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مقدمة
المركز الوطني للتأهيل المجتمعي هو جمعية فلسطينية مستقلة غير حكومية غير ربحية تهدف
إلى مساعدة شرائح المجتمع المختلفة كالشباب ،المرأة ،األطفال خاصة األشخاص ذوي اإلعاقة
الحركية من كال الجنسين ،وذلك بهدف تعزيز فرصهم في العيش باستقالل واالندماج وتحقيق
أهدافهم الحياتية الشخصية وتعزيز مشاركتهم في التنمية المجتمعية

.
تأسس المركز الوطني للتأهيل المجتمعي بواسطة مجموعة من ذوي اإلعاقة بمحافظة غزة تحت
رقم  2054بتاريخ 28/8/1996

الرؤية
المركز الوطني هو مركز تأهيل مجتمعي ،خدماتي ،خبراتي ومعرفي يعمل في تقديم التأهيل
المجتمعي في المجاالت االجتماعية ،الطبية ،النفسية لفئات مجتمعية متنوعة على صعيد
الشباب ،المرأة واألطفال خاصة األشخاص ذوي اإلعاقة الحركية وتمكينهم من االندماج باتجاه تعزيز
قدراتهم والمساهمة في التنمية المجتمعية من خالل الرؤية التالية" :نطمح للريادة والتميز
بالنهوض بالمجتمع الفلسطيني وصوال ً الى مجتمع متوازن" .من خالل الرؤية التالية" :نطمح للريادة
والتميز بالنهوض بالمجتمع الفلسطيني وصوال ً الى مجتمع متوازن

الرسالة
دأب المركز الوطني منذ نشأته على تقديم خدمات التأهيل (االجتماعي-الطبي-النفسي) على
صعيد الفرد واألسرة إلى مساعدة شرائح المجتمع المختلفة خاصة األشخاص ذوي اإلعاقة
الحركية من كال الجنسين إضافة الى تعزيز الوعي المجتمعي فيما يتعلق بقضايا ومشاكل وحقوق
ذوي االعاقة في قطاع غزة وذلك من خالل تنفيذ برامج بناء القدرات ،الرعاية المنزلية ،والمناصرة
والتشبيك من خالل الرسالة التالية (نسعى للعمل على تأهيل وتنمية المجتمع المحلي بشرائحه
المختلفة دون تمييز من خالل تقديم خدمات التأهيل المختلفة).
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القيم
-

تعزيز مبادئ حقوق اإلنسان والتي تشمل العدل ،المساواة ،المسائلة ،دور القانون،
الشفافية ،التسامح ،االحترام ،عدم التمييز ،المشاركة ،وتمكين المجموعات المهمشة.

الفئات المستهدفة للمركز الوطني للتأهيل المجتمعي:
 -1األشخاص ذو حاالت االعاقة الحركية من كل األعمار إناث وذكور في قطاع غزة.
 -2الشباب والمرأة.
 -3المتخصصين والمؤسسات األهلية والطالب في مجال التأهيل المجتمعي.
 -4المستفيد األخير وهو المجتمع ككل.
برامج المركز الوطني للتأهيل المجتمعي:

❖ برنامج بناء القدرات:
يقدم هذا البرنامج أنشطة التدريب والتوعية وأنشطة التمكين المختلفة مثل” ورش التوعية
وأنشطة دعم األقران والمناظرات والمبادرات واللقاءات مع أصحاب القرار” إلى األشخاص ذوي
اإلعاقة من كال الجنسين ،والمؤسسات الناشئة العاملة في مجال التأهيل حيث ستساهم هذه
األنشطة في تعزيز مهارات وخبرات الفئات المستهدفة.

❖ برنامج الرعاية المنزلية:
يقدم هذا البرنامج خدمات الرعاية المنزلية لألشخاص ذوي اإلعاقة الحركية بواسطة فرق طبية
مؤهلة تلقت تدريبات على أيدي خبراء دوليين تزورهم في منازلهم تقدم لهم خدمات متكاملة
(خدمات التمريض ،والعالج الطبيعي والوظيفي ،والدعم النفسي) ،كما يتم تدريب أهالي
المستفيدين على أساسيات الرعاية المنزلية ،وكذلك يتم تزويد األشخاص ذوي اإلعاقة باألدوات
المساعدة والمستلزمات الطبية الالزمة لهم إضافة إلى جلسات الدعم النفسي الجماعي ،العقل
والجسم وجلسات العالج بواسطة اللعب والموسيقى وأنشطة اجتماعية متنوعة.
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❖ برنامج التوعية والمناصرة:
يقدم هذا البرنامج أنشطة التوعية والتمكين والحشد والتأثير التي سوف تستهدف األشخاص ذوي
اإلعاقة من كال الجنسين وأسرهم وشخصيات مجتمعية مختلفة بواسطة تنفيذ ورش التوعية
وأنشطة المناصرة وغيرها من أجل تحسين اآلراء المجتمعية السلبية حول قضايا ذوي اإلعاقة
ومساعدتهم على حقوقهم التي كفلتها القوانين المحلية والدولية.

❖ مشاريع سابقة:
المشروع
مشروع تحسين الوضع الصحي لألطفال
ذوي االعاقة الحركية في محافظات غزة

الممول

عدد
المستفيدين

قيمة
المنحة
اإلجمالية

سنة
التنفيذ

Kerk In
Actie

1200

320,000
Euro

-2018
2011

مشروع الرعاية المنزلية لذوي اإلعاقة

Kinder
postzegels

1350

445,000
Euro

-2018
2011

مشروع توزيع كراسي متحركة لألطفال

Viva
Malaysia

21

5000 $

2017

مشروع تشغيل الخريجين (عالج طبيعي
– تأهيل مجتمعي) في محافظات غزة
والجنوب

Mercy
Corps

50

20,000 $

-2014
2013

رعاية منزلية لألطفال ذوي اإلعاقة
الحركية وعالج نطق لألطفال ذوي
المشاكل السمعية

Liliane
Fond

300

50,000
Euro

-2011
2013

مشروع الرعاية المنزلية لكبار السن

& ICCO
Kerk in
Actie

100

20,000
Euro

2012

مشروع تمكين النساء ذوات اإلعاقة

Cordaid

100

20,000
Euro

2012

294,287
Euro

20112013

مشروع مناهضة التمييز وانتهاك حقوق
االنسان ضد النساء واألطفال ذوي
اإلعاقة في قطاع غزة

EU

950
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