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كلمة رئيس مجلس اإلدارة

للعــام الثالــث علــى التوالــي تســتمر اجلمعيــة الكويتيــة لألســر املتعففــة يف تقــدمي 
ــرة متصاعــدة عــن األعــوام الســابقة بفضــل اهلل وكرمــه  املســاعدات لألســر املتعففــة بوتي
أوالً والثقــة املتصاعــدة مــن األفــراد واجلهــات العامــة يف دولــة الكويــت جتــاه اجلمعيــة، 
وهــذا مــا ســاهم بصــورة مباشــرة يف توســيع رقعــة املشــاريع املطروحــة لدينــا واإلجتــاه نحــو 

ــاً. ــاً وإجتماعي ــة مادي ــي حتقــق اإلســتدامة واإلســتفادة الكامل املشــاريع الت

وتّضمــن العــام احلالــي العديــد مــن املبــادرات واملراكــز التــي أطلقتهــا اجلمعيــة حتــى 
تغطــي كافــة اجلوانــب املتعلقــة بتأهيــل وتطويــر دور األســرة يف املجتمــع والتــي هــي أكبــر 
ــارات  ــق يف الصحــة النفســية لألســرة ومه ــل تتعل ــة فقــط، ب وأشــمل مــن املســاعدات املالي

التعليــم واإلستشــارات املاليــة وغيرهــا.

 م. بدر حمد املبارك
 رئيس مجلس اإلدارة





بطاقة الجود
 بطاقة خاصة
 لدعم األسر المتعففة
داخل الكويت
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من العينية إلى الذكية

يرتبــط الهــدف األساســي واجلوهــر املتعلــق بــكل خدمــة تقدمهــا أي مؤسســة يف املجتمــع للفئــات 
املســتفيدة بســهولة احلصــول عليهــا بشــكلها الكامــل وبقيمتهــا الكامنــة، وهــذا مــا تســعى لــه اجلمعيــة 
يف تقــدمي اخلدمــات اإلجتماعيــة لألســر املتعففــة مــن خــال احللــول الذكيــة يف إطعــام اآلف األســر 
املتعففــة  واحملتاجــة بضغطــة زر واحــد ودون أي عنــاء علــى األســرة أو علــى اجلمعيــة لوجيســتياً. 

الفكرة: 
تســتطيع األســر املتعففــة أو احملتاجــة مــن خــال هــذه البطاقــة الذهــاب لعــدة مراكــز تســوق يف أوقــات 
مختلفــة وملــرات متعــددة لشــراء مــا حتتاجــه األســرة دون الوقــوف يف طوابيــر احملتاجــن. وتتــم تعبئــة 

البطاقــة بشــكل متكــرر بنــاءاً علــى رغبــة اجلمعيــة يف حــال إســتمرار املســاعدة أو إيقافهــا.
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األسر املتعففة 
واحملتاجة

12
شهًرا

5,000
أســـــــرة

1,890,000
دينار كويتي

1,800,000
دينار كويتي

90,000
دينار كويتي

العدد 
املستهدف

التكلفة
اإلجمالية

رصيد 
البطاقات

تكاليف إدارية 
لتنفيذ املشروع

الفئة 
املستهدفة

املدة 
الزمنية

تكاليف إدارية لتنفيذ املشروع مثل املسح امليداني واالجتماعي لألسر املتعففة، إجراءات التسجيل، رسوم إصدار البطاقات، رسوم حتويل 
املساعدات املالية الشهرية للبطاقات وغيرها من التكاليف اإلدارية.
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أين تستخدم البطاقة: 

11 فـــــرع

فرع الشويخ

سوق كرزخان اخلليلياحملاميد

شركة مطاحن الدقيق واملخابز الكويتية

سيتي سنترسوق زمزم

حتت التوقيع

11 فـــــرع

فرع حولي

3 فـــــروع

فرع حولي

6 فـــــروع

9 فروعفرع البوليفارد
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املتابعة املباشرة والفورية:
ــح  ــداع وإخطــار املان ــى باإلي ــة األول ــر إخطــار الفئ ــدر واحــد عب ــى ق ــح عل ــام باملســتفيد واملان اإلهتم

بوصــول التبــرع ملســتحقيه. 

إلى األسرة املتعففة

إلى املتبرع
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نظام متكامل ملتابعة تفاصيل كل بطاقة: 

الرصيد املتاح

إصدار بدل فاقد

فعالية البطاقة

حتويل الرصيد من 
بطاقة إلى أخرى يف 

حال الفقدان

تاريخ / وقت / مكان 
الشراء

تفاصيل كل عملية



18

التقرير السنوي لعام 2021م

إيصــال كافــة التفاصيــل وآليــة عمــل البطاقــة لألســر املســتفيدة بطريقــة ســهلة وبســيطة تهــدف إلــى 
رقمنــة املســاعدات وحتقيــق رؤيــة اجلمعيــة بهــذا اجلانــب. 
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الغارمين الكويتيين

يف ظــل زخــم اجلائحــة املســتمر، قــررت اجلمعيــة الكويتيــة لألســر املتعففــة إلــى توســيع رقعــة 
املســاعدات التــي تقدمهــا لفئــات املجتمــع لتشــمل هــذه املــرة الغارمــن الكويتيــن الذيــن تضــرروا مــن 
اجلائحــة ومنهــم مــن أصبــح غارمــاً خالهــا ومنهــم مــن عانــى قبلهــا وتفاقمــت معاناتــه عندمــا توقــف 

كل شــيء عــن العمــل. 

ــف ذوي املشــاريع  ــة مل ــى متابع ــدر اإلســتطاعة إل ــا ق ــن الغارمــن، حاولن ــة م ــك الفئ ــى تل ــًة إل إضاف
الصغيــرة املتضرريــن مــن فتــرة اإلغــاق الكلــي واجلزئــي خــال اجلائحــة، مــع األخــذ بعــن اإلعتبــار 

الضوابــط القانونيــة والشــرعية يف تبنــي أي قضيــة مثــل هــذا النــوع. 

وتكلــل هــذا املشــروع بالنجــاح نظــراً للضوابــط الدقيقــة يف التعاطــي مــع هــذا امللــف واإلســتعانة 
باجلهــات الرســمية ويف القطــاع اخلــاص للتفــاوض وجدولــة املديونيــات علــى الغارمــن، وليــس هــذا 
فحســب بــل خصصــت اجلمعيــة فريقــاً قانونيــاً للتأكــد مــن صحــة احلــاالت واألوراق املقدمــة مــن ِقبــل 
الغارمــن وتقــدمي اإلستشــارات القانونيــة املجانيــة لهــم بســبب وقــوع البعــض منهــم يف أخطــاء قانونيــة 

بشــكل غيــر متعمــد أدى إلــى دخولهــم يف قضايــا ماليــة شــائكة. 

حيــث نســتهدف يف عــام 2022 الوصــول إلــى مليــون دينــار كويتــي تقدمهــا اجلمعيــة الكويتيــة لألســر 
املتعففــة فقــط يف الســعي لتفريــج كــرب الغارمــن بعدما قمنا بصرف 621,800 د.ك بزيادة تســتهدف 

60.82 % يف مقــدار الصــرف للعــام اجلديــد.
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أكاديمية نمو

ضمــن خطــط اجلمعيــة يف تأســيس مجموعــة عمــل متكاملــة تتبعهــا يف هيكلهــا وبشــكل مباشــر، 
ــر دورات  ــة لألســر املتعففــة أكادمييــة منــو للتدريــب والتعليــم بهــدف توفي ــة الكويتي أسســت اجلمعي
و دروس متخصّصــة يف تقــدمي عــدة خدمــات علميــة وعمليــة تهــدف إلــى منــو املهــارات الفرديــة 

واجلماعيــة لــدى جميــع الفئــات واألعمــار يف املجتمــع مــن األطفــال إلــى املتقاعديــن. 

وهــي أحــد املشــاريع التــي حتقــق اإلســتدامة املاليــة واإلســتدامة يف تأهيــل وتطويــر الشــباب يف 
مختلــف املجــاالت اإلجتماعيــة والعمليــة. 

حيــث خصصــت اجلمعيــة هــذه الــدورات ألبنــاء األســر املتعففــة بشــكل مجانــي لتنميــة وتطويــر 
املهــارات بداخلهــم حتــى متكنهــم مــن حتســن أوضاعهــم املعيشــية. 

ننمو معًا .. يف أكادميية منو
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مركز أنــــا لإلستشارات النفسية واإلجتماعية

ــة لاســر املتعففــة  ــة الكويتي ــع للجمعي مركــز أنــا لالستشــارات النفســية واالجتماعيــة والتربويــة التاب
يســتقبل مــن بدايــة العــام حــاالت االضطرابــات النفســية والســلوكية والدراســية اخلاصــة باالطفــال 
واملراهقــن والراشــدين. ويســتقبل حــاالت االطفــال التاليــة: تشــتت االنتبــاه، ضعــف التركيــز، النشــاط 
الزائــد، املشــاكل الدراســية، التبــول الــاارادي )أجلكــم اهلل(، الصمــت االختيــاري، ضعــف الثقــة 

بالنفــس، اخلجــل، املخــاوف، العدوانيــة، القلــق، عــدم التوافــق االجتماعــي.

كمــا يســتقبل حــاالت الراشــدين والتــي تتعلــق باالكتئــاب والقلــق واملخــاوف والوســواس القهــري 
والرهــب االجتماعــي وعــدم التوافــق االســري واملشــاكل الزوجيــة.

يتكون فريق العمل من نخبة من االستشارين واالختصاصين اصحاب اخلبرة بإدارة 

الدكتور طالل املسعد 
استشاري الطفولة املبكرة واالرشاد النفسي
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حاضنة األسر المنتجة 

تطمــح العديــد مــن األســر احملتاجــة والتــي متتلــك حرفــة أو موهبــة الــى الوصــول الــى احلريــة املاليــة 
مــن خــال فتــح مشــروع جتــاري صغيــر أو متوســط، لكــن وملجــرد التفكيــر يف األمــر تبــدأ العوائــق 
بالظهــور وأهمهــا عــدم وجــود تدريــب، منصــة، متويــل )رأس املــال(، فريــق إستشــاري ومالــي وتســويقي 

وغيرهــا مــن أساســيات إقامــة مشــروع صغيــر أو كبيــر.

تطويــر األعمــال الصغيــرة وخلــق بيئــة مناســبة بشــكل يحافــظ علــى دميومــة وإســتمرار إنتاجيــة 
ــر  ــال الغي ــادة األعم ــا يف ري ــاً رئيســياً بالنســبة لن ــة الدخــل كان والزال هدف ــات عدميــة وضعيف الفئ

ــة. ربحي

وتأتــي طبيعــة هــذه احلاضنــة لتختــص يف املشــاريع متناهيــة الصغــر لعــدد 100 أســرة متعففــة 
ومحتاجــة داخــل الكويــت يف املرحلــة األولــى خــال 6 شــهور متتاليــة وذلــك مــن خــال توفيــر رأس 
مــال تشــغيلي صغيــر لتمويــل مشــروع األســرة اإلنتاجــي وتوفيــر مصــدر دخــل ثابــت لهــم عــن طريــق 
احتوائهــم وتدريبهــم خــال الفتــرة املذكــورة مــن خــال حاضنــة ملشــاريعهم متناهيــة الصغــر علــى ان 

توفــر لهــم اخلدمــات التاليــة مــن ِقبــل اجلمعيــة :

فريق تسويق. 1

فريق إداري. 2

فريق محاسبي. 	

فريق قانوني. 	





 التقرير
 المالي لعام
2021 
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البيانات المالية

المصروفات 2021 المصروفات 2020البيان

140,422.93299,940الكفاالت الشهرية

5,403.172,956كسوة الشتاء

26,200-ترميم منازل األسر

67,78210,441دعم التعلم عن بعد

46,351.5095,997كفالة طالب

153,892.35141,097السالل الغذائية

14,994-شراء وحدات تكييف

11,065.5020,678إفطار صائم

37,82923,500سداد اإليجارات

83,705-الصدقات العامة

432,948.98621,800الغارمين الكويتيين 

42,51412,488سقيا الماء

6,32037,713زكاة المال

3,2008,800زكاة الفطر

35,47933,105توزيع األضاحي

6,316-وقف بيت العائلة

106,570-مشروع إيواء األسر المعنفة
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1,030,688
دينار كويتي

1,546,300
دينار كويتي

% 50.07

إجمالي المصروفات 2020

إجمالي المصروفات 2021

نسبة الزيادة





األسر 
المتعففة في 
3 سنوات
تقرير عن
1095 يــوم مــن العمــل للجمعيــة الكويتيــة 
لألســر المتعففــة 

الـــــتأسـيـس   |   الـــجــائـحة   |   المــستــقبــل
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نبذة عن الجمعية

جمعيــة كويتيــة مت إشــهارها مبوجــب القــرار الــوزاري رقــم 	12/أ لــوزارة الشــؤون اإلجتماعيــة والعمــل 
لغــرض مســاعدة األســر املتعففــة واملعســرين داخــل الكويــت فقــط.

الرؤية 

أن تكــون اجلمعيــة الكويتيــة لألســر املتعففــة جمعيــة رائــدة يف العمــل اإلنســاني يف دولــة الكويــت وفــق 
أفضــل األنظمــة واملعاييــر التــي حتددهــا اجلهــات الرقابيــة علــى اجلمعيــة. 

الرسالة 

املســاهمة الفعالــة يف ســد إحتياجــات األســر املتعففــة واحملتاجــة لعيــش حيــاة كرميــة وتفعيــل دورهــم 
اإليجابــي يف املجتمــع مــن خــال حتويــل اليــد الســائلة إلــى مانحــة. 
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قيمنا

يســاهم وضــع القيــم واملبــادئ األساســية للمؤسســات يف رســم اإلســتراتيجية العامــة عنــد التأســيس 
وهــو مــا قامــت اجلمعيــة بتحديــده حتــى تســير بخطــى ثابتــة نحــو التأثيــر باملجتمــع نحــو األفضــل.
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فكرة التأسيس

تعتبــر الكويــت الصغيــرة جغرافيــاً الكبيــرة بعطائهــا الزاخــر أحــد الــدول الرائــدة للمشــاريع اإلنســانية 
ــا  ــت وصورته ــرف عــن الكوي ــا يُع ــل اإلنســاني بشــهادة األمم املتحــدة، وم ــزاً للعم ــم ومرك حــول العال
اإلنســانية يف اخلــارج أتــت الضــرورة القصــوى نحــو توجيــه جــزء مــن هــذه األعمــال للداخــل وتركيزهــا 
بصــورة جديــدة غيــر متكــررة عبــر جمعيــة نفــع عــام متخصصــة بالعمــل داخــل الكويــت، ال ســيما وأن 
أغلبيــة اجلمعيــات واملبــرات والهيئــات تعمــل خــارج الكويــت، ومــن هــذه الفكــرة .. أنطلقنــا لتأســيس 
ــدة للعمــل اإلنســاني داخــل الكويــت تعتمــد يف املقــام  ــة لألســر املتعففــة لتكــون رائ ــة الكويتي اجلمعي
األول علــى حتويــل اليــد الســائلة الــى منتجــة للمجتمــع الكويتــي، ومعاجلــة القضايــا اإلجتماعيــة 
بصــورة واضحــة حتــى ال تنتقــل هــذه القضايــا لتكــون ظواهــر ســلبية وعشــوائية حتيــط باملجتمــع مــن 

كل جانــب. 
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الحوكمة الرشيدة

الشــفافية، املشــاركة، احملاســبة .. هــذه الركائــز التــي يقــوم عليهــا الهيــكل اإلداري واملالــي يف اجلمعيــة 
الكويتيــة لألســر املتعففــة وهــذا مــا قامــت احلوكمــة برســمه للجمعيــة لتمهيــد الطريــق لهــا ملزاولــة 

أعمالهــا بجميــع معاييــر املهنيــة والوضــوح. 

حرصـــت اجلمعيـــة علـــى تعزيـــز تلـــك املبـــادئ وإميانهـا الراسـخ بضـرورة تعزيـــز ثقـة وتفاعـل املجتمـع 
مـــن متبرعيـــن، متطوعيـــن، وجهـــات حكوميـــة وغيـر ذلـك مـن خـال نشـر األرقـام والتقاريـر والوقائـع 

كمـــا حـــدثت وركـــزت علـــى إعتنـاق هـــذه الوقائـع والتعامـل معهـا بجديـة كاملـة.
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لجنة التدقيق الداخلي

ــة  ــة يف دول ــة الرقابي ــة كجه ــن وزارة الشــئون اإلجتماعي ــب م ــق اخلارجــي املتطل ــى التدقي ــًة إل إضاف
الكويــت، حرصــت اجلمعيــة علــى إعتمــاد آليــة أســلوب التدقيــق )الداخلــي واخلارجــي( الثنائــي 
املضاعــف مــن خــال تعاقدهــا مــع أحــد الشــركات العامليــة عبــر وكيلهــا يف الكويــت مينــح اجلمعيــة 
ــوارد حصولهــا والتأكــد مــن  ــة بواســطة احلــد مــن تأثيــر املخاطــر ال الثقــة يف الســير بخطــوات ثابت
عمليــة ســير مســار احلوكمــة بصــورة صحيحــة حتــى ال تتأثــر أهــداف اجلمعيــة املتوســطة وطويلــة 

املــدى. 
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اإلستدامة

ترتكــز رؤيتنــا لإلســتدامة مــن عــدة جوانــب أساســية يف املجتمــع الكويتــي وتتلخــص يف عــدة نقــاط 
وهــي : تأهيــل ومتكــن الشــباب، حــل القضايــا اإلجتماعيــة، اإلســتدامة املاليــة لألســرة وتعبــر هــذه 
النقــاط يف تفاصيلهــا إلــى معاجلــة اآلثــار اإلجتماعيــة والنفســية واملاليــة التــي تؤهــل الفــرد واألســرة 

بصــورة أساســية لإلعتمــاد علــى الــذات. 

ــا اليوميــة التــي نقــوم بهــا يف اجلمعيــة الكويتيــة  بحيــث أصبحــت هــذه الرؤيــة هــي املنطلــق ألعمالن
لألســر املتعففــة ونســعى مــن خالهــا إلــى خلــق العديــد مــن البرامــج واملشــاريع العديــدة التــي تدفــع 
األســر املتعففــة نحــو مســتقبل أفضــل ينقلهــم مــن الطلــب املســتمر للمســاعدات إلــى اإلعتمــاد علــى 

الــذات. 
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حقوق أصحاب اإلرتباط وأخالقيات عمل الجمعية 

املتبرعني والداعمني :

سرية بيانات التبرع أو العطاء املقدم.	 

حرية إختيار املشروع واحلالة املطلوب مساعدتها.	 

توفير كافة خدمات التحصيل القانونية واألكثر سهولة.	 

تقارير دورية تبعث اإلطمئنان والشفافية.	 

احلرص على صرف التبرعات "لألشد حاجة".	 

الفئات المستفيدة )المحتاجين والمتعففين(

سامة وسرية البينات املقدمة للجمعية لطلب املساعدة.	 

مساعدة املستحقن واجبة واإلعتذار ِمن َمن ال تنطبق عليه شروط املساعدة.	 

معاملة اجلميع معاملة سليمة دون أّي إعتبارات ِعرقية أو طائفية أو حزبية.	 

حفظ وصون كرامة املتقدمن لطلب املساعدة فوق أي إعتبار. 	 
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الموظفين والعاملين

العمل يف مناخ يتسم بالشفافية واملصداقية.	 

إرساء هيكل للمكافآت واملستحقات يتميز بالعلنية	 

إدخال املتميزين يف خطط التطوير اإلداري للجمعية وتأهيلهم لذلك.	 

تطبيق نظام العمل الكويتي للدولة.	 

قاعدة البيانات المركزية

هدفــت اجلمعيــة قبــل تأسيســها إلــى تكويــن قاعــدة بيانــات مركزيــة حتتــوي علــى آالف األســر املتعففة 
ــا  ــات بطبيعته ــة هــذه البيان ــة، وتهــدف مركزي ــى املســاعدات مــن اجلمعي ــن يف احلصــول عل الراغب
علــى توســيع رقعــة عمــل هــذه البيانــات إلــى اجلمعيــات واملبــرات والهيئــات اخليريــة للحــد مــن 
بعــض املمارســات الغيــر قانونيــة التــي يقــوم بهــا األشــخاص املســجلن مــن خــال التاعــب يف بعــض 

البيانــات وإخفائهــا للحصــول علــى مســاعدات مــن أكثــر مــن جهــة يف ذات الوقــت. 
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وتكونت قاعدة بيانات اجلمعية بعد 3 سنوات كاآلتي: 

قاعدة بيانات الطلبة

النسبة من إجمالي المسجلينالعددالجنسية 

50.86 %4082غير كويتي 
21.79 %1749سوريا

7 %536مصر
4.61 %370األردن

0.6 %48فلسطين
0.44 %35اليمن

15.02 %1205جنسيات أخرى

8026اإلجمالي
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قاعدة بيانات األسر المتعففة

النسبة من إجمالي المسجلينالعددالجنسية 

40.91 %5159غير محددي الجنسية 

30.68 %3869سوريا

10.52 %1327الكويت

9.11 %1149مصر 
3.64 %459األردن 

1.03 %130العراق

4.11 %518جنسيات أخرى  

12611إجمالي المسجلين 
36إجمالي الجنسيات 



تــحـــركــنـــــا 
عندما توقف العالم عن الحركة
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الجائحة وأثرها اإلجتماعي

يف الوقــت الــذي توقــف فيــه العالــم عــن احلركــة بعــد إنتشــار فايــروس كورونــا )كوفيــد - 19( وارتفــاع 
أعــداد اإلصابــات حــول العالــم وتوســع رقعــة اجلائحــة وبــروز خطورتهــا يومــاً بعــد يــوم ووصولهــا إلــى 
الكويــت، حيــث بــدأت الكويــت بتشــديد اإلجــراءات الوقائيــة حفاظــاً علــى الصحــة العامــة للمواطنــن 

واملقيمــن وتوقــف األنشــطة التجاريــة واألعمــال يف القطــاع اخلــاص والعــام. 

ــوف  ــى ضــرورة الوق ــه إل ــة يف الوقــت ذات ــة لألســر املتعفف ــة الكويتي ــأت اجلمعي ــك ارت ــر ذل ــى إث وعل
بصــورة حقيقــة ملعاجلــة اآلثــار املتســارعة جلائحــة كورونــا مــن خــال فزعــة الكويــت ومــا تاهــا مــن 
حمــات تهــدف لســد اإلحتياجــات العاجلــة وتســخير كافــة اإلمكانيــات لألســر املتعففــة واحملتاجــة 
ــرة نحــو عــودة  ــك الفت ــة يف تل ــن بشــكل مباشــر مــن اجلائحــة يف ظــل عــدم وضــوح الرؤي واملتضرري

األعمــال مــن عدمهــا يف ظــل تضــارب األنبــاء حــول الفايــروس. 

