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 املعاق طاقة ال إعاقة.. صفحة تعنى بشؤون وشجون املعاقني تصدر كل أحد،

  تسلط الضوء على مشاكلهم وتنقلها الى املسؤولني وتستطلع آراءهم حول القضية. 

أردنا بها مد جسر التواصل بني املعاق واملسؤول، وان تكون صفحة مفتوحة

  لطرح جميع اآلراء ووجهات النظر بشأن اخلدمات التي توفرها الدولة لهذه الفئة. 

ونسعى إلى حتقيق الغاية منها على أمل ان نتواصل مع كل من يجد لديه أي 

موضوع أو رأي يخدم هذه الشريحة االجتماعية املهمة.

  للتواصل وابداء اآلراء يرجى ارسال آرائكم على البريد اإللكتروني لـ «األنباء»

    E - mail: editorial@alanba.com.kw  

  أو الفاكس: ٢٤٨٣١٢١٧ 

  إعداد:  بشرى شعبان 

 كشف مصدر مسؤول في وزارة الشؤون 
عـــن ايقاف العمل في مشـــروع بناء دار 
العائلية  التابع إلدارة احلضانة  الفتيات 
في مجمع دور الرعاية منذ ما يزيد على ستة 
أشهر، وقد توقف العمل نهائيا باملشروع. 
وبّني ان أسباب ايقاف العمل في املشروع 
لوجود خالفات بني املمول واملقاول على 

مبلغ ال يزيد على ٢٠٠٫٠٠٠ دينار ولو ان 
الوزارة بادرت حلل االشـــكالية وحتملت 
املبلغ لتم تسهيل العمل ولكان املشروع 
قد شارف على االنتهاء، خصوصا ان هناك 
حاجة ملحة ملثل هذه املشاريع، السيما في 
مجمع الصليبخات الذي اصبحت املباني فيه 

متهالكة وحتتاج الى التجديد بالكامل. 

 توقف العمل في مشروع دار الفتيات بدور الرعاية االجتماعية

 علي حسن

 إدارة رعاية املسنني تقدم خدمات متنوعة لنزالئها

 فن التصميم والتعامل مع األشكال

 استمتاع بأجواء املخيم الترفيهية

 لعب وترفيه

 رسم وتلوين

 إنشـاء منتدى حواري إلكتروني يتم من خالله طرح ومناقشة جميع القضايا وتبادل الخبرات المتعلقة بقضايا المسنين

 يشمل نظاماً آلياً لتسهيل تقديم الخدمة للمستفيدين من كبار السن وأهاليهم 

 حسن لـ «األنباء»: مشروع متكامل لميكنة خدمات دور المسنين

  يتضمن بيانات ٦٠٠ موظف و٢٦٠٠ حالة موزعين على ١٢ وحدة

البرامج واألنشطة التوعوية.
  أما أقســـام اخلدمة املتنقلة التابعة لالدارة والبالغ عددها ســـتة 
أقسام فتقع في مواقع جغرافية مختلفة من محافظات الدولة وهي 
موزعة كالتالي: اخلدمة املتنقلة في محافظة األحمدي يقع في منطقة 
الظهر، قســـم اخلدمة املتنقلة في محافظة حولـــي يقع في منطقة 
الساملية، قسم اخلدمة املتنقلة في محافظة اجلهراء يقع في منطقة 
النسيم، قسم اخلدمة املتنقلة في محافظة العاصمة يقع في منطقة 
السرة، قسم اخلدمة املتنقلة في محافظة الفروانية يقع في منطقة 
الرحاب، قســـم اخلدمة املتنقلة في محافظـــة مبارك الكبير يقع في 

منطقة القرين.
  وعن متطلبات عمل شبكة اتصاالت إلكترونية لربط املوقع الرئيسي 
إلدارة رعاية املســـنني مع األقســـام التابعة لها من جهة ومع املوقع 
الرئيسي لوزارة الشؤون االجتماعية والعمل من جهة أخرى يجب 
توافر عدد ٨ ســـيرفر رئيسي و٤٢ جهاز كمبيوتر و٤٢ طابعة ليزر، 
حيث يتم ربط أجهزة الكمبيوتر مع السيرفر من خالل كيبالت إثرنت 
 DSL DATA وكذلك ربط السيرفرات مع املقر الرئيسي من خالل شبكة
مع توفير برنامج خاص للعمل مع بيانات احلاالت يتم تنصيبه على 

جميع األجهزة بلغة ڤيچوال بيسك دوت نت – أو آكسس.

