصص
ذو إملام ودراية باملكان التوظيفي األفضل لهم.
 -8دعم األسرة:
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كبار السن فئة لها قيمتها االجتماعية توجب ضرورة االستفادة من
خبراتها ،واحتوائها صحيا ً ونفسيا ً وعقليا ً .لذلك ،حرصت املؤسسات
على العناية واالهتمام بها بتقدمي خدمات مختلفة تشمل سكنا ً
اجتماعيا ً في مركز متخصص ،إلى جانب توفير نوادٍ تقدم أنشطة
ترفيهية متعددة لها.
كما وتقدم املؤسسات برنامجا ً خلدمة املسنني في منازلهم من خالل
فريق محترف من املمرضات واملمرضني.
 -9العناية الصحية:
تولي مؤسسات الرعاية االجتماعية أهمية كبرى للجانب الصحي،
فتركز على (العناية الصحية ،التوعية ،الوقاية ،العالج ،التلقيح،
النظافة وغيرها ،)...وتعتبرها خدمة أساسية وضرورية البد من تقدميها
للمسعفني.
يخضع املسعفون لفحوصات طبية دورية ،كما تنظم املؤسسات
حمالت توعية صحية للمسعفني والرعائيني عبر توزيع منشورات
صحية.
يتألف اجلسم الطبي في املؤسسات من عدد من األطباء ذوي
االختصاصات اخملتلفة (طب أطفال ،طب أسنان ،طب أعصاب ،طب
شيخوخة ،أنف أذن وحنجرة ،وطب عام) ،مبعاونة فريق محترف من
املمرضات واملمرضني ،إلى جانب أطباء متطوعني متعددي االختصاصات
(طب نسائي وأمراض جلدية وأمراض عيون وأمراض مسالك بولية،
الخ.)...
 -10التغذية:

تتبع مؤسسات الرعاية االجتماعية البرامج واألنظمة الغذائية املتوازنة
التي حتتوي كل العناصر الضرورية لصحة ومنو املسعفني ،وفقا ً ملعايير
دولية تتناسب وأعمارهم واحتياجاتهم ،إضافة إلى مواكبة أخصائي
التغذية للوائح األطعمة بهدف ضمان التنوع وتوفير الغذاء الصحي
املتوازن.

النشاطات واخلدمات (البرامج األخرى)
 أنشطة تربوية ،مسابقات تعليمية ،ثقافية ،رياضية ،ترفيهية وبيئية. ندوات من طفل إلى طفل. إعداد مسرحيات ومشهديات فنية وغنائية. إقامة معارض فنية وحرفية من صنع املسعفني. مخيمات صيفية. برامج احلقوق والواجبات «تعريف الشخص املعوق على حقوقهوواجباته».
 رحالت لزيارة املعالم السياحية. اإلعداد واملشاركة في االحتفاالت واملناسبات الوطنية والعربيةوالعاملية.
 ورش عمل توعوية وإرشادية ووقائية. -برامج التربية على الدمج مع طالب املدارس واجلامعات.
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