إنجازات بصيرة 2019-2018

افتتاحية
القارئ العزيز  ..قبل ان نلج لمضمون هذه المطبوعه التى بين يديك عن مؤسسة بصيرة ،وما أنجزته خالل
عام ،اسمح لى أن أتوقف معك لبرهة ،أسرد لك فيها حكاية تجسد كم هو رائع أن يولد أمل من رحم المعاناة...
وكم هو جميل أن يبزغ نور فجر وسط عتمة الطريق ليضيئ لنا المسير ..إنها حكاية بصيرة.
قبل ثالثة عقود تقريبا رزقنى هللا بطفل يعانى من إعاقة بصرية ،ومثلي مثل كل األمهات رحت أبحث
لصغيري عن فرص لكى يتعلم ،مثله مثل أقرانه ،وراحت أحالمى تتبخر أمام واقع مرير يتجاهل حق صغيرى
فى تعليم جيد ويعاقبه على إعاقته ،وأمام هذا الواقع رحلت باسرتى الصغيرة إلى الخارج عليي أجد ما أبحث
عنه  ..وهناك وجدت من المؤسسات من يوفر لصغيرى كل ما يحتاجه حتى يحصل على فرصته الكاملة فى
تعليم جيد ،مثله مثل كل أقرانه ،بل األكثر من ذلك وجدت فرص إلبنى تنمى من خاللها قدراته وتفتح األفاق
إلبداعاته ،وعنى أنا وجدت من يأخذ بيدى كأم لكى أكون السند والعون إلبنى فى طريق حياته.
ومع شدة اشتياقى لألهل ورغبتى فى أن يعيش إبنى فى وطنه بنفس الحرية التى يعامل بها ويحصل عليها فى
الخارج ،لجأت الى دراسة علوم التأهيل لكى أتمكن من دعمة عند العودة لمصر ،ومع نجاح إبنى فى مراحل
تعليمه ومع تحقيقه لحلمه فى أن يدرس ما يريد دون االكتراث إلعاقته ،وجدت أنه من الالزم عليا أن أنقل
تجربتى لكل أم يولد لها طفل ذوى إعاقة.
وهنا يأتى الدور االهم في مسيرة بصيرة دور والدتى عالمة االجتماع االستاذة الدكتورة سوسن المسيرى ،فقد
عاشت أمى لسنوات فى صراع بين رغبتها فى وجود ابنتها وحفيدها فى مصر وبين ما يحصل علية الطفل
واألم من دعم فى الخارج  .ولكن لكونها عالمة اجتماع أمنت بتاثير اإلعاقة ليس فقط على الطفل ولكن على
االسرة والمجتمع فكانت فكرتها تأسيس بصيرة حتى ال تعانى اى أم أو جدة لطفل من ذوى اإلعاقة من اغتراب
أبنائها.
وبدعم كامل من أفراد أسرتى ومجموعة من المؤمنين بأهمية العمل االهلى لخدمة أبناءنا ذوى اإلعاقات
البصرية تأسست بصيرة وكان هدفنا واضح نقل خبرة الدكتورة سوسن العلمية فى تنمية المجتمعات المهمشة
وخبرتى كأم ودراستى فى مجال علوم ذوى اإلعاقة البصرية إلى كل أم يولد لها طفل ذو إعاقة بصرية ،وأن
أحرص على أن يجد أبناءنا من ذوى اإلعاقات البصرية وضعاف البصر فرص لكى يعيشوا حياتهم كما
يريدون ،لتبدء اولى الخطوات بتجميع فريق عمل مؤمن بالقضية وبحماس رحنا نعمل على أن نثقل مهارات
فريق العمل وخبراته بما يؤهله ألن يقدم أفضل خدمة ممكنة لألبناء ،وتأتى مرحلة العمل فتنجز بصيرة فى
أعوام قليلة ما نفخر به جميعا ألبنائنا ،وفى السطور التالية نطلع قارئنا العزيز على ما أنجزته بصيرة خالل
عام .2018-2017

