برنامج كفـالـة اليتيـم المقـدسـي

»أنا وكاف ل اليتيم في الجنة كهاتين ،وأشار بأصبعيه السبابة والوسطى« حديث شريف
موقع المشروع  :جميع أحياء مدينة القدس الشريف.
وصف المشروع  :تقديم الدعم المادي المنتظم لأليتام المقدسيين الذين يعيشون داخل أسرهم من
أجل تحسين ظروف معيشتهم المادية واالجتماعية والمعنوية ،وتسعى وكالة
بيت مال القدس الشريف من خالله إلى :
 - 1دفع منحة شهرية دائمة مقابل تغطية نفقات المعيشة أكال وشربا ومأوى
وخدمات؛
 - 2تقديم رعاية مدرسية كاملة من خالل أداء مصاريف الدراسة عند الحاجة
وتوفير حقيبة والكتب المدرسية والزي المدرسي وذلك باالتفا مع
مديرية التربية والتعليم بالقدس؛
 - 3تقديم رعاية صحية كاملة وذلك بالتنسي مع بعض مستشفيات القدس
(مستشفى جمعية المقاصد الخيرية اإلسالمية ومستشفى جمعية الهالل
األحمر الفلسطيني ومستشفى المطلع) لضمان الرعاية المجانية والعالج
المجاني لأليتام المكفولين؛
 - 4تقديم مساعدات غذائية في شهر رمضان وألبسة في األعياد والمناسبات
الدينية.
أهداف المشروع  - :التخفيف من معاناة األيتام المقدسيين وذلك بتوفير الحد األدنى من الحاجيات
األساسية للعيش؛
 تنشئة اليتيم المقدسي بما يحق الترابط األسري والتكافل االجتماعيواالستقرار النفسي ويحميه من المخاطر؛
 تحسين ظروف المعيشة المادية واالجتماعية والمعنوية لأليتامالمقدسيين؛

 ضمان تمدرس اليتيم المقدسي في إطار جهود الوكالة لمحاربة الهدرالمدرسي؛
 تأمين الرعاية الصحية لليتيم المقدسي.الفئة المستهدفة :

كفالة  055يتيم مقدسي لغاية بلوغهم سن  21سنة مع قدرتهم على كفاية
حاجياتهم كلها بأنفسهم.

مبررات المشروع  - :العدد الهائل لألطفال اليتامى في القدس.
 جميع هؤالء األيتام ال يعيشون كما يجب ،كما أنهم غالبا ما يفتقرون إلىالمواد الغذائية الرئيسية ،والمالبس ...ليستطيعوا النمو بكرامة.
 تعرض األيتام األبرياء لالنحراف والضياع والتشرد.النتائج المترتبة من تنفيذ المشروع :
 كفالة األيتام في أسرهم وحمايتهم من الضياع واالنحراف والتشرد. تنشئة اليتيم بما يحق الترابط األسري والتكافل االجتماعي واالستقرارالنفسي.
تكلفة المشروع :

ستصل ميزانية كفالة  055يتيم مبلغ  0250555055دوالر أمريكي في
السنة موزعة على الشكل التالي:
 مبلغ  05دوالر شهريا ( 065دوالر سنويا) مقابل تغطية نفقات
المعيشة؛
 مبلغ  355دوالر سنويا مقابل تغطية نفقات التمدرس والتعليم؛
 مبلغ  105دوالر سنويا مقابل تغطية المساعدات الغذائية في شهر
رمضان واللباس في األعياد والمناسبات الدينية.
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