جملة �إلكرتونية �شهرية ت�صدرها الدائرة

العدد 14

استعراض الخبرات العالمية في
مجال خدمات كبار السن
1

الــرؤيــــة
والـرســـــــــــــــــالـة
رئيس التحرير

�أحمد �إبراهيم امليل

الر�ؤية

نحو جمتمع يتمتع بالرفاه واالمن واال�ستقرار
الأ�سري واالحتواء االجتماعي

الر�سالة
العمل على تقدمي خدمات اجتماعية عالجية
ووقائية و�إمنائية وفق ًا لأف�ضل املمار�سات يف جمال
ال�ضمان والرعاية واحلماية والت�أهيل للأفراد والأ�سر
واملجموعات من ذوي الظروف االجتماعية اخلا�صة
لتمكينهم من التكيف مع ظروفهم وا�ستفادتهم من
موارد بيئتهم وم�ساعدتهم للو�صول بهم حلياة كرمية،
كما نعمل على درا�سة امل�شكالت االجتماعية اليجاد
احللول ودعم اتخاذ القرار ا�سهاما منا يف عملية
التنمية امل�ستدامة ملجتمع �إمارة ال�شارقة.

هيئة التحرير

خولة عبداهلل �آل علي
علياء عي�سى ال�سوقي
حممد الب�شري الدودو

اإلخراج الفني
حممد الب�شري الدودو

عناوين التواصل:
media@sssd.shj.ae
065078086

2

3

أخبار رئيسة

بمناسبة «اليوم العالمي»

اجتماعية الشارقة تجسد دور الصيادلة في خدمة كبار السن

مت رابطة الصيادلة ،بدائرة الخدمات االجتماعية
بالشارقة ،فعاليةً بمناسبة اليوم العالمي
للصيادلة ،الذي يصادف يوم  25سبتمبر من
كل عام ،حيث تقام فعاليات مختلفة تركز على
دور الصيادلة في خدمة كبار السن بالذيد،
بالتعاون مع عدة شركات طبية ،وبمشاركة
العاملين في مجال الصيدلة بالدائرة.
وتخلل الفعالية فيلم قصير يتضمن دور
الصيدلي ،ومتطلبات الممارسة الفعلية
لمهنة الصيدلة في الدولة ،مما ينعكس إيجابًا
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على مستوى ما يقدمه الكادر الصيدالني من
خدمات صحية لكبار السن ،ومحاضرة طبية
بعنوان «تحديثات العالج الغذائي للرعاية
الحرجة» ،والتي تتناول المراقبة المخصصة
للحاالت المرضية البسيطة ،والمتقدمة وخاصة
لكبار السن ،ومراجعة الجرعات الدوائية،
وتركيب األدوية ،وتقييم حركية الدواء في
الجسم ،وتوعية المريض حيال األدوية ومراحل
المرض ،وتقديم التوعية والنصائح الصحية
واالستشارات الدوائية.

وأوضحت الصيدالنية غادة إبراهيم ،رئيس
رابطة الصيادلة ،أن دور الصيدلي يكمن في
توعية وتمكين المرضى وأفراد المجتمع ،حول
االستخدام الرشيد واآلمن لألدوية ،وخاصة كبار
السن ،الذين يتعرضون لألخطاء الشائعة
عند االستخدام ،وكذلك في برامج التثقيف
وتحسين الصحة العامة ،من خالل التواصل
الفاعل مع كل من الفريق الطبي وأفراد
المجتمع.