دعاء مبروك
مؤسس والمدير التنفيذى

مجلس االمناء

رئيس مجلس األمناء
د.سوسن المسيري:
حصلت د.سوسن المسيرى على بكالوريوس اآلداب فيي عليم االجتمياع بالجامعيه االمريكيية
واتبعتييه بدرجيية الماجسييتير فييي علييم اإلنسييان  Urban Anthropologyميين الجامعيية
بالقاهرة ،ثم حصلت على درجية اليدكتوراه فيي عليم اإلنسيان  Anthropologyمين جامعية
"هييال" فييي بريطانيييا .لييدى الييدكتورة سوسيين خبييرة عملييية فييي مجييال االستشييارات تج ياوز
الثالثييين عامييا ،وميين أهييم المشيياريع التييي أشييرفت عليهييا مشييروع دور المييرأة فييي التنمي ية،
وبييرامج التنمييية المجتمعييية ،والمشييروع الشييامل المتكامييل لخييدمات العيييون لألطفييال ذوى
االعاقة البصرية .كما شاركت الدكتورة سوسن في عدد من البعثات العلمية الدولية مين أجيل
صياغة المشاريع وتقييم أثرها والعمل في عدد من األبحاث العلمية.

الدكتور احمد طاهر :عضو مجلس األمناء
يعمييل الييدكتور أحمييد طيياهر منييذ عييام  1991كأسييتاذ فييي التسييويق بعييدد ميين الجامعييات ميين
ضيييمنها الجامعييية األمريكيييية بالقييياهرة ،جامعييية جورجييييا بالوالييييات المتحيييدة األمريكيييية،
وجامعة أوفنبورج بألمانيا ،وفاز بجائزة التميز في التدريس مرتين من جامعية جورجييا عيم
 1995ومن الجامعة األمريكية بالقاهرة عام  .2006أشرف الدكتور أحمد على أكثر من 30
رسالة دكتوراه وماجستير وهو ايضا فى العديد من مجالس اإلدارات بما فى ذليك بنيك تنميية
الصادرات ومجالس أمناء المنظمات الخيرية مثل مستشفى  57357ومؤسسة أهل مصر.

الدكتور مصطفي الشربيني :عضو مجلس األمناء
حصل الدكتور مصطفى الشربيني على بكالوريوس الطي مين جامعية القياهرة عيام 1982
ثم الزمالة الفرنسية في طي العييون عيام  ، 1990ثيم الزمالية االكلينيكيية مين جامعية جيون
هوبكينس عام  .1993تم تعيينه كخبير ط عيون األطفال بالمركز القيومي للعييون بيرو
الفرج ،كما شيغل العدييد مين المناصي محلييا وعربييا حييث شيغل منصي رئييس قسيم طي
عيييون األطفييال بمستشييفى مغربييي للعيييون بمدينيية جييدة بالسييعودية ميين عييام  1993إلييى عييام
 ، 2000وشغل نفس المنص في مستشفى مغربي للعيون بالقاهرة مين عيام  2000إليى عيام
.2004
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عضو مجلس األمناء
السيدة دينا جامع :
حصلت األستاذة /دينا جامع علي درجة البكالوريوس في االقتصاد مين جامعية القياهرة فيي
عام  2004وبدأت مباشرة في العمل في مجال التمويل مكونة خبرة عملية مميزة ومتنوعة
في المجال مع أقدم شركات إدارة األصول في مصر وأحد أكبر شركات االستثمار المباشر
والتي شغلت فيها رئاسة قطاعات االستثمار والشئون القانونية .وتشغل حاليا منص رئيس
قطياع التموييل فيي أحيد مجموعييات التطيوير العقياري المرموقية.ميين الجيدير باليذكر أنيه تيم
اختيارهيييا فيييي عيييام 2015مييين قبيييل وزارة الخارجيييية األمريكيييية للمشييياركة فيييي البرنيييامج
المرموق التي تنظمه الخارجية األمريكية " "Global Women Mentorshipبرنيامج
اإلرشيياد النسييائي العييالمي حيييث عملييت تحييت إشييراف "ديانييا موليجييان" الييرئيس التنفيييذي
لشركة جارديان للتأمين على الحياة.
عضو مجلس األمناء
المهندس محمد فريد :
يعمييل محمييد كمييدير مبيعييات فييي شييركة  Googleفييي الواليييات المتحييدة األمريكييية وكييان
يعمل قبلهيا كأستشياري لألسيتراتيجيات فيى شيركة "مياكينزى وكيامبنى" بيدبي .باإلضيافة
إليى ذلييك فقييد عمييل كمطييور برمجيييات بالعدييد ميين الشييركات بالواليييات المتحييدة األمريكييية
وكندا .حصل األستاذ /محمد على بكالوريوس العليوم فيي هندسية تصيميم الينظم مين جامعية
واترلييو بكنييدا .كمييا حصييل علييى درجيية الماجسييتير فييي إدارة األعمييال ميين جامعيية هارفييارد
بالواليات المتحدة األمريكية .محمد لديه إعاقية بصيرية ،وقيد قيام السييد /رئييس الجمهوريية
بتكريمييه فييي ديسييمبر عييام  2015نظييرا إلنجازاتييه وكونييه نموذجييا مشييرفا يحتييذى بييه.

