كلمة رئيس المنتدى
من الطبيعي �أن يواجه املنتدى يف م�س�ي�رته ال�ش ��املة حتديات خمتلفة ،ي�س ��عى املنتدى للتغلب
عليه ��ا بكافة الو�س ��ائل املتاح ��ة .وتربز ه ��ذه التحديات يف �ش ��تى امليادين التي م ��ن الطبيعي
�أن يدل ��و املنت ��دى بدلوه فيها .فمن امل�ش ��اكل اخلا�صة بت�أهيل املرافق العام ��ة �أمام الأ�شخا�ص
ذوي االعاق ��ة اىل ق�ضايا الت�أهيل الرتبوي للمدار�س واجلامع ��ات والكوادر التعليمية والتكيف
االجتماعي لهذه امل�ؤ�س�سات الرتبوية بحيث ميكنها �أن ت�ستوعب عملية الدمج الرتبوي ال�شامل
ال ��ذي ن�سعى اىل حتقيق ��ه ،ف�ضال عن ق�ضايا الت�شغي ��ل واجلهود امل�ضنية الت ��ي نبذلها لإقناع
امل�س�ؤول�ي�ن يف القطاعني الع ��ام واخلا�ص للم�شاركة يف عملية تطوي ��ر املجتمع وح ّثه على تبني
ت�شغي ��ل الأ�شخا� ��ص ذوي االعاقة ،وال�سيم ��ا امل�ؤهلني منهم ،وذلك ال�شعار ه ��ذه ال�شريحة من
املجتم ��ع ب�أنه ��ا غري مه ّم�شة وغري بعي ��دة بالتايل عن الدورة االقت�صادي ��ة واالجتماعية للبيئة
التي نعي�ش فيها.
وم ��ن �أب ��رز هذه التحدي ��ات ما نكاب ��ده يف توفري اخلدم ��ات ال�صحية ال�شامل ��ة ف�ضال عن ما
يحتاج ��ه الأ�شخا� ��ص من ذوي الإعاقات م ��ن �أجهزة تعوي�ضية ومعين ��ات خمتلفة متكنهم من
ت�أم�ي�ن ظ ��روف حياتهم وتطوير م ��ا لديهم من امكان ��ات .هناك �أي�ضا الن�شاط ��ات الريا�ضية
والفني ��ة والثقافي ��ة التي الب ��د من االهتمام بها لأنه ��ا جزء �أ�سا�سي من عملي ��ة توعية املجتمع
بق�ضيتنا.
من كل ما تقدّم يت�ضح لنا �أن هذا العمل املت�شعب والد�ؤوب يحتاج اىل دعم مادي كبري نتطلع
اليك ��م رغم معرفتنا للظروف االجتماعية واالقت�صادية التي من ّر جمع ًا بها اىل تقدميه لنا يف
هذه الأحوال التي ننظر اليكم فيها كداعم �أول و�أ�سا�سي لق�ضيتنا يف ظ ّل ما تعانيه الدولة من
ظروف �صعبة ال تخفى على �أحد.
�أملن ��ا �أن يتمكن املجتمع املحل ��ي من دعمنا مبختلف الو�سائل املمكن ��ة مبا يف ذلك ت�شجيع ما
نقوم به من ن�شاطات وم�شاريع اجتماعية لنتمكن من امل�ضي يف هذه امل�سرية االجتماعية التي
لطاملا حظيت باهتمامكم خالل �سنوات الن�ضال الطويلة التي خ�ضناها معا.
الدكتور نواف كبارة
رئي�س املنتدى

المقدمة
�إنّه املرجع /اجلامع/امل ّوحد/امل�ساوي/املطالب واملنفّذ للحقوق�/إنّه
املدافع عن الوجود�/إنّه املنا�ضل لتحقيق الذات�/إنّه ال�ساعي �إىل
ت�سليط ال�ضوء�/إنّه الكادح لتطوير املهارات�/إنّه امل�ؤمن باالختالف/
انّه امل�ساعد للو�صول اىل اال�ستقاللية ،اال�ستقرار ،الأمن ،والأمان
عرب براجمه�/إنّه املركز الأ�سا�س والناب�ض بالأمل للمطالبة دائم ًا
عمل متما�سك/
باحلقوق دون ا�ست�سالم على مدار  31عام ًا� ،إنّه فريق ٍ
�إنّه املحارب لإنكار التهمي�ش �إنّه...
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البرنامج االجتماعي
يعت�بر الربنام��ج االجتماع��ي املح��رك الأول لكاف��ة برام��ج املنت��دى كون��ه البوابة الرئي�س��ية
للأ�شخا�ص ذوي االعاقة طالبي اخلدمات من املنتدى.
يق��وم الربنام��ج االجتماع��ي على �أ�س��ا�س الدم��ج و حتديد حاج��ات و �أولويات الأ�ش��خا�ص ذوي
االعاقة باال�ضافة اىل التدخل االجتماعي على �صعيد الفرد ،العائلة و املجموعة.
خالل العام املا�ض��ي مت ا�س��تقبال وتوجيه �أكرث من  300م�س��تفيد من ذوي االعاقة من �ض��منهم
� 169شخ�ص ًا تقدموا بطلب ك�شك .ومت توجيههم اىل اخلدمة املنا�سبة مل�ساعدتهم.

اخلدمات التي قام بها الربنامج

 توجيه � 30شخ�ص ًا اىل الربنامج املهني. حتوي ��ل  33م�ستفي ��د ًا �إىل برنامج ت�أمنيفر�ص العمل.
ً
 احالة  20م�ستفيدا اىل الربنامج الرتبوي. ت�أهي ��ل  14منز ًال �ضم ��ن م�شروع الت�أهيلالهند�سي (.)HABITAT
 احال ��ة  20م�ستفي ��د ًا اىل وزارة ال�ش� ��ؤوناالجتماعية بهدف جتديد بطاقة االعاقة او
ا�ستخراج بطاقات جديدة.

التأهيل
الهندسي
�ضمن اتفاقية التعاون مع منظمة
هابيتات االن�سانية (Habitat For
 ،)Humanityا�ستط ��اع املنت ��دى
اع ��ادة ت�أهي ��ل  15من ��زال خ�ل�ال
الع ��ام  2017-2016يف مناط ��ق
خمتلف ��ة يف حمافظ ��ة ال�شم ��ال
(طرابل�س ،عكار ،ال�ضنية.)...
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مركز التدريب المهني المستمر
لعب برنامج التدريب املهني دور ًا مهم ًا من خالل تدريب اكرب عدد ممكن من اال�شخا�ص ذوي االعاقة
�إ�ضافة �إىل ت�أهيلهم للدخول يف �سوق العمل ،وو�ضع خطط ا�سرتاتيجية لتطوير هذا الربنامج .كما
عمل على و�ضع مناهج تدريب مع من�سقني ذوي كفاءة جلميع الدورات املعتمدة و املن�سقة ب�شكل جيد.

�أجنزات خالل العام 2017/2016
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 رفع امل�ستوى املهني واالجتماعي والنف�سي لـ 58متدر ًبا ذا اعاقة.
 متكني  8متدربات يف دورات تدريبية مكثفة حولاملهارات احلياتية و تثبيت الذات.
�شخ�صا ذا اع��اق��ة يف ان�شطة
 م���ش��ارك��ة 45ً
م�سرحية ومو�سيقية وريا�ضية وكورال.
 زيادة عدد املتدربني يف برنامج التدريب املهنيمقارنة بال�سنة املا�ضية.
 تقدمي طلب تعاقد للتدريب املهني مع امل�ؤ�س�سةالوطنية لال�ستخدام للعام  2017وذل��ك لفرعي
امليناء و ال�ضنية .وكان عدد طلبات املتدربني التي
متت املوافقة عليها ،من قبل امل�ؤ�س�سة ،خم�سة ع�شر
متدرب َا بد ًال من ثمانية متدربني يف العام ال�سابق.
 -جتديد عقد الرعاية مع وزارة ال�ش�ؤون االجتماعية

للعام  ،2017بحيث ت��وزع امل�ستفيدون كالتايل:
« 24م�ستفيد ًا من برنامج الدعم املدر�سي25 ،
م�ستفيد ًا من برنامج التدريب املهني».
 تنفيذ دورة تدريبية م��ع امل�ؤ�س�سة الوطنيةلال�ستخدام ملدة �ستة ا�شهر للعام  ،2017تق�ضي
بتدريب  8ا�شخا�ص ذوي اعاقة يف دورة الكمبيوتر.
 ق�ب��ول  8ا�شخا�ص ذوي اع��اق��ة م��ن النازحنيال�سوريني يف مركز التدريب املهني لهذا العام.
 تخريج  8متدربني �أ�صبحوا م�ؤهلني للدخول يف�سوق العمل.
 م�شاركة  12متدرب ًا يف برنامج التدريب املهنيبدورة الكمبيوتر التي نظمتها منظمة دوت كندا و
اليوني�سيف ملدة �شهرين.

جدول بتوزيع املتدربني ح�سب اجلن�س
الرقم
1
2

اجلن�س
ذكر
انثى
املجــــــموع

العدد

الن�سبة

25
33
58

%43
%57
%100

جدول بتوزيع املتدربني ح�سب الدورات التدريبية املنفذة خالل هذا العام
الرقم

نوع الــــدورة

عدد امل�ستفيدين

1
2
3
4
5
6
7
8

اجنليزي
حمو االمية

22
20
32
8
14
8
35
13
152

windows ,word and excel

اجنليزي للمكفوفني
Adobe Photoshop

برايل
دورات متكينية حول تثبيت الذات والقيادة واالتفاقية الدولية
املحا�سبة املنزلية و االدخار
املجــــــموع
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التدريب والتمكين
لقد عمل برنامج التدريب و التمكني خالل هذه ال�سنة على تعزيز قدرات � 55شخ�ص ًا من ذوي
االعاقة لتمكينهم من ن�شر مبد�أ الدمج االجتماعي والنظرة احلقوقية للق�ضية ،عرب امل�شاركة
يف دورات تدريبية حملية ووطنية.

�أبرز املنجزات خالل 2017/2016
 تنظي ��م دورتني تدريبيتني م ��ع اجلمعية الوطنيةحلق ��وق الأ�شخا� ��ص ذوي االعاق ��ة يف لبن ��ان حول
املنا�ص ��رة و القوان�ي�ن املتعلقة بحق ��وق الأ�شخا�ص
ذوي الإعاق ��ة ،وقد ا�ستمرت هات ��ان الدورتان لـ 4
اي ��ام و �ش ��ارك فيهم ��ا � 40شخ�ص ًا م ��ن اللبنانيني
وال�سوريني.
 تنظيم دورات تدريبي ��ة متكينية ملتدربي برنامجالتدريب املهني مب�شاركة � 15شخ�ص ًا ذا اعاقة.
 تنظي ��م ور�ش ��ة عم ��ل ملنظم ��ات اال�شخا�ص ذوياالعاق ��ة و م�ؤ�س�سات اخلدم ��ات يف ال�شمال و ذلك
يف  26ايار  2016يف املنتدى بال�شراكة مع اجلمعية
الوطنية حلقوق الأ�شخا�ص ذوي االعاقة يف لبنان،
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�ضمن م�شروع افكار  3بح�ضور فيها � 12شخ�ص ًا.
 تنظي ��م دورات تدريبي ��ة م ��ع  HABITATح ��ول�إع ��داد مدرب�ي�ن يف جم ��ال املحا�سب ��ة املنزلي ��ة
واالدخار� ،شارك فيه ��ا � 20شخ�ص ًا من ذا �إعاقة،
متح ��ورت جميعها على ال�صف ��ات واملعلومات التي
يتمت ��ع به ��ا امل ��درب .ويف نهاي ��ة التدري ��ب �أ�صب ��ح
هن ��اك  3مدرب�ي�ن م�ؤهل�ي�ن للتدري ��ب يف جم ��ايل
املحا�سب ��ة املنزلية و الإدخ ��ار .باال�ضافة اىل دورة
اع ��داد مدرب�ي�ن ح ��ول االدارة املالي ��ة بالتعاون مع
 HABITATوذل ��ك يف  2016/6/2يف «املنت ��دى»
بح�ضور � 15شخ�ص ًا ذا �إعاقة.
 امل�شاركة يف حما�ضرة حول القانون 2000/220واالتفاقية الدولية حلقوق اال�شخا�ص ذوي االعاقة،
وذلك يف  2016/11/7يف ثانوية رو�ضة الفيحاء.

برنامج تأمين فرص العمل
ال يزال يواجه برنامج ت�أمني فر�ص العمل العديد من ال�صعوبات التي تق ّيد تطوير هذا
الربنامج جلهة توظيف اال�شخا�ص ذوي االعاقة لعدة ا�سباب ومنها:
 عدم جتاوب القطاعني العام و اخلا�صكما ينبغي لتوظيف اال�شخا�ص ذوي االعاقة. توجه العديد من اال�شخا�ص ذوي االعاقة اىل احل�صول على رخ�ص ك�شك.�إال �أن الربنامج �سعى وب�إمكاناته ال�ضئيلة جد ًا الت�شبيك مع القطاع العام من خالل (جمل�س
اخلدمة املدنية) والقطاع اخلا�ص واجلمعيات املانحة �إىل القرو�ض ملحاولة توظيف بع�ض
اال�شخا�ص ذوي االعاقة ولت�سهيل �إعطائهم قرو�ض ًا مي�سرة.

اهم املنجزات خالل 2017/2016

 توظيف  10ا�شخا�ص من ذوي االعاقةيفكافيرتيا امل�ن�ت��دى ،التي افتتحت يف �شهر
حزيران  ،2016حيث كان افتتاحها مهم ًا
جدا لال�شخا�ص ذوي االعاقة وغريهم.
 توظيف  7مدربني ذوي اعاقة يف برناجميالتدريب املهني والرتبويفي املنتدى.
 الت�شبيك م��ع «جمعية ال���رواد للتنمية»بخ�صو�ص امل�شاركة يف جائزة اعطاء منحة
مالية الف�ضل م�شروع يف طرابل�س ،ومت تقدمي
 12م�شروع ًا من قبل �أ�شخا�ص ذوي �إعاقة يف
املنتدى ،ومت �إختيار �شخ�صني ،حيث �شاركا
يف دورات تدريبية مكثفة للدخول يف �سوق
العمل.
 حتويل  5ا�شخا�ص ذوي اعاقة للم�شاركة يفاعمال م�سرحية خارج «املنتدى» مقابل مبالغ
مادية.
 الت�شبيك م��ع «جمعية الت�ضامن املهنيوقر�ض املجموعة» لت�سهيل اعطاء قرو�ض
مي�سرة ال�شخا�ص ذوي �إعاقة ،عل ًما �أنه قد
ّ
ا�ستفاد � 3أ�شخا�ص ذوي اع��اق��ة م��ن هذه
القرو�ض.
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البرنامج الصحي
الربنامج ال�صحي من �ضمن اهم الربامج يف املنتدى الذي يعمل على تخفيف الأعباء ال�صحية للأ�شخا�ص
ذوي االعاقة حيث ا�صبح مق�صد العديد من اال�شخا�ص ذوي االعاقة وغريهم وي�ستقطب عددا كبريا من
امل�ستفيدين ،من كافة مناطق ال�شمال.
يعاين اال�شخا�ص ذوي االعاقة من �صعوبات عديدة ،ويحاول الربنامج �ضمن امكاناته على تذليل هذه
ال�صعوبات ومعاناتهم اليومية ،من خالل تقدمي العديد من اخلدمات واملعدات الطبية� ،أو لال�ست�شارات مبا
يتعلق بحاجاتهم .وتتلخ�ص اخلدمات ال�صحية التي �أ ّمنها الربنامج خالل العام  2017-2016كالآتي:

الخدمات الصحية
 اعارة املعدات الطبية من (واكر وكرا�سي متحركةوع ��كازات حتت االبط وللكوع  )..وي�ستفيد من هذه
اخلدمة اال�شخا�ص ذوي االعاقة وغريهم.
 ت�أمني معاينات جمانية او �شبه جمانية مع حوايل 30طبيب من كافة االخت�صا�صات.
 ت�أم�ي�ن بع� ��ض االدوي ��ة املزمن ��ة بالت�شبي ��ك م ��عم�ؤ�س�سات اجتماعية وتقدّم لذوي االعاقة جمانا.
 يت ��م �شراء بع� ��ض االدوية التي تخت� ��ص باالعاقةوتقدم جمانا.
 التن�سيق مع بع�ض املراكز ال�صحية يف ال�شمال منم�ستو�صفات ومراك ��ز ا�شعة وغريها ،وذلك لتحويل
اال�شخا�ص ذوي االعاقة واجراء ح�سومات.
 لع ��ب دور الو�سي ��ط بني اال�شخا� ��ص ذوي االعاقةوبع�ض اجلهات املعنية لت�سهيل و�صول اخلدمة.

 ت�أمني ع�صا مكفوفني مع ح�سومات وامل�ساعدة علىت�أمني النظارات الطبية.
 حتوي ��ل ا�شخا�ص بحاجة اىل اجهزة و اىل معداتطبية واطراف ا�صطناعية ملنظمات دولية.
 �صيانة االجهزة واملعدات الطبية للأ�شخا�ص ذوياالعاقة.
 كان للربنام ��ج دور م ��ع النازح�ي�ن ال�سورين ذوياالعاقة وامل�ؤ�س�سات املحلية واالجنبية العاملة معهم.
 اجراء عمليتني جراحيتني ل�شخ�صني يعانيان مناعاق ��ات ب�صرية ،وذلك بالتعاون م ��ع جمعية �أندية
الليونز الدولية  -املنطقة .351
 تطوي ��ر تقنية تعليم لغة الرباي ��ل وتدريب مدربنييف ه ��ذا املجال م ��ع ع�ضو الهيئة العام ��ة يف املنتدى
القا�ضي �شربل حلو.

اخلدمات التي قدمت عرب الربنامج
نوع اخلدمة املقدمة
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خدمات �صحية خمتلفة (م�ساهمة و�شراء وت�أمني الأدوية،
م�ساهمة جلود عكازات ،ع�صا مكفوفني� ،صيانة كرا�سي)
دواء (جمعية ال�شبان امل�سيحيني )YMCA -
اعارة وت�أمني اجهزة
معاينات طبية
املجموع

عدد اخلدمات

عدد امل�ستفيدين

485

240

245
165
70
965

57
150
45
492

المعينات
برنامج املعينات يقدم  54خدمة ،حيث بلغ عدد الطلبات املنفذة للعام  2016اكرث من  4600طلب لأكرث
 2500م�ستفيد لكافة مناطق ال�شمال .وا�ستفاد خالل العام  2016اكرث من � 2500شخ�ص من ذوي
االعاقة ح�صلوا على املعينات التالية:
النوع

عدد امل�ستفيدين

كر�سي متحرك عادي
كر�سي متحرك مع ظهر متحرك
�أ�س ّرة م�ست�شفى
فر�شة ماء
طراحات هوائية
طراحات جال ()Gel
واكر مع  4دواليب
واكر عادي
ع�صا مع ركائز
عكازات حتت الباط وللكوع
خدمات خمتلفة خا�ص بال�سل�س البويل
حفا�ضات خمتلف القيا�سات
املجموع

130
29
25
65
32
15
8
40
30
60
447
2000
2881
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مركز العالج الفيزيائي
ي�ستمر «مركز العالج الفيزيائي» يف «منتدى املعاقني يف لبنان ال�شمايل» الذي يعترب واحد ًا من �أبرز
الأق�سام يف جمال �إعادة الت�أهيل يف املنطقة با�ستقبال كافة احلاالت التي حتتاج للعالج الفيزيائي من
ا�شخا�ص ذوي اعاقة وغريهم .حيث مت تزويد مركز املنتدى للعالج الفيزيائي ب�أحدث االجهزة التقنية
املتاحة ل�ضمان النتائج املرجوة من عملية العالج والت�أهيل ،والتي ي�شرف عليها ويتابعها اخ�صائيون
واخ�صائيات ذوو كفاءات عالية يف هذا املجال ل�ضمان اف�ضل النتائج املرج ّوة يف هذا املجال.

من �أهم اجنازات املركز

 جتديد التعاقد مع ال�صليب الأحمر الدويل الذيي�ؤمن خدم ��ات عالج فيزيائي ع ��ن طريق املنتدى
لل�سوريني و اللبنانيني واجلن�سيات الأخرى.
 العم ��ل يف م�ش ��روع  WRFمع جمعي ��ة ال�صندوقال ��دويل للت�أهيل ال ��ذي يقوم عل ��ى تركيب �أطراف
وتق ��دمي جل�س ��ات ع�ل�اج فيزيائ ��ي للح ��االت التي
حتت ��اج �إىل مثل ه ��ذا العالج ،لأ�شخا� ��ص لبنانيني
و�سوريني وغريهم من اجلن�سيات.
ين�ص على
 ابرام عقد مع منظمة االعاقة الدولية ّا�ستقب ��ال مر�ضى من كاف ��ة اجلن�سيات لال�ستفادة
من خدمات العالج الفيزيائي.
 �ضم ��ن العق ��د ال ��ذي ابرم م ��ع منظم ��ة الإعاقةالدولي ��ة مت جتهي ��ز م�ست ��ودع للمع ��دات احلركي ��ة
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واملع ��دات اخلا�ص ��ة الت ��ي تق� �دّم �إىل املر�ض ��ى
امل�ستفيدين من العالج الفيزيائي.
 جتهي ��ز ق�سم خم�ص�ص بالأطف ��ال ذوي االعاقة�ضمن مركز العالج الفيزيائي بالتعاون مع منظمة
االعاقة الدولية.
 ابرام عق ��د مع وزارة ال�ش� ��ؤون االجتماعية فيمايخ�ص العالج الفيزيائي.
 اب ��رام عقد مع الأمن الع ��ام فيما يخ�ص العالجالفيزيائي.
 ابرام عقد مع �صندوق تعا�ضد املعلمني.وق��د بل��غ ع��دد امل�س��تفيدين م��ن جل�س��ات
الع�لاج الفيزيائي  110م�س��تفيد ًا ،ومبعدل
اجمايل  975جل�سة.

البرنامج التربوي
انطالق ًا من مبد�أ دمج الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة يف جمتمعهم وحقهم يف التعلم كحق من حقوق
الإن�سان ،انطلق الربنامج الرتبوي بهدف تخريج جيل من الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة يحمل �أعلى
ال�شهادات العلمية لإي�صال ق�ضيتهم لأعلى املنابر.
ابتد�أ الربنامج الرتبوي مع تلميذ واحد ،واليوم وبعد امل�سرية ال�شاقة للمنتدى ،ها هو ذا يفخر
ب�أنه ي�ضم ما يزيد عن مئة تلميذ .ويفخر ب�أنه خ َّرج يف ال�سنوات املا�ضية الع�شرات منهم .وها هم
ينت�شرون ،ح�سب تخ�ص�صاتهم ،داخل الوطن وخارجه.

�أهم اجنازات هذا الربنامج

 توقي ��ع معاه ��دة مع منظم ��ة اليون�سي ��ف الدوليةلت�أم�ي�ن دع ��م للفرو�ض املنزلي ��ة اىل  38طالب ًا من
ذوي االعاقة من اجلن�سية ال�سورية.
 ادخ ��ال  38طالب ًا من ذوي االعاقة من اجلن�سيةال�سورية اىل املدار�س الر�سمية بالتعاون مع منظمة
اليون�سيف الدولية و بتمويل خا�ص.
 ت�أمني  3منح جامعية للطالب ذوي االعاقة. ت�سديد ب ��دالت الت�سجيل وب ��دالت القرطا�سية لـ 30طالب ًا.

 م�ساعدة حوايل  180طالب ًا يف ت�سديد �أق�ساطهممن خالل برنامج «ع ّلم ولد ًا معاق ًا».
 تنفي ��ذ دورة تدريبي ��ة ل� �ـ  60ا�ست ��اذ ًا م ��ن ع ��دةمدار� ��س ر�سمية بعنوان تعزيز دور املربي يف كيفية
التعامل مع الطالب من ذوي االعاقة.
 تنفي ��ذ جل�س ��ات توعية ل� �ـ  100من �أولي ��اء �أمورط�ل�اب الربنام ��ج الرتب ��وي و املهن ��ي ح ��ول كيفية
التعامل مع �أطفالهم ومتابعتهم.
 زي ��ارات ميداني ��ة دوري ��ة للمدار� ��س الر�سمي ��ةواخلا�صة ملتابعة �أو�ضاع تالميذ الربنامج الرتبوي.
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البرامج الفنية
به��دف حتقي��ق الدم��ج الإجتماعي ،ب��د�أ «املنتدى» العم��ل يف احلق��ل الفنّي منذ
العام  2013بت�أ�سي�س فرقة كورال وفرقة م�سرح املنتدى ،وهذا العمل يف احلقل
الفنّي له هدفان ،الأول هو متكني الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة من تطوير مواهبهم
الفني��ة وتعزي��ز الثق��ة بالنف�س ،واله��دف الثاين يتمثّل يف �إف�س��اح املج��ال �أمام
ه�ؤالء الأ�ش��خا�ص للظهور �أمام املجتمع كمجموعة نا�ش��طة ،قادرة على �أن تكون
مبتكرة ومنتجة ،ومن �أبرز ن�شاطات هذا الربنامج:
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الكورال
�ش ّكلت جلنة الن�شاطات يف «املنتدى»
فرقة كورال بقيادة املاي�سرتو نا�صر
م�سعد �ض ّم ��ت � 16شاب� � َا و�شابة من
الأ�شخا� ��ص ذوي االعاق ��ة و غريهم
بع ��د �أن ب ��د�أب � 7أ�شخا� ��ص و ق� �دّم
العدي ��د من احلف�ل�ات .كم ��ا كنا و
ال زلن ��ا ن�شج ��ع ق�ضية الدم ��ج التي
تهدف اىل فتح الأبواب �أمام اجلميع
للتقدّم و االن�ضمام اىل الفرقة.

المسرح
م ��ن الك ��ورال اىل امل�س ��رح حي ��ث ازداد ع ��دد
امل�شاركني له ��ذا العام لي�ص ��ل اىل  70متد ّرب ًا
يق ��وم عل ��ى تدريبه ��م املخ ��رج توفي ��ق ع ��وين
امل�ص ��ري .ق ّدم ��ت ه ��ذه الفرق ��ة ع ��دد ًا م ��ن
امل�سرحي ��ات و �آخره ��ا م�سرحي ��ة «الب�ؤ�س ��اء
بالعرب ��ي» اتي مت عر�ضها يف خم�س حمافظات
يف لبن ��ان (بريوت ،زحلة� ،صي ��دا ،جبل لبنان
و طرابل� ��س) والت ��ي �شارك فيه ��ا �أكرث من 40
�شخ�ص ًا ذا �إعاقة .وبطلب من اجلمهور نتطلع
اىل عر�ضه ��ا يف مزيد من املناطق مع احتمال
عر�ضها خارج لبنان.

الموسيقى
بع ��د الفوز مب�ش ��روع م ��ع ال�سف ��ارة الأ�سرتالي ��ة بعنوان
«التمك�ي�ن النف�سي للأ�شخا� ��ص ذوي االعاقة من خالل
ا�ستعم ��ال املو�سيقى» الذي يت�ضم ��ن تدريب � 20شخ�ص ًا
ذا �إعاقة وغريهم بهدف ان�شاء فرقة مو�سيقية ،ال يزال
«املنت ��دى» يتلق ��ى طلب ��ات االنت�ساب اىل فرق ��ة املنتدى
املو�سيقية التي �سيدربها �أخ�صائيون يف هذا املجال.

13

الجمعية الرياضية
�إن اجلمعية الريا�ضية هي ربيبة «املنتدى» ومن
�ص��لب �أهدافه وبراجمه .خا�ص��ة و�أنها ت�أ�س�ست
عرب �أع�ض��ائه حاملة �ض��من براجمه��ا و�أهدافها
روحي��ة عم��ل «املنت��دى» ومبادئ��ه .ويبل��غ عدد
امل�ش��اركني يف الن�ش��اط الريا�ض��ي � 45شخ�ص�� ًا
موزع�ين عل��ى ع��دة �أن�ش��طة ودورات ريا�ض��ية
�أقيمت خالل هذا العام.

�أهم الأعمال التي قامت بها اجلمعية
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 ت�أم�ي�ن  20كر�سي ًا ريا�ضي� � ًا ملمار�سة لعبة كرةال�سلة ،عرب ال�صليب الأحمر الدويل.
 امل�شاركة يف بطولة لبنان لكرة الطاولة. امل�شاركة يف عدة بطوالت يف لعبة كرة الطاولةبتنظي ��م من اللجن ��ة الأوملبية اللبناني ��ة و منها:
ك�أ�س لبن ��ان ،بطولة لبنان ،ك�أ� ��س الربيع ،ك�أ�س
ال�صي ��ف و بطول ��ة اال�ستقالل وق ��د حقق العبو
«املنتدى» نتائج مهمة يف هذه البطوالت.
 امل�شاركة يف اليوم الوطني الباراملبي اللبناين. امل�شاركة يف ن�ص ��ف ماراثون طرابل�س الدويل( 21كلم).
 امل�شاركة يف ماراثون بريوت الدويل ( 48كلم). امل�شاركة يف ماراثون عكار الثاين ( 21كلم). امل�شاركة يف ماراثون القلمون الثاين ( 10كلم). امل�شاركة يف �سباق الدراجات الهوائية. العمل على اطالق لعبة كرة الهدف للمكفوفني. تخ�صي� ��ص ح�ص� ��ص ريا�ضي ��ة متنوع ��ة يفبرنام ��ج التدري ��ب املهن ��ي لتمك�ي�ن  15متدرب� � ًا
م ��ن ممار�سة لعب ��ة كرة الطاول ��ة فئتي اجللو�س
والوق ��وف ،وذل ��ك مبع ��دل مرت�ي�ن يف اال�سبوع.
�إ�ضاف ��ة �إىل م�شارك ��ة � 10أ�شخا� ��ص يف �سباقات
املاراثون التي جرت يف عكار و طرابل�س وبريوت.

اتفاقيات
وعقود
خالل العام 2017/2016
مت توقيع عدة اتفاقيات
ت�����ع�����اون م�����ع خم��ت��ل��ف
القطاعات الر�سمية و غري
الر�سمية ومنها:

 اتفاقية تعاون مع جامعةاجلنان.
 ات��ف��اق��ي��ة ت� �ع���اون م��عم �� �س �ت �� �ش �ف��ى ط��راب �ل ����س
احلكومي.
 اتفاقية تعاون مع جمعيةروح ال�شباب.
 اتفاقية تعاون مع جمعية.Utopia
 اتفاقية مع .Baladi Cap اتفاقية تعاون مع منظمةاالعاقة الدولية.
 ات��ف��اق��ي��ة ت� �ع���اون م��عمنظمة هابيتا االن�سانية.
 عقد مع ال�صليب الأحمرالدويل مبا يتعلق باالجهزة
واالطراف اال�صطناعية.
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مشاريع انتاجية
مشروع االكشاك
ا�ستم ��ر املنتدى خالل العام  2017-2016بتعبئة طلبات �أك�شاك اميانا منه بحقّ الأ�شخا�ص ذوي االعاقة
بالعم ��ل واال�ستقاللي ��ة املادية والعي�ش بكرام ��ة بدون حاجة اىل �أحد .وخالل ه ��ذا العام مت رفع  50طلب
ترخي�ص �أك�شاك �إىل بلديات خمتلفة دون احل�صول على �أي ترخي�ص لأي ك�شك� .أما بالن�سبة اىل منطقة
الكورة فتم و�ضع ك�شك ّ
مرخ�ص بالتعاون مع البلدية يف منطقة بتوراتيج.