وأكدت أهمية التزام الصيادلة ومساعديهم
بالقوانين والتشريعات وآداب المهنة ،وتطبيق
أسس ممارسة الصيدلة الجيدة والتعاميم
واألدلة المنظمة لهذا العمل ،الصادرة عن وزارة
الصحة ووقاية المجتمع ،والهيئات الصحية
المحلية ،وكذلك ضرورة تعزيز التواصل
وتضافر الجهود مع الفريق الطبي ،من أجل
تقديم خدمات صيدالنية نوعية ذات مستوى
عالمي ،محورها سالمة وصحة أفراد المجتمع.
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أخبار رئيسة

ضمن لقاء

«اجتماعية الشارقة» تستطلع آراء كبار السن حول البرامج الترفيهية المقدمة
استطلعت دائرة الخدمات االجتماعية في
الشارقة آراء ومالحظات كبار السن حول البرامج
الترفيهية المقدمة ،وذلك بهدف تحقيق
سياسة الدائرة في الوصول لمجتمع يتمتع
بالرفاه واألمن واالستقرار األسري واالحتواء
لقاء استطالعيًا جمع
االجتماعي .حيث نظمت
ً
كبار السن المنتسبين بدار رعاية المسنين،
وكذلك المنتسبين بأندية األصالة التابعة
للدائرة ،بهدف معرفة آرائهم ومالحظاتهم
حول البرامج الترفيهية المقدمة،
تحقيقًا لسياسة الدائرة في
الوصول لمجتمع يتمتع بالرفاه
واألمن واالستقرار األسري واالحتواء
االجتماعي.

الرحالت الترفيهية التي تُقدم لهم بشكل
سنوي ،وكذلك الوقوف على أبرز المالحظات
والمقترحات حول تحديد الرحالت القادمة.
ولفتت رئيس قسم مسؤول نادي األصالة
إلى أن أبرز النقاط التي فضلها كبار السن،
هو تحديد رحالتهم الترفيهية نحو البلدان
التي تتميز بمناظر طبيعية خالبة ،حيث أن
الدائرة توفر لهم حرية االختيار فيما يفضلونه
بناء
من تحديد وجهات السفر الترفيهية،
ً

على معطيات نتائج االستبيان ،مع مراعاة أن
األماكن والمدن جيدًا والتأكد من مستوى
تلك البلدان ،مضيفةً « :أن صحة وسالمة اآلباء
وحظي اللقاء بزيارة من قبل سعادة عفاف
أثنت على مشاركة كبار السن وحضورهم هذا
خدمات الدائرة ،وبادرت بتوجيه المعنيين
السن بشكل مستمر ،إلى جانب توفير كافة

اللجنة القائمة على الرحالت تقوم بدراسة
الخدمات الموفرة والمقدمة لكبار السن في
واألمهات أهم أولوياتنا».
المري رئيس دائرة الخدمات االجتماعية ،التي
اللقاء ،الذي سيسهم في تطوير مختلف
بناء على رغبات كبار
بتنظيم الرحالت
ً
الخدمات التي تضمن راحة كبار السن.

وأفادت سمية الشامسي مسؤول
نادي األصالة ،أن اللقاء الذي عقد
بقاعة الشهداء بالمقر الرئيسي
لدائرة الخدمات االجتماعية ،يأتي
تنفيذًا لمجموعة من الممارسات
التي وضعتها الدائرة بغية تحليل
البيئة الداخلية والخارجية وفق
النتائج وربطها مع مستهدفات
الدائرة ،وينسجم معها هذا اللقاء
الذي تطرق إلى معرفة رأي اآلباء
واألمهات من كبار السن ،حول برامج
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فعاليات

خــالل ثالثة أسـ ـ ـ ـ ـ ــابيع

بدعم  97جهة حكومية وخاصة «اجتماعية الشارقة» تختتم «أنتم جنتنا»
للمبادرة نحو  97جهة حكومية وخاصة ،فيما
بلغ عدد الداعمين والمشاركين من األفراد
نحو  733مشاركًا ،من خالل عدد الكوبونات
التي بلغ عددها  830كوبونًا ،فض ً
ال عن
تنفيذ نحو  86برنامجًا تثقيفيًا لتوعية أفراد
المجتمع من مؤسسات وأفراد ،باالستعداد
لتطورات انقالب الهرم الديمغرافي في
المجتمع ،من خالل تعزيز مختلف الجوانب
الصحية والنفسية واالجتماعية.
وأكدت الشامسي ،أن هذه الحصيلة،
تدل على االستجابة الكبيرة من األفراد
والمؤسسات ،وهذا بحد ذاته يعد نجاحًا
للحملة ،حيث أنها حققت المبدأ الرئيسي،
وهو تعزيز التالحم المجتمعي ،وترسيخ
قيم العطاء ،إلى جانب تسليط الضوء
أسدلت دائرة الخدمات االجتماعية في
الشارقة الستار على برامج حملة مبادرة
«أنتم جنتنا» ،التي استمرت على مدى
 3أسابيع ،والتي تنظمها الدائرة بشكل
احتفاء بكبار السن ،بهدف تعزيز
سنوي
ً
التالحم المجتمعي في خدمة وتنمية
المجتمع.
حيث تم اختتام برامج الحملة التي تنظمها
الدائرة بشكل سنوي لالحتفاء بكبار السن،
بهدف تعزيز التالحم المجتمعي في
خدمة وتنمية المجتمع ،من خالل الفرص
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على أهمية االعتناء بكبار السن وتوفير كل
ما يلزم من أجل ضمان راحتهم ،كنوع من
رد الجميل لفئة كبار السن ،الذين قدموا
خدمات جليلة لمجتمعهم وأسرهم.
احتفاء بهم
ً
ويتم توفير  2020جهازًا طبيًا لكبار السن
المنتسبين لدائرة الخدمات االجتماعية،
حيث تتضمن أجهزة ضغط وسكري
وحافظة أدوية ،كما سيتم إطالق مسابقة
إلكترونية «لمة أهل وأحباب» ،وهي عبارة
عن صورة للمسن مع أفراد عائلته ،يتم
نشرها عبر مواقع التواصل الخاصة بالدائرة
الختيار الصورة األكثر إعجابًا.

التطوعية لخدمة كبار السن من مختلف
أفراد المجتمع من مؤسسات وأفراد ،إذ
تم تسجيل  162ساعة تطوعية خالل فترة
الحملة ،التي امتدت  3أسابيع ،بالتعاون مع
المؤسسات الحكومية والخاصة.
 97جهة و 733فردًا
وكشفت مريم الشامسي مدير فرع
الحمرية ،والمشرف العام على المبادرة،
حصيلة نتائج حملة المبادرة التي استمرت
 3أسابيع ،حيث بلغ عدد المؤسسات الداعمة
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برامج مجتمعية

لتبادل الخبرات وتعزيز التواصل

«الشارقة لحماية الطفولة» تزور دار الرعاية االجتماعية لألطفال
ً
ً
زار وفد من شبكة الشارقة لحماية الطفولة دار استمعوا إلى األطفال الذين أبدوا تفاعال حيويا مع
الرعاية االجتماعية لألطفال ،التابعة لدائرة الخدمات الوفد ،وعبروا عن سعادتهم لهذه الزيارة.
االجتماعية في الشارقة ،وذلك ضمن أجندتها لزيارة
وتابعت« :على أجندتنا زيارة كل املؤسسات التي تعنى
املؤسسات العاملة في حماية الطفولة ،بما يسهم في
في حماية الطفولة بالشارقة ،وكذلك زيارة املدارس،
تبادل اآلراء والخبرات والتجارب واملعلومات ،من أجل
ً
حيث نحرص على تلك الزيارات ،نظرا ألهميتها
االرتقاء بأداء العاملين في مؤسسات حماية الطفل.
في التعريف بالشبكة ودورها وأهدافها ،وأنواع
وكانت قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة ،سمو عضوياتها ،كما أن زياراتنا للمؤسسات العاملة في
الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة املجلس حماية الطفل ،تسهم في تحقيق نقالت نوعية مهمة في
األعلى لشؤون األسرة ،قد افتتحت الدار في العام
ً
ً
 ،2006وشكل افتتاح الدار دعما كبيرا للجهود التي
يتم بذلها في تأمين الرعاية املطلوبة لجميع املقيمين
بالدار ،والذين ينتمون إلى جميع الفئات االجتماعية
املحرومة من الرعاية.

تبادل الخبرات والتجارب واملعلومات ،بما يسهم في االرتقاء بأداء العاملين في تلك املؤسسات».
وأعربت عن شكرها وتقديرها للدار والقائمين عليها ،وأثنت على جهودهم في التعامل مع األطفال ،الفتة إلى أن
مثل هذه الزيارات تؤكد على أهمية تعزيز الشراكات والتعاون والتنسيق والتفاعل بين املؤسسات العاملة في
مجال حماية الطفل باإلمارة.
وأوضحت بأن هذه الزيارات تسهم في التأكيد على استمرار سعي الشبكة في العمل على إيجاد بيئة آمنة توفر
الحماية لألطفال ،من خالل تعزيز قدرات العاملين في مجال حماية الطفولة ،وتمكينهم من التعامل املثالي مع
األطفال ،وتبادل الخبرات املهنية في مختلف املجاالت ،وتطوير أداء املؤسسات العاملة في مجال حماية الطفل
باإلمارة.

وأفادت عائشة عبد هللا بن علي ،مديرشبكة الشارقة
لحماية الطفولة ،بأن زيارة فريق الشبكة إلى دار
الرعاية االجتماعية لألطفال ،جاءت ضمن أجندة
الشبكة املتعلقة بتنفيذ زيارات ولقاءات مع املؤسسات
والهيئات والجهات العاملة في عالم الطفولة وحمايتها،
بما ينسجم مع رؤية ورسالة وأهداف الشبكة،
ً
خصوصا فيما يتعلق بتدريب العاملين في مجال
الطفولة ،وتنفيذ مبادرات ومشاريع تطويرية ،تسهم
في تحسين أداء املؤسسات.
ولفتت إلى أن وفد الشبكة التقى مع القائمين على
الدار ،واستمع إلى تجربتهم في التعامل مع األطفال،
واطلعوا على أفضل املمارسات املحلية في حماية
الطفل ،وتبادل الخبرات والتجارب بين الجهتين ،كما
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مبـــادرات

لالرتقاء بخدمات الرعاية المقدمة لكبار السن

تخلل (ملتقى خدمات كبار ال�سن ال�سابع) تقدمي  16ور�شة تدريبية

برعاية سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان
القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة  ،انطلقت
فعاليات ملتقى خدمات كبارالسن السابع؛ بحضور
الشيخ سالم بن عبد الرحمن القاسمي رئيس مكتب
سمو الحاكم ،رئيس اللجنة العليا ملتابعة عضوية
الشارقة بالشبكة العاملية للمدن املراعية للسن؛
اليوم في قاعة الجواهر للموتمرات و املعارض تحت
شعار « الشارقة مدينة مراعية للسن « و الذي
تنظمته دائرة الخدمات االجتماعية .۔
وجاء انعقاد امللتقى بالتعاون مع وزارة الصحة ووقاية
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املجتمع بدولة اإلمارات العربية املتحدة ،وحمل
ً
شعارا «الشارقة مدينة مراعية للسن» للوقوف على
أبرز خدمات وبرامج املدن املراعية للسن ،وكذلك
عرض املعلومات والخبرات العاملية املتميزة ذات
الصلة بكبار السن في مجال مختلف أنواع الرعاية
الصحية والنفسية واالجتماعية وسبل االستفادة
منها ،ملناقشة أفضل ممارسات املدن املراعية للسن،
وكذلك مناقشة املؤشرات اإلحصائية لقياس تحول
إمارة الشارقة ملدينة مراعية للسن.
و أكدت سعادة عفاف إبراهيم املري رئيس دائرة

الخدمات االجتماعية في الشارقة ،أن امللتقى الدولي السابع لـ «خدمات كبار السن» ،جاء للوقوف على أبرز
خدمات وبرامج املدن املراعية للسن ،وعرض املعلومات والخبرات العاملية املتميزة ذات الصلة بكبار السن في
مجال مختلف أنواع الرعاية الصحية والنفسية واالجتماعية ،وسبل االستفادة منها ،إلى جانب مناقشة أفضل
ً
ممارسات املدن املراعية للسن ،فضال عن مناقشته املؤشرات اإلحصائية لقياس تحول إمارة الشارقة ملدينة
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لالرتقاء بخدمات الرعاية المقدمة لكبار السن

تخلل (ملتقى خدمات كبار ال�سن ال�سابع) تقدمي  16ور�شة تدريبية
كشفت إدارة أندية األصالة التابعة لدائرة الخدمات
االجتماعية في الشارقة؛ عن تنفيذيها ( )9818من
األنشاطة والبرامج اليومية ملنتسبيها من فئات كبار
ً
السن ،خالل النصف األول من عام 2018م ،تنفيذا
لخطتها الهادفة إلى ضمان مشاركة كبار السن
املجتمعية.
وقالت سمية الشام�سي رئيس قسم أندية األصالة؛
َ
واد تقدم
أن أندية األصالة البالغ عددها تسع ن ٍ
خدماتها على مستوى أفرع الدائرة في إمارة الشارقة
بهدف تحسين نوعية الحياة الكريمة لكبارالسن من
خالل خلق بيئة تواصلية فعالة ،بعيدا عن العزلة
التي يواجهها البعض في املنازل .إذ جاءت فكرة
األندية لتقديم وتنفيذ حزمة من البرامج واألنشطة
التي تتيح ممارسة البرامج والفعاليات خالل الفترة
النهارية في مجالس ومراكز نهارية ترفيهية صحية
رياضية واجتماعية بالقرب من األماكن السكنية
تضمن اندماجهم املجتمعي ،ال فتة إلى أن األعضاء
ً
امللتحقين بالنادي يبلغ عددهم نحو  685عضوا من
األمهات واآلباء ،يمارسون كافة األنشطة.
وأضافت الشام�سي؛ أن من أبرز تلك البرامج التي
تقدمها األندية تتمثل في برنامج «الحركة بركة»
وبرامج «رياضة جماعية» وبرامج «توعية جماعية»
و»رحالت ترفيهية» ،و»زيارات ميدانية» ،إلى جانب
تقديم الورش الثقافية والدينية والترفيهية،
واملحاضرات التوعوية؛ باإلضافة إلى إشراكهم في
مختلف املعارض واملهرجانات والفعاليات املجتمعية
16

املختلفة.
وقالت أن األندية تعمل ضمن مشروع لخطة
سنوية وفق رؤية وأهداف الدائرة االستراتيجية
لتطوير الخدمات املقدمة لكبار السن في جميع
املجاالت التي يحتاجها كبار السن ،والتي تشمل
الجوانب االجتماعية والصحية الرياضية واملهنية
التنموية والدينية والثقافية والترفيهية ،التي تلبي
ً
كافة التطلعات لتحقيق رؤية مستدامة تحقيقا
الستراتيجية الشارقة مدينة مراعية للسن.
17

مبـــادرات

بدعم  97جهة حكومية وخاصة؛ و  733مشاركًا من األفراد

اختتام برامج حملة مبادرة «أنتم جنتنا» التي تنظمها «اجتماعية الشارقة»
اختتمت دائرة الخدمات االجتماعية في
الشارقة ،برامج حملتها لمبادرة «انتم
جنتنا» التي تنظمها الدائرة بشكل
سنوي لالحتفاء بكبار السن ،بغرض
تحقيق وتعزيز التالحم المجتمعي في
خدمة وتنمية المجتمع ،من خالل الفرص
التطوعية لخدمة كبار السن من مختلف
أفراد المجتمع من مؤسسات وأفراد ،إذ
تم تسجيل  162ساعة تطوعية خالل فترة
الحملة التي امتدت ثالثة أسابيع ،بالتعاون
مع المؤسسات الحكومية والخاصة.
 97جهة ..و  733فردًا
وكشفت مريم الشامسي مدير فرع
الحمرية ،والمشرف العام على المبادرة؛
حصيلة نتائج حملة المبادرة التي
استمرت على مدى ثالثة أسابيع؛ حيث بلغ
عدد المؤسسات الداعمة للمبادرة نحو
 97جهة حكومية وخاصة؛ فيما بلغ عدد
الداعمين والمشاركين من األفراد نحو
 733مشاركًا ،من خالل عدد الكوبونات
التي بلغ عددها  830كوبونًا ،فض ً
ال عن
تنفيذ نحو  86برنامجًا تثقيفيًا وتوعويًا
لتوعية أفراد المجتمع من مؤسسات
وأفراد ،لالستعداد لتطورات انقالب الهرم
الديمغرافي للمجتمع من خالل تعزيز
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مختلف الجوانب الصحية والنفسية
واالجتماعية.
وأكدت مريم الشامسي؛ أن هذه الحصيلة
الجيدة تدل على االستجابة الكبيرة من
األفراد والمؤسسات ،وهذا بحد ذاته يعد
نجاحًا للحملة؛ حيث أنها حققت المبدأ
الرئيسي وهو تعزيز التالحم المجتمعي،
وترسيخ قيم العطاء؛ إلى جانب تسليط
الضوء على أهمية االعتناء بكبار السن
وتوفير كل ما يلزم من أجل ضمان راحته،
كنوع من واجب رد الجميل لفئة كبار السن
الذين قدموا خدمات جليلة لمجتمعهم
وأسرهم.
احتفاء بهم ..
ويتم توفير  2020جهازًا طبيًا لكبار السن
المنتسبين لدائرة الخدمات االجتماعية،
حيث تتضمن أجهزة ضغط وسكري
وحافظة أدوية ،كما سيتم إطالق مسابقة
إلكترونية «لمة أهل وأحباب» وهي عبارة
عن صورة للمسن وأفراد عائلته ويتم
نشرها عبر مواقع التواصل الخاصة
بالدائرة الختيار الصورة األكثر تداوالً.
علمًا؛ أن مبادرة «أنتم جنتنا» التي تم
إطالقها منذ عام  ،2014لتكمل هذا العام
نسختها الخامسة على التوالي ،لتحقيق

غاية المساهمة في خدمة وتنمية المجتمع لتحقيق التالحم المجتمعي الواردة في
الخارطة االستراتيجية لخطة دائرة الخدمات االجتماعية ،ضمن الهدف األساسي الرامي
إلى إطالق فرص توعوية لتعزيز التعاون المجتمعي.
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لتعزيز الجانب التطوعي والمعرفي بعد إلحاق  14طف ً
ال للمدارس النظامية

مبادرة قافلة نون ت�ست�أنف عامها الدرا�سي  2019-2018اجلديد بـ  27طفال
استأنفت مبادرة «قافلة نون» التابعة
لدائرة الخدمات االجتماعية في الشارقة؛
برامجها للعام الدراسي ،2019-2018
باستقبال  27طف ً
ال ممن حرموا من تلقي
تعليمهم الدارسي ،حيث أن المبادرة
تستهدف األطفال فاقدي حق التعليم
للفئات العمرية من  6وحتى  15عاما،
وتعتمد على تعليم الطالب والطالبات
أساسيات التعلم كالقراءة والكتابة
وتوفير كل ما يساعدهم على تلقي
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تعليمهم األساسي باستخدام منهج
دراسي مبسط في مواد اللغة العربية
واللغة االنجليزية والرياضيات والتربية
األخالقية واإلسالمية.
وصرحت فايزة خباب مدير مركز التطوع
بالدائرة ،إن قافلة نون استقبلت هذا العام
 27طف ً
ال ممن حرموا من تلقي تعليمهم
الدارسي ،بمعدل  15من األطفال اإلناث،
و 12من األطفال الذكور ،لتأمين حق من
حقهم في تاقي التعليم ،الفتة إلى أن