لــم تُكــن هــذه املهمــة ســهلة إلــى هــذا احلــد، لــو ال ثقــة وســخاء املتبرعــن، وعطــاء وإلتــزام املتطوعــن 
واملوظفــن، وبــا أدنــى شــك .. ســرعة جتــاوب وزارة الشــئون االجتماعيــة والعمــل لتســهيل هــذه 
املهمــة مــن خــال إطــاق منصــة خاصــة بتوحيــد جهــود اجلمعيــات واملبــرات ملســاعدة هــذه األســر 
ــاء  ــن للتجــاوب الســريع ألعب ــر األوناي ــى املوافقــات والتراخيــص الازمــة عب وتســهيل احلصــول عل

هــذه األزمــة.
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إستجابة الجمعية لجائحة كورونا )كوفيد – 19(

إن ســامة وصحــة املوظفــن واملتطوعــن تأتــي ضمــن أولويــة اجلمعيــة يف أي خطــة قامــت بوضعهــا 
خــال أزمــة كورونــا )كوفيــد - 19(.

مــع وضــوح رؤيــة األزمــة وإنتقــال فايــروس كورونــا مــن إعتبــاره وباء الــى جائحة عامليــة، قامت اجلمعية 
ــق األول يختــص بالتنســيق مــع  ــق مبهــام محــددة، الفري بتشــكيل فريقــن تنفيذيــن، يختــص كل فري
أجهــزة الدولــة ملســاندتهم يف تغطيــة بعــض احملاجــر الصحيــة والعمــارات احملجــورة بقــرار صحــي، 
والفريــق الثانــي يختــص بدراســة أوضــاع األســر املســجلة يف اجلمعيــة والتجــاوب مــع متطلباتهــم 

خــال األزمــة ملســاعدتهم علــى البقــاء يف املنــزل وعــدم إنتشــار فايــروس كورونــا.

هــذه اإلســتجابة قائمــة علــى أُســس اإلشــتراطات الصحيــة، وقــد ســاهمت يف توظيــف أكبــر عــدد مــن 
ــة اجلائحــة يف تنســيق كافــة  ــر تنظيمــاً وإســتجابة لتغيــرات ومتطلبــات مرحل املتطوعــن يف أداء أكث

اخلدمــات اللوجيســتية والفنيــة.
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الجائحة .. وسالمة التعليم

منـذ أن بـدأت الرؤيـة بالوضـوح يف مـا يتعلـق مبسـيرة التعليـم يف دولـة الكويـت بإعان وزارة التربيــة 
عــــن خطتهــــا خــال فتــــرة وضــرورة إســتئناف التعليــم عــن بُعــد، لذلـــك ارتـــأت اجلمعيـــة الكويتيـــة 
لألســر املتعففـــة ومتاشــياً لـــكل مـــا مـــن شـــأنه النهــوض مبســتوى التعليـــم يف الكويـــت وعلـــى جميـــع 
األصعــدة، لذلـــك عكفـــت علـــى خلـــق مشـــروع يهـــدف إلـــى توفيـــر األجهــزة العلميـــة مـــن كمبيوتـــرات 
شـــخصية أو أجهـــزة تابليـــت للطلبـــة األيتام أو ضعيفـــي الدخـــل حتـــى يتســـنى لهـــم املشاركة ومواكبـــة 
فرصـــة التعليـــم عـــن بُعد عـــن طريـــق الدخـــول الـــى املنصات الرقميـة املعتمدة مـــن قبـل وزارة التربيـة 
يف دولـــة الكويــت، حيـــث لـــم نكتفـــي عنـــد هــذا احلــد يف دعــم اجلهــود التعليميــة بـــل توصلنــا الـــى 

ضـــرورة دفـــع الرســــوم الدراســـية للطلبـــة الغيـــر قادريـن علـــى السـداد. 
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الرعاية السكنية .. في أوساط الجائحة

ضمـــن خطـــط اجلمعية الكويتيـــة لألسر املتعففة يف تغطيـــة عدة جوانب متعلقـــة بالقضايا اإلسكانية 
لفئـــة األســر املتعففــة والتــي تفاقمــت بشــكل واضــح وكبيــر خــال اجلائحــة لعــدم قــدرة األســر علــى 
العمــل يف ظــل تضــارب قــرارات عــودة األعمــال مــع إنخفــاض وإرتفــاع وتيــرة اإلصابــات، حيــث 
توزعـــت هـــذه اجلوانب إلـــى طريقيـــن، الطريـــق األول يقضــــي بســــداد اإليجارات عــن األسر املتعففة 
بجميــــع فئاتهــــا دون النظــــر لفئــــة دون ً األخــرى. الســـداد يكـــون للمالـــك مباشـــرة لضمـــان وصـــول 
املبلــغ للمســـتفيد الغيـــر مباشـــر وعـــدم ذهـــاب املبلــغ ملخصصــات أخـــرى ضمـــن عقـــود اإليجــار بـــن 
ــة  الطرفــن، والطريـــق الثانـــي يقضـــي بترميـــم بيـــوت األســر املتعففــة وذلـــك ضمــن ضوابـــط دقيقـ
وضعتهـــا اجلمعيــة ِ وأحــــد هــــذه الضوابــــط الهامــة اال وهــــي ترميــــم البيــــوت املمنوحــة او املؤجــرة 
مــــن قبــــل احلكومة علـــى هـــذه األسر لضمـــان عـــدم رفـــع اإليجار علـــى األسر بعـــد الترميـــم وضمـــان 

إســـتمرار املســتأجر بـــه.

قامـــت وزارة الشـــئون اإلجتماعيــة بترشـــيح اجلمعيــة الكويتيـــة لألســر املتعففــة كمؤسســـة غيــــر 
حكوميــــة جلائزة املؤسسة العامــــة للرعايــــة الســــكنية وذلــــك ملساهمتها يف مجــــال العمـــل اإلسكاني 

لعـــام 2020م.
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بيت العائلة  .. لرعاية السجناء

قامــت وزارة الشــئون االجتماعيــة ووزارة الداخليــة بترشــيح اجلمعيــة الكويتيــة لألســر املتعففــة 
لإلشــراف علــى تنفيــذ وبنــاء مشــروع بيــت العائلــة واملكــون مــن بنــاء مســاكن خاصــة للنــزالء يف 
املؤسســات اإلصاحيــة، يســتطيع النزيــل مــن خالهــا اإللتقــاء مــع عائلتــه خــال فتــرات متقطعــة مــن 
الشــهر وهــذا يســهم بالدرجــة األســاس يف تهذيــب وتقــومي ســلوك النزيــل وعــدم عزلــه عــن املجتمــع 

ــى أســس حقــوق اإلنســان. وعــن أســرته واحملافظــة عل

ــأة لألطفــال واألســرة يف أماكــن التوقيــف وهــذا يعــزز رؤيــة  وذلــك بعيــداً عــن األجــواء الغيــر ُمهيَّ
املؤسســة اإلصاحيــة يف تهذيــب وتقــومي ســلوك النــزالء مــن خــال الســماح لهــم باإللتقــاء مــع أســرهم 
ــأ لذلــك، وقــد تكفلــت األمانــة العامــة لألوقــاف بتكاليــف بناء وجتهيز املشــروع. يف مــكان مناســب وُمهيَّ

ومــن املقــرر اإلنتهــاء مــن هــذا املشــروع خــال العــام 	202م، وفــور اإلنتهــاء منــه ســيتم تســليمه لــوزارة 
الداخليــة لتشــغيله والعمــل به.  
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ال تُقــاس أعــوام العطــاء يف كميــة املبالــغ املصروفــة أو عــدد األيــام التــي قضيناهــا منــذ أن ُوقــع قــرار 
اإلشــهار، بــل تُقــاس بعــدد اإلبتســامات التــي رســمناها علــى وجــوه احملتاجــن خــال هــذه الفتــرة، لــم 
تكــن فتــرة ســهلة نظــراً لإللتقــاء املباشــر باألســر احملتاجــة والتحقــق فيهــا مــن إســتحقاق كل حالــة 

علــى ِحــَده، قصــة مختلفــة مــن املعانــاة والفرحــة نعيشــها يف كل منــزل مــن منــازل األســر املتعففــة. 

فشكرًا ملن شاركنا يف رسم البسمة خالل 3 أعوام ماضية. 

مجلس اإلدارة 
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