  خدمة ٢٥٨٢ مسنًا

  وقال حسن لـ «األنباء» ان ادارة رعاية املسنني تقدم اخلدمة الى ما 
يزيد على ٢٥٨٢ مسنا موزعني على أقسام االدارة املختلفة منهم فقط 
٣٧ حالة إيوائية والباقون في اخلدمة املتنقلة والتي حترص االدارة 
على التوســـع فيها ملا توفره من راحة للمسن من خالل بقائه ضمن 
أسرته. وعن تقدمه مبشروع امليكنة أوضح انه بناء على كتاب مرفوع 
من الوكيل املساعد للتخطيط والتطوير االداري الى الوكيل املساعد 
لقطاع الرعاية االجتماعية بشأن تزويد قطاع التخطيط باحتياجات 
قطاع الرعاية في مجال نظم تكنولوجيا املعلومات لتدرج في ميزانية 
السنة املالية ٢٠١٠ – ٢٠١١ تقدمنا بهذا املشروع الذي يوفر الكثير من 
اجلهد والوقت ويساهم في سرعة اجناز اخلدمات وتسهيلها سواء 

في االدارة أو في األقسام التابعة لها.
  وهذا املشروع يصلح ليعمم على جميع ادارات القطاع، وكل ادارة 
من ادارات القطاع ستضع مشروعا باحتياجاتها ونأمل ان يتم اجناز 

هذا املشروع في أسرع وقت النه يوفر الكثير. 

خالله طرح ومناقشة جميع القضايا وتبادل اخلبرات املتعلقة بقضايا 
املسنني، والعمل على التنسيق مع الشركات واملؤسسات العاملة في 
الكويت لنشر اعالن (فالش) عن طريق مواقعها االلكترونية املختلفة، 

يبني جهود الكويت ممثلة بوزارة الشؤون جتاه املسنني.

  الوحدات التنظيمية

  وحتدث حســـن عن الوحدات التنظيمية العاملة في ادارة رعاية 
املســـنني ومواقعها قائال: يقع املقر الرئيســـي إلدارة رعاية املسنني 
في مجمع دور الرعاية االجتماعية في الصليبخات، ويشـــتمل على 
املراقبات واألقســـام التالية: مراقبة رعاية املسنني، مراقبة اخلدمة 
املتنقلة للمســـنني، قسم التوجيه الفني، قسم رعاية املسنني رجال 
وقسم رعاية املسنني نساء، قسم الدعم االداري، القسم املالي، قسم 

املستفيدين من اخلدمة وتوقعاتهم حول تطويرها ورفع مستواها 
«استبيان، اســـتطالع رأي»، وتوفير املعلومات والبيانات ملتخذي 
القرار واتاحة الفرصة لهم لتقييم أعمال اإلدارة واألقسام التابعة لها، 
مع استخدام شـــبكة االتصاالت العاملية (االنترنت) في دعم رسالة 
وأهداف اإلدارة بالتواصـــل مع مختلف القطاعات احلكومية وأفراد 
ومؤسسات املجتمع املدني داخل الكويت وخارجها، واستخدام موقع 
وزارة الشـــؤون االجتماعية والعمل على شبكة االتصاالت العاملية 
(االنترنت)، ويتم من خالله نشر املعلومات والبيانات املتعلقة بإدارة 
رعاية املسنني واألقسام التابعة لها، ويتم استقبال مراسالت وآراء 
واستفســـارات الزائرين للموقع، واستغالله كوسيلة اعالن واعالم 
لتعريف املجتمع املدني بدور وزارة الشـــؤون االجتماعية والعمل 
جتاه املسنني، ونسعى كذلك إلنشاء منتدى حوار الكتروني يتم من 

 تقدم مدير إدارة رعاية املسنني علي حسن باقتراح حول مشروع 
ميكنة العمل في ادارة رعاية املســـنني واألقسام التابعة لها، ودور 
الرعاية االجتماعية جاء فيه: اميانا من ادارة رعاية املسنني بوزارة 
الشؤون االجتماعية والعمل بضرورة وأهمية مواكبة التطور والتقدم 
التكنولوجي في العالم وإعطاء الفرصة للمســـتفيدين من اخلدمات 
التـــي تقدمها اإلدارة بالدرجة املطلوبة من خالل توفير الدعم الفني 
واإلداري الالزم جلميع األنشطة والبرامج واخلدمات ومختلف أوجه 
الرعاية واخلدمة والتأهيل والتدريب والتشغيل التي تقدمها اإلدارة 
للحاالت التي ترعاها عن طريق أقســـام اخلدمة املختلفة واملنتشرة 
في مواقع مختلفة في جميع محافