نبذه عن املؤسسة :
تعمل مؤسسة احلق يف احلياة ألطفال الشلل الدماغي راسخة
اخلطى حنو رفع املستوى الصحي واالجتماعي يف أوساط األطفال
املعاقني وتسعى إىل الوصول لألفضلية يف رعاية ومحاية هذه
الشرحية من تفاقم اإلصابة ورفع الروح املعنوية لتجعل منهم منوذج
ف ّعال يف اجملتمع اليمين و لقد تأسست مؤسسة احلق يف احلياة
ألطفال الشلل الدماغي يف عام  2006م بتصريح رقم (  ) 49لتقدم
خدماتها ملا يقارب (  ) 230معاق بالشلل الدماغي من األطفال
ولدينا (  ) 50طفل معاق يف قائمة االنتظار وتقوم بتأمني خدمات
الرعاية الوظائفية التأهيلية إلكساب هؤالء األطفال مهارات
وظائفية متعددة بغية مساعدتهم إلحراز قدرات خمتلفة لإلدماج
االجتماعي وتعد املؤسسة من ضمن عدد حمدود من املؤسسات
ً
جمانا هلم
اليمنية املتخصصة يف هذا اجملال و تقدم خدماتها
وبالتعاون مع أهل اخلري وهي مؤسسة اجتماعية خريية غري رحبية .

الرؤية :
أن تكون مؤسسة رائده يف تقديم أفضل اخلدمات ألطفال الشلل
الدماغي يف اليمن .
الرسالة :
تسعى مؤسسة احلق يف احلياة إىل حتسني نوعية احلياة ألطفال
الشلل الدماغي يف األسرة واجملتمع وذلك من خالل تبين نظام
تأهيل ميكنهم من ممارسه حياتهم  .ويساعدهم على حتقيق
ليمضوا ُق ُد ً
ْ
ما مع
التكييف واالندماج مع البيئة احمليطة بهم
األطفال اآلخرين.
األهداف :
 تدريب وتأهيل األطفال من ذوي االحتياجات اخلاصة واملصابنيبالشلل الدماغي يف املهارات احلياتية اليت متكنهم من االندماج
يف اجملتمع .
 إكساب أطفال الشلل الدماغي عادات سلوكيه ووظائفمفيدة .
 تبين برامج يف جمال رعاية وتأهيل أطفال الشلل الدماغيتتصف خبصائص التنمية املستدامة.
 بناء عالقات دائمة ومتطورة مع املراكز واجلهات ذات العالقةبالشلل الدماغي داخل وخارج اليمن .
 التوعية بسبل الوقاية من اإلصابة بالشلل الدماغي بهدف التدخلاملبكر والالزم وتقديم املعاجلات السليمة .

أقسام املؤسسة اليت من خالهلا يتم تقديم اخلدمات التأهيلية
اخلاصة بهذا املرض :
قسم التعليم اخلاص :
يستهدف األطفال من ذوي اإلعاقة البسيطة واملتوسطة القابلة
للتعليم ويقدم اخلدمات اآلتية:
 تنمية املهارات األكادمييه (مثل احلساب والقراءة والكتابة)ويعتمد منهج وزارة الرتبية والتعليم.
 تنمية املهارات اإلجتماعية واحلركية والعناية بالذات .قسم العالج الوظيفي :
ويهدف اىل حتسني وتطوير الطفل وزيادة استعدادة لإلستقاللية
ومنع العجز الناتج عن اإلعاقة و يركز العالج الوظيفي بشكل
رئيسي على أداء األطراف ال ُعل ّيا الدقيقة باجلسم خاصة حركة
األصابع واليدين والذراعينة وتنمية مهارات احلياة اليومية.
قسم التدخل املبكر :
 يقدم تدخالت مناسبة وسريعة من النواحي الرتبوية والوقائيةوالعالجية يف مرحلة مبكرة من العمر من امليالد حتى  9سنوات .
 دعم ومساندة االسر واكسابها القدرات واملهارات الالزمةللعمل مع األطفال كشريك يف فريق العمل.