المدير التنفيذي
السيدة دعاء مبروك :
األستاذة دعاء مبروك هي عضو إدارة بالمجلس القومى لشئون االعاقة.
بدأت األستاذة  /دعاء مبروك تبنى قضيية اإلعاقية البصيرية منيذ رزقيت بطفيل كفييف عيام
 .1987قامييت سيينه  1994بدراسييات عليييا فييى تأهيييل المعيياقين بصييريا تخصيي حركيية
وتوجية بكندا .إشتركت فى العديد من الجمعيات العالمية التى تخدم معاقى البصير وتيدافع
عن حقوقهم ،ومنها تعرفت على القوانين والحقوق الخاصة باإلعاقية فيى العيالم كميا عمليت
فى مجال اإلعاقة البصرية فى المؤسسة القومية الكندية للمكفوفين وشاركت فى العدييد مين
المؤتمرات الدولية عن اإلعاقة البصرية وكانت عضو متحدث فى بعض منها مثل المجلس
العالمى لتعليم األشخاص المعاقين بصريا " "ICEVIفى السويد ونيويورك.
كما شاركت فى اصدار العدد من الكت لرفع الوعى وكيفية التعامل ميع المعياق فيى العدييد
من المؤسسات .كما قامت بالعديد من البحيوث اإلجتماعيية منهيا " وضيع اإلعاقية البصيرية
فى مصر" مع مركز البحوث اإلجتماعية بالجامعة االمريكية،
• قامت بكتابة وتنفيذ العديد من المشروعات العديد من الوزارات .كما قامت بتأهييل العدييد
من األطفال ودمجهم فى المدارس وتدري المدرسين بهذه المدارس.
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الرؤية
الرسالة

• تحقيق نقلة نوعية نحو الدمج الشامل لذوي
اإلحتياجات البصرية.

• رسالتنا أن تصبح المؤسسة مؤسسة مستدامة فى
تحقيق الدمج الكامل لذوي االحتياجات البصرية
ليصبحوا أفرادا مستقلين وفاعلين ومنتجين فى
مجتمع يرحب بهم.

4

نقلة نوعية
مجتمع متقبل

أشخاص مستقلين،
فعاليين ومنتجين
تطويربرامج وتقديم الدعم الالزم لمساعدة
ذوى االعاقات البصرية ليصبحوا أشخاص
مستقلين ،فعالين ،ومنتجين في المجتمع.

إحداث نقلة نوعية وتغيير نظرة المجتمع تجاه
ذوى االعاقات البصرية حتى يصبح المجتمع
متقبل لهم.

االتجاهات
االستراتيجية
لمؤسسة بـصيـرة
الدمج الشامل
تطويربرامج موجهة إلى المؤسسات
المختلفة والمجتمع ككل لخلق نماذج
ناحجة لدعم مجهودات الدعم الشامل
لألشخاص المعاقين بصريا.

مؤسسة
مستدامة
تطويروتحسين المواردالبشرية لمؤسسة بصيرة
ليكون لديها فريق عمل فعال والعمل على
تطوير الخدمات التي تزيد من مواردنا المالية.
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لتحقيق هذة االستراتيجية وضعنا منهج شامل متكامل
لصالح األشخاص ذوي اإلعاقة البصرية و يتمثل هذا
المنهج في البرامج التالية:

الوقاية والدعم
الطبي
التدخل الطبى
المبكر

رفع الوعي

الدفاع عن حقوق
ذوي االعاقة
البصرية

مركز التأهيل
و اعادة التأهيل

البحث العلمي

التعليم
التدريب
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منهجية بصيرة فى العمل

تأهيل ذوي اإلعاقة البصرية وأسرهم
تعتبر حاسة اللمس ،والسمع ،واستخدام النظر المتبقي لدى الطفل المعاق بصريا ،من أهم
العوامل التي تساعده في التعلم والنمو .لذلك ،نحرص فى بصيرة على وجود التدري
الالزم الذي يقدمه المتخصصون في مجال اإلعاقة البصرية
حيث نعمل علي تنمية حواس الطفل و تحفيزها حتي يتمكن الطفل من استغاللها خاصة
في مراحل نموه األولي .و يقوم المتخصصون بتطوير المهارات الحركية للطفل
والمهارات الحياتية اليومية كاألكل و الشرب و اللبس و النظافة الشخصية واالعتماد على
النفس وكذلك المهارات اللغوية واالجتماعية عن طريق التفاعل مع المجتمع والذهاب فى
رحالت للتعرف على العالم المحيط بهم كما يقوم المتخصصون بتدري الوالدين على
كيفية دعم نمو أطفالهم فى جميع مجاالت الحياة.
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دمج األطفال ذوي اإلعاقة البصرية فى التعليم
نعمييل فييي مؤسسيية بصيييرة علييى دمييج الطييالب ميين ذوي اإلعاقيية البصييرية فييي المييدارس
العاميية بمسيياعدة فريقنييا المتخصي الييذي يضييمن أن هييؤالء الطييالب علييى نفييس مسييتوى
أقرانهم وأنهم يحصلون على تعليم جيد يتيح لهم الوصول الى أقصى قدراتهم
ويتكون برنامجنا التعليمي من:-
• تنمية المهارات االجتماعية و المهارات اللغوية للتعامل فى المدرسة مع الزمالء
• االعتماد على النفس فى الحركة والرعاية الذاتية التى يتطلبها التواجد فى مدرسة عادية
بدون مرافق.
• تكييف المنياهج الدراسيية وطيرق التيدريس لتيتالءم ميع احتياجيات كيل شيخ  ،خاصية
المواد الدراسية التي تعتمد على النظر لتعلمها مثل الجغرافيا ،العلوم ،والرياضيات.
• تحويل الكت المدرسة لبريل أولبرنامج الكمبيوتر الناطق حيث تقيوم مؤسسية بصييرة
بطبع حوالى  1000ورقة أسبوعيا.
• توفير المواد والمعيينات الالزمة مثل الخيرائط المجسيمة حييث تيم التعياون ميع مؤسسية
 Giza Systemsلعمل شنطة الوسائط التعليمية للطال الكفيف للصيف الدراسيى مين
االول للخامس االبتدائى .
• توفير المعينات الالزمة حس احتياج كل طال .
• تدريبهم على استخدام التكنولوجيا ( الكمبيوتر  ,البرنامج الناطق  ,الموبايل) ....
• تقديم دعم فردي لكل طال عليى حيدا فيي كيل ميادة مين الميواد الدراسيية حييث تسيتعين
بصيرة بمدرسين متخصصين فى كافة المواد.
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برامج التدريب
•تدريب األباء و األمهات :في بصيرة نحن ال نهيتم بالطفيل و تأهيليه فقيط  ,بيل نحين نعميل
أيضا علي تأهيل االمهات و االباء حيث قمنا بتدري  150مين اوليياء االميور عليي كيفيية
التعامل مع اطفالهم و التغل علي الصعوبات التي تواجههم في الحياة اليومية و كيفيية دعيم
هؤالء االطفل ليتمكنوا من االعتماد علي أنفسهم  ,ليصبحوا افرد منتجين فى المجتمع.

• تدريب المدارس والمعلمين :وألن دمج االطفيال ذوى االعاقية فيي الميدارس ميع اقيرانهم
يسهم بشكل كبير في تطيوير و تنميية مهياراتهم فينحن فيي بصييرة نقيدم التيدري و التأهييل
الكامل لكافة المدارس و المعلمين لتوفير الدعم الالزم لهؤالء لألطفيال.حييث قاميت مؤسسية
بصيرة بتدري  250معلم فيى  17مدرسية دامجية و  150معلمية حضيانة فيى  15حضيانة
 ,علي كيفية التعامل مع الطفل ذوي األعاقة البصرية و تدريبهم و اميدادهم بكافية األدوات و
المستلزمات التي تساعدهم في توصيل و تبسيط المعلومه للطفل الذي يسيتخدم كافية حواسيه
فييى الييتعلم .وذلييك ميين خييالل نخبيية ميين افضييل المتخصصييين لتأهيييل الطفييل ذوي األعاقيية
البصرية في مصر.كما تم تدري عشرات المدارس الدامجة البناء بصيرة ليس فقيط فيى
نطاق القاهرة الكبرى ولكن أمتد نشاط المؤسسة ليصل الى االسيكندرية و طنطيا والغربيية
والسويس وبورسعيد .
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 الدفاع عن حقوق ذوي اإلعاقة البصرية







تتعاون مؤسسة بصيرة مع عدد من الوزارات المعنية من أجل تشريع وتعديل وتطبيق
السياسات المتعلقة باإلعاقة بشكل عام وباإلعاقة البصرية بشكل خاص.
المشاركة مع وزارة التضامن االجتماعى فى برنامج حياة كريمة.
التعاون مع المعاهد القومية لدمج ذوى االحتياجات البصرية
المشاركة فى اللجنه المشكلة لوضع الالئحة التنفيذية لقانون اإلعاقة.
المشاركة مع البنك االهلى والبنك التجارى الدولى لحل مشكلة البنوك لذوى االحتياجات
البصرية.
مشاركة فى اجتماع المجلس االعلى للجامعات لتقديم إطارا عاما لمشكالت التعليم
الجامعي للطالب من ذوي اإلعاقة البصرية.
المشاركة كممثل لإلعاقة بالمجلس القومى لشئون اإلعاقة.
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حمالت رفع الوعي
• توقيييع برتوكييول تعيياون مييع وزارة التربييية و التعليييم بهييدف عمييل حمييالت لرفييع وعييي
المدرسيين بمحافظية بنييي سيويف علييي كيفيية اإلكتشيياف المبكير لييذوي األعاقية و علييي ان
تكييون المرحليية الثانييية ميين الحمليية هييي كيفييية التعامييل مييع األطفييال و كيفييية دمجهييم وسييط
زمالئهييم  .تييدري الرائييدات الريفيييات و الزائييرات الصييحيات و المعلمييين بمحافظ ية بنييي
سويف .من خالل حمالت توعويه ألكثر من  2500ميدرس و زائيرة صيحية فيي كيل مين
بني سويف  ,سوهاج و السويس قامت مؤسسة بصيرة لذوي االحتياجات البصرية بتنظيم
المؤتمر االقليمي االول لضعف بصر تحيت رعايية السييد رئييس الجمهوريية /عبيد الفتياح
السيسييييي – ديسييييمبر  .2018بالشييييراكة مييييع المجلييييس االعلييييي للمستشييييفيات الجامعييييية
وبمشاركة لفيف من كبار استاذة و اطباء مصير مين كافية الجامعيات المصيرية فيي جمييع
انحييياء الجمهوريييية .و ذليييك بهيييدف زييييادة اليييوعي حيييول المعييياقين بصيييريا واحتياجييياتهم
والخدمات التي يمكن تقديمها لهيم و التقيدم الحيادث فيى مسيتوى هيذه الخيدمات فيي جمييع
أنحاء العالم.اهتمت ايضا مؤسسة بصيرة بتدري طالب الكليات المختلفة لمعرفة كييف
يعيش الطفل ضعيف البصر او الكفيف حيث قامت بصيرة بتدري  250طالي مين كليية
ط جامعة نييو جييزة عليى ميدار عيامين واصيبح التيدري والتوعيية باالعاقية البصيرية
جزء من منهج السنة الثانية بالكليية كميا قاميت ايضيا بتيدري طالبيات كليية تربيية خاصية
جامعيية مصيير للعلييوم والتكنولوجيييا كجييزء ميين ميينهج التربييية العملييية قسييم إعاقيية بصييرية
وإعاقة سمعية.
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المسوحات الطبية الشاملة
قامت مؤسسة بصيرة باجراء الكشف الطبي على  47,650حالة في عدد من المحافظات
" اسوان  ,بني سويف  ,سوهاج والسويس والقاهرة الكبرى " .هى المحافظات األكثر
احتياجا .حيث ان الهدف من اجراء المسوحات الطبية الشاملة هو عمل كشف مبكر عن
الحاالت المصابة بامرا العيون من االطفال في المحافظات و القري في صعيد مصر
لعمل التدخالت الطبية السريعة من عالج و نظارات طبية و عمليات نظرا لتزايد اعداد
االمرا الوراثية بسب زواج االقارب خاصة في صعيد مصر.
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اهم االحداث خالل : 2018
مشروع ممر النور
ويأتي مشروع ممر النور استكماال لبرامج مؤسسة بصيرة التي تقدمها لخدمة ذوي
اإلعاقة البصرية بالتعاون مع مؤسسة فيزيو العالمية ومحافظة بني سويف .

بحث لرصد السياسات
واللوائح المنظمة
للخدمات المقدمة لذوي
اإلعاقة البصرية

تدريب على كيفية
التعامل مع ذوى
االحتياجات البصرية

مسح طبى لـ 10000
تلميذ

ممر
النور
عقد موائد مستديرة
وورش عمل و
القاءالمحاضرات وعقد
لقاءات مع االباء و
المعلمين وكافة المعنين
و متخذي القرار

تشكيل لجنة تجمع ممثل
من كل وزارة من
متخذي القرار

القيام بحمالت توعية
موجهه للمجتمعات
المحيطة باألطفال من
ذوي اإلحتياجات
البصرية
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المؤتمر االقليمي االول لضعف البصر
ويأتي المؤتمر االقليمي األول لضعف البصر كأحد ثمار مؤسسة بصيرة في التعاون مع
الوزارت و الجهات المعنية لخدمة ذوي األعاقة البصرية في مصر حيث يهدف المؤتمر
الي:زيادة الوعي حول المعاقين بصريا واحتياجاتهم والخدمات التي يمكن تقديمها لهم و
الوراثية
التقدم الحادث فى مستوى هذه الخدمات في جميع أنحاء العالم االمرا
واألمرا عموما التى تسب االعاقة البصرية وكيفية التعامل مع تلك االمسببات و الحد
منها.ىالتعرف على الوسائل الحديثة لتقييم وخدمه ذوى االعاقة البصرية لتحقيق الدمج
الشامل لهم ليصبحوا افراد فاعلين فى المجتمع .مناقشة التطورات العالمية لخدمة ذوى
االعاقة البصرية بين أطباء العيون وأخصائي إعادة التأهيل اللتعرف على التخصصات
العالمية الحديثة لخدمة ذوي االعاقة البصرية.
فيما كانت توصيات المؤتمر :
المشاركة في عمل ابحاث جينيه مع الجامعات العالمية علي االمرا الوراثية التي تسب
جزء كبير في االعاقة البصرية في مصر ,ادخال التخصصات الحديثة في الجامعات
المصرية الي تأهيل و تقييم ذوي األعاقة.
 التعاون مع وزارة االعالم لعمل حمالت رفع وعي بان  %90من المعاقين بصريا
لديهم نسبه من االبصار
 تخصي ميزانيات عدد من الوزارات المعنية للبرامج و التقنيات الحديثه لمساندة
ذوي االعاقه البصريه في حياتهم كا برامج الصوت " باللغه العربيه" و CCTVو
ان يتم وضع سياسات في كل من وزارتي التربية و التعليم و التضامن االجتماعي
علي كيفية االكتشاف المبكر لالعاقة البصرية و العمل علي توفير التقنيات و الوسائل
الحديثة لصالح ذوي االعاقة.
 انشاء اول مركز متخص لضعاف البصر في مصر مع رصد الحتياجات ضعاف
البصر في مصر و العمل علي توافرها.
فيما قامت مؤسسة بصيرة علي هامش المؤتمر االقليمي االول لضعاف البصر باالتي:
قامت الدكتورة ايرين مومني احد المتحيدثين الرسيمين خيالل الميؤتمر بعميل تيدري لطيالب
كلية ط القصر العينى جامعة القاهرة قسم الرمد على احدث التقنيات التي يهتم بهيا العيالم
والتطورات العالميية التيي طيرأت كميا قاميت بالكشيف عليي عيدد كبيير مين الحياالت و تقيديم
االستشارات الطبية الالزمه لهم .
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بصيرة فى أرقام
اوال :الدعم الطبى
قمنا باجراء

211

عملية

جراحية بالعيون

عالجنا

حولنا 900
حالة إلستشارى
و متخص
رمد

تم عمل

5715
نظارة

4000
حالة

تم الكشف على

47750
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ثانيا :التدريب
تدريبات
قدمتها بصيرة

2500

تدريبات
حصل عليها فريق
بصيرة
ToT

مدرس

وزائرة صحية

250

طال بكلية ط
جامعه نيو جيزة

150

مدرس على دمج
ذوى االحتياجات البصرية

60

طال من طالب
المدارس على التعامل مع
ذوى االحتياجات البصرية

لـ 15
12

موظف

موظف

تم تدريبهم على عمل تقييم
بصرى لضعاف البصر

4

اخصائين
تدري
ليصبحوا أخصائى تأهيل

5

اشخاص ليصبحوا
تدري
مساعد اخصائى تأهيل

40

طال على فهم من
هو ضعيف البصر
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ثالثا :التأهيل

أهلنا 125

دربنا 250
واب

ام

دربنا 35
حضانة ومدرسة
وجامعة

5

دربنا أماكن
عامة للتعامل مع
االطفال ذوى
االحتياجات
البصرية
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رابعا :الشراكات

وزارة التضامن
اإلجتماعى
وزارة الصحة

محافظة بنى
سويف

جامعة مصر
للعلوم
وتكنولوجيا

إمضاء
بروتوكوالت

مديرية التربية
والتعليم
بمحافظة بنى
سويف

مؤسسة جيزة
لألنظمة
التعليمية

جامعة نيو
جيزة
جمعية نهضة
بنى سويف
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حكايات بصيرة
الحكاية األولي:
ولدت مؤمنية ضيعفية بصير ...و فقيدت كيل المتبقيي مين نظرهيا و هيي فيى سين  10سينوات !! ولكنهيا ليم
تستسيلم ألعاقاتهيا رغيم صيغر سينها ,حوليت االعاقية لتحيدى وتفوقيت دراسييا ,وحصيلت عليى مجميوع
 %100فييى الصييف االول االعييدادي و كييان ترتيبهييا األولييي علييي مدرسييتها .ليييس هييذا فحسي بييل توجيت
مؤمنة تفوقها بحفظها لعشرين جزء من القرأن الكريم  ..و اصبحت متأقلمية ميع اعاقتهيا و تميارس حياتهيا
بشكل طبيبعي.

الحكاية الثانية :
بطلة سباحة  .تغني و تكت قص لألطفال من وحي خيالها  ...هذا بجان تفوقها الدراسي "مش عشيان
اتولدت ضعيفة بصر يبقيي ميش مين حقيى أميارس هواييات " هكيذا تعبير بطلية الحكايية الثانيية طيبية ذات
الحادية عشر عاما عن نفسها  ...لقد ولدت بأعاقة بصرية و بدأت تأهييل منيذ كيان عمرهيا ثمانيية اشيهر
فقيط  .قيد تكيون طيبية حرميت مين النظير كميا نعرفيه لكنهيا تيرى بكيل حواسيها  ...طيبية تغنيي و تكتي
قصصييييها باللغيييية الفرنسييييية وهييييى نمييييوذج لييييالرادة والتصييييميم والثقيييية بييييالنفس لكييييل ميييين يراهييييا...
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حكايات بصيرة
الحكاية الثالثة :
هل تصورت يوما ان تتغير حياتك كما تعرفها لمجرد االصابة بحرارة عالية ؟؟؟
ضحى وأهلها خاضوا هذه التجربة الصعبة .فقد فقدت ضيحى بصيرها نتيجية اصيابتها بخليل فيي جهازهيا
المناعي و تسب في حدوث ضمور في العص البصري و كان عمرها  9سنوات وبحس ما قيل لهم فما
بقى لها من بصر لن يسمح لها بإستخدامه فى القراءة والكتابة .
ولكن بالتأهيل والتدري على إستخدام هذا الجزء البسيط من النظر وباستخدام المعينات المناسبة أصيبحت
تستطيع ان تكت وتقراء و ترسم أيضا  ,كما تستطيع القيام بالعديد من المهام اليدوية .. ...ضحى رفضيت
االستسالم لوضعها الجديد فغيرته .

"بالتأهيل و االكتشاف المبكر
نستطيع أن نساعد اوالدنا
ليعيشوا حياتهم و يمارسوا
هوايتهم"
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شركاء رئيسيين

شركاء النجاح

شركاء بالعلم والخبرة

شركاء داعمون

شكرا لكل من وثق بنا  ...شكرا علي دعمكم لمؤسسة بصيرة

ساهم فى دمج طفل فى المدرسة
• تاهيل مدرسة  1800جنية
• تأهيل الطفل فى الشهر  1200جنية
• طباعة الكت فى السنة  2500جنية
• ماكينة كتابة بريل  42000جنية
• تعليم كميوتر  2000جنية

حافظ على عين طفل عن طريق
•العالج  300جنية
•النظارة  150جنية
•العمليات 10000 -3000
•معينات بصرية 7500-2000
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Dokki Branch:
47 Soliman Gohar st. Dokki
First floor.
Tel: 37626081
Mobile: 01000160128 / 01000029525
Heliopolis Branch:
10 Hassan Moussa Al Akkad st. Dokki
First floor.
Tel: 0226910294
Mobile: 01000220596
Website: info@baseerafoundation.org
Email: www.baseerafoundation.org
Facebook: Baseera foundation