رؤية المبادرة تنسجم ضمن أهداف دائرة الخدمات االجتماعية القائمة على خدمة
المجتمع وحرصها الدائم على تشجيع األطفال المعوزين لمواصلة التعليم،
مشيرة إلى أن هذه المبادرة التعليمية الخيرية التي أعدتها الدائرة تأتي ضمن
الخطة االستراتيجية لحكومة الشارقة و التي تهدف إلى التركيز على أهمية
التعليم كونه ركيزة أساسية وأنه حق أساسي لكل طفل.
وأضافت مدير مركز التطوع؛ بأن القافلة قامت بإلحاق  14طف ً
ال للمدارس
النظامية إلكمال دراستهم ،بعد تعديل أوضاعهم وتأهيلهم من قبل المبادرة،
مثمنة مساهمة ودور الجهات الداعمة في إنجاح هذه المبادرة ،حيث أن دائرة
األوقاف تبرعت للمبادرة بمبنى مؤلف من طابق واحد فيه فصالن ،ومكتبة
وغرفة للمعلمات ،وكذلك تعاون جمعية المتقاعدين من خالل الدعم بمدرسين

21

مبـــادرات

لتعزيز الجانب التطوعي والمعرفي

«اجتماعية الشارقة» تطلق  3بــرامج صيفــــــية
في إطار مسؤوليتها المجتمعية،
اطلقت دائرة الخدمات االجتماعية في
الشارقة حزمة من األنشطة والفعاليات
ضمن برامجها الصيفية ،والتي تمثلت
في إطالق مبادرة «مبادرون» لغرس القيم
التطوعية لدى الشباب ،وكذلك فعاليات
معسكر حصاد الذي يأتي في نسخته
السادسة ،إضافة إلى برامج التدريب
الصيفي لطلبة المدارس والجامعات.
وتفصيال؛ كشف مركز التطوع بدائرة
الخدمات االجتماعية عن إطالقه مبادرة
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جديدة تحت شعار «مبادرون» لغرس
القيم التطوعية لدى الشباب والفتيات
للفئات العمرية ما بين  13إلى  17عامًا،
على مستوى افرع الدائرة ،بهدف
استغالل وقت فراغ الشباب وتعويدهم
على األعمال التطوعية عبر تنفيذ 20
ساعة تحتوي على برامج تثقيفية وفرص
تطوعية ،خالل فترة تمتد على مدى
أسبوعين.
وفي اإلطار نفسه؛ فقد تم البدء
بفعاليات معسكر «حصاد» التطوعي

وأكدت فايزة خباب مدير مركز التطوع؛
أن الدائرة تولي األنشطة التطوعية جل
اهتمامها ،انطالقًا من مسؤوليتها
بمختلف
واهتمامها
المجتمعية
الشرائح االجتماعية والعمرية ،وال سيما
فئة األطفال ،حيث أن المبادرتين ترميان
إلى تعزيز القيم اإليجابية لدى الشباب
واألطفال لما لذلك من انعكاسات حميدة
على سلوكياتهم واهتماماتهم.
تنمية اإلنتاجية لدى الشباب ..
وفي تصريح لها ،قالت سمية

الحوسني مدير إدارة الموارد البشرية
بالدائرة؛ أن البرامج التدريبية التي
أطلقتها الدائرة للمرة الثانية على
التوالي مخصصة للطالب والطالبات
المستمرين في الدراسة بالجامعات
أو الكليات و المدارس؛ تهدف إلى
استغالل اإلجازة الصيفية لدى الشباب
والفتيات ،واستثمار أوقات فراغهم في
أعمال مفيدة من خالل تدريبهم على
اإلنتاجية ،وإكسابهم مهارات وخبرات
عملية ،وتأهيلهم لتلبية احتياجات
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