تعت�ب�ر كافيرتي ��ا املنتدى م ��ن امل�شاري ��ع االنتاجية
التابع ��ة للجمعي ��ة ،مت افتت ��اح مو�سمه ��ا الأول يف
 .2016/6/16و كان الهدف الأ�سا�سي منها ت�أمني
فر� ��ص عم ��ل لعدد م ��ن الأ�شخا� ��ص ذوي االعاقة.
وبناء على االقبال ال ��ذي �شهدته الكافترييا خالل
الع ��ام املا�ضي ،عمل ��ت ادارة املنت ��دى على تطوير
امل�شروع وتو�سيعه.
�ساهم ��ت كافترييا املنت ��دى يف ت�أم�ي�ن فر�ص عمل
ل� �ـ � 10أ�شخا� ��ص م ��ن ذوي االعاقة مم ��ا م ّكنه من
ّ
تخطي �إعاقاتهم لي�صبحوا �أفرادا منتجني قادرين
على حتمل م�س�ؤولية و �إعالة �أنف�سهم.

تفتح الكافترييا �أبوابها يوميا من ال�ساعة  4ع�صرا
حت ��ى منت�ص ��ف اللي ��ل .وم ��ن اجلدير بالذك ��ر �أن
الكافتريي ��ا ت�ضم عل ��ى �أراجيح و �ألع ��اب للأطفال
ف�ض�ل�ا ع ��ن ا�ستعداده ��ا القام ��ة �أعي ��اد مي�ل�اد
ومنا�سبات اجتماعية خمتلفة.
ومبنا�سبة حلول �شهر رم�ضان املبارك من الطبيعي
�أن تع� �دّل الكافترييا برناجمها بحي ��ث يبد�أ العمل
بع ��د االفطار م ��ن كل يوم عل ��ى �أن يتخل ��ل ال�شهر
الكرمي �إقام ��ة بع�ض م�أدبات ال�سح ��ور والأم�سيات
الرم�ضانية املختلفة.
وي�سع ��ى «املنتدى» للتو�سع يف ن�شاط ��ات الكافترييا
بحي ��ث يكون له ��ا دوام ��ان �صباح ��ي وم�سائي مما
يزيد فر�ص العمل �أمام الأ�شخا�ص ذوي االعاقة.

�أحد الأك�شاك العاملة حتت برنامج «امل�شاريع الإنتاجية»

حديقة كافترييا املنتدى

كافتيريا المنتدى
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مركز الضنية
افتتح «املنتدى» مركزه الثاين يف ق�ض��اء ال�ض��نية يف بداية ني�س��ان من العام  2014و�ش��ملت ن�شاطاته
الربام��ج املنف��ذة يف مركزه الأ�سا�س��ي يف امليناء ،واملوزعة عل��ى براجمه املختلفة ومرك��زّ ًا على بع�ض
الن�شاطات اخلا�صة التي تتالءم مع البيئة الريفية كا�ستثمار املهارات الأ�سرية يف �صناعة املنتوجات
املنزلية وت�سويقها ليحقق ذلك جزء ًا من مدخول هذه الأ�سر فتحقق لها الكفاية ولو بحدّ ها الأدنى.

من �أبرز ن�شاطات الفرع:

 ت�أمني تدريب لـ � 6أ�شخا�ص ذوي�إعاق ��ة من خالل العق ��د املو ّقع مع
امل�ؤ�س�سة الوطنية لال�ستخدام.
 ت�أم�ي�ن التدري ��ب ل� �ـ � 8أ�شخا�صذوي �إعاق ��ة م ��ن خ�ل�ال عق ��د
ال�شراك ��ة م ��ع وزارة ال�ش� ��ؤون
االجتماعية.
 ت�أم�ي�ن املعين ��ات ال�صحية لـ 26�شخ�ص� � ًا ذا �إعاق ��ة واي�صالها اىل
امل�ستفيدين يف منازلهم.
 تنفي ��ذ برنامج االعارة لعدد منامل�ستفيدي ��ن والذي ��ن بحاجة اىل
معدات طبية.
 افط ��ار رم�ض ��اين ملتدرب ��يالربنامج املهني.
 ت�أم�ي�ن النق ��ل من خ�ل�ال با�صاجلمعي ��ة لعدد م ��ن املنت�سبني من
ال�ضني ��ة اىل مركز الوزارة يف �أبي
�سم ��راء به ��دف جتدي ��د بطاقات
االعاقة اخلا�صة بهم.
 جتدي ��د عقد الرعاي ��ة مع وزارةال�ش� ��ؤون االجتماعي ��ة واملنت ��دى
ال ��ذي يق�ض ��ي بتدريب مهن ��ي لـ 8
�أ�شخا�ص ذوي �إعاقة.
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نشاطات متفرقة
نشاطات داخل المنتدى
 اقام ��ة �سح ��ور رم�ض ��اين ح�ض ��ره ح ��وايل  300اىل �ألعاب للأطفال .ح�ضر الن�شاط �أكرث من 500م�ستفيد من لبنانيني و�سوريني اختتم بتوزيع هدايا
�شخ�ص.
 ن�شاط مبنا�سبة عيد امليالد حيث مت توزيع هدايا للأطفال. �إقام ��ة ن�شاط ��ات توعي ��ة ودع ��م نف�س ��ي لأطفاللـ  500طفل.
 اقام ��ت ي ��وم �صحي جم ��اين يف مق ��ر «املنتدى» املنتدى و�أهاليهم ،بالتعاون مع م�ؤ�س�سة ال�صفدي.بالتعاون مع جمعية �أندي ��ة الليونز الدولية املنطقة
 351وم�ست�شف ��ى مظل ��وم اجلدي ��دة بطرابل� ��س
ومنظم ��ة الإعاق ��ة الدولي ��ة ،و�شمل ��ت الك�شوف ��ات
ال�صحية واملخربية زهاء � 200شخ�ص لبناين ومن
جن�سيات �أخرى.
 ن�ش ��اط مبنا�سبة عي ��د الأم ح�ض ��ره حوايل 100من �أمه ��ات برامج «املنت ��دى» املختلفة حيث تخلله
العديد من العرو�ض الفنية احتفاال بهذه املنا�سبة.
 �أقيم على �أر�ض املنتدى يف  2017/4/9وبالتعاونمع جمعية  Utopiaوبال�شراكة مع منظمة اوك�سفام
ن�شاط توعية عن موا�ضي ��ع احلماية �ضمن م�شروع
بتمويل م ��ن  Irish aidو�شاركت يف الن�شاط العديد
م ��ن اجلمعي ��ات املحلية .وتخل ��ل الن�ش ��اط م�سرح
تفاعل ��ي يتناول مو�ض ��وع الزواج املبك ��ر باال�ضافة
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نشاطات خارج المنتدى
 م�شارك ��ة «املنتدى» يف ن�ش ��اط بيئي بعنوان «منحقنا جدران نظيفة» بالتعاون مع بلدية طرابل�س.
 تك ��رمي املنتدى حلق ��وق الأ�شخا�ص ذوي االعاقةب�شخ� ��ص املدي ��ر «ج ��ورج خلي ��ل» من قب ��ل جمعية
�شباب العزم.
 م�شارك ��ة مبنا�سبة اليوم العامل ��ي لالعاقة الذيج ��رى يف  2016-12-2بتنظيم م ��ن  DRCو,UN
حي ��ث �أجريت بطولة م�صغ ��رة يف كرة الطاولة بني
املتدربني� ،شارك فيها � 15شخ�ص ًا ذا �إعاقة.
 م�شارك ��ة  25متدرب� � ًا م ��ن الربنام ��ج املهن ��ي يفم�ؤمتر �صحفي عقد يف نقابة ال�صحافة حول تقرير
االعاق ��ة يف لبنان ومناق�شة القان ��ون 2000/220
بتاريخ .2016/12 /19

 م�شارك ��ة  15متدرب ًا يف برنام ��ج التدريب املهنييف جمي ��ع البط ��والت املتعلقة بك ��رة الطاولة والتي
نظم ��ت من قبل اللجنة الباراملبي ��ة اللبنانية ومنها
بطول ��ه الربيع ،بطولة ال�صيف ،بطولة اال�ستقالل،
بطولة لبن ��ان والتي نظمت على ار�ض مالعب مون
ال�سال يف بريوت.
ً
 ا�ش ��راك 20طالبا وطالبة حل�ضور م�سرحية علىم�سرح رو�ضة الفيحاء.
 ا�شراك  50طالب ًا من الربنامج الرتبوي حل�ضورم�سرحية بعنوان زكور احلرحار.
 تنظي ��م رحلة اىل منطقة زحلة �ش ��ارك فيها 50�شخ�ص ًا من «املنتدى».
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دور المنتدى في مساعدة الالجئين
السوريين من ذوي االعاقة
فر�ضت الأزمة االن�سانية يف �سوريا نف�سها على كافة الواقعني االجتماعي واالقت�صادي يف لبنان .وحيث �أن
«املنتدى» يدافع عن حقوق الأ�شخا�ص ذوي االعاقة بغ�ض النظر عن �أديانهم ،و�أعراقهم وجن�سياتهم ،فقد
�أطلق «املنتدى» برنامج دعم لالجئني من ذوي االعاقة بالتعاون مع املنظمات الدولية واملحلية بتمويل
خا�ص ،حيث مت دجمهم يف كافة برامج اجلمعية لال�ستفادة من كافة اخلدمات التي يقدمها «املنتدى».

يف ه��ذا الإط��ار مت تق��دمي اخلدم��ات
التالية:

 تركي ��ب �أط ��راف م ��ن خ�ل�ال العقد م ��ع منظمة WRFلـ � 36شخ�ص ًا من ذا �إعاقة.
 ت�أم�ي�ن خدمة العالج الفيزيائي لـ � 23شخ�ص ًا ذا�إعاقة من خالل العق ��د املو ّقع مع ال�صليب الأحمر
الدويل.
 ت�أمني خدمة العالج الفيزيائي لـ � 41شخ�ص منذوي االعاق ��ة من خالل العق ��د مع منظمة االعاقة

الدولية.
 ت�أمني العديد من اخلدمات ال�صحية من كرا�سيوع�صي عرب منظمة االعاقة الدولية.
 دم ��ج ما يقارب � 10أ�شخا� ��ص يف برامج املنتدىالفنية من كورال وم�سرح ومو�سيقى.
 دم ��ج � 10أ�شخا� ��ص يف برنام ��ج التدريب املهنيالتابع لـ «ملنتدى».
 ت�سجيل  38طالب ًا يف املدار�س الر�سمية اللبنانية -ت�أمني الدعم للفرو�ض املدر�سية لـ  38طالب ًا.