قسم التخاطب :
 معاجلة اضطرابات النطق والكالم . تقييم وتدريب أعضاء النطق. تنمية العمليات النطقية الوظيفيه. تنمية اللغة التعبرييه واالستقباليه. تقييم وتشخيص اضطرابات اللغه والنطق. التحكم بسيالن اللعاب. معاجله الشد يف الوجه.قسم التوظيف العصيب :
هي عبارة عن غرفة مصممة بشكل خاص لتحفيز احلواس
مجيعها وهي حتتوي على كم كبري من االدوات واالجهزة
وااللعاب اليت تعمل على اثارة عدد من احلواس يف الوقت نفسة
وهو نوع من انواع التأهيل غري املوجة املصمم حلاالت اإلعاقة
الشديده واإلعاقات املتوسطه والشديده وحاالت الشلل الدماغي
وفرط احلركة و االنتباه والرتكيز.
قسم العالج الطبيعي :
يهدف قسم العالج الطبيعي الي تقييم وعالج مستمر ألطفال الشلل
الدماغي والذين يعانون من صعوبات يف قدراتهم العضلية ويقوم
بتنميه املهارات احلركية الكربى وتقييم وتشخيص اإلعاقات
احلركية الكربى ويتم عالج االشخاص ذوي اإلعاقة البدينه من
اجلنسني ومن مجيع االعمار الذين تقرر هلم العالج الطبيعي .

قسم الرتبية اخلاصه :
يستهدف اإلعاقة املتوسطة والشديدة وإعاقات الشلل الدماغي
املختلط والرباعي والفئه االعتمادية غري القابلة للتعليم ويعتمد على
برنامج تنمية املهارات اإلدراكية واحلركيه والتواصل والعمليات
النطقية الوظيفية .
أنشطتنا :
 .1املساحات الصديقة
 .2برامج الدعم النفسي من خالل األنشطة املختلفة
 .3األنشطة اإلغاثية (سلة غذائية – كسوة العيد  -فرحه العيد
– توزيع حلوم )
مشاريعنا املستقبلية :
تهدف املؤسسة من خال ل خطط مستقبليه الي توسيع نشاطها
اخلريي يف رعاية أطفال الشلل الدماغي من خالل :
 .1افتتاح فروع للمؤسسة ال استيعاب االعداد املتزايدة من أطفال
الشلل الدماغي
 .2تنفيذ مشاريع لربامج التوعية بالفحص املبكر
 .3السعي الي إجياد مشاريع استثماريه قادرة تلبية نفقات التشغيل
واجيارات املباني
 .4العمل علي مشروع كفالة أطفال الشلل الدماغي
 .5العمل علي عقد شراكه مستدامه مع أصدقاء الصحة من
منظمات عامليه ومراكز أحباث علميه
 .6السعي إلجياد تامني صحي ألطفال الشلل الدماغي
 .7العمل علي نشر الوعي اجملتمعي بني أوساط الشباب بضرورة
الفحص قبل الزواج ومساؤي زواج األقارب
 .8السعي لدي اجلهات الرمسية إلجياد قوانني الزاميه بالفحص
قبل الزواج
 .9العمل مع كافة املراكز واملؤسسات العاملة يف رعاية شرحية
أطفال الشلل الدماغي علي حث اجلهات القيام بواجبها الوطين
جتاه األطفال

مشاريعنا :
مشروع كفالة  100طفل شلل دماغي ما بني فقري و يتيم .
 مشروع توفري خدمة املواصالت ألطفال للشلل الدماغي ( شراءحافالت ).
 مشروع توفري مبنى ملؤسسة أطفال الشلل الدماغي . توزيع كسوة العيدين. توزيع كسوة وبطانيات الشتاء. توزيع مواد غذائية وأجهزة االلكرتونية ألسر األطفال. توزيع أضاحي العيد. -توزيع التمور يف شهر رمضان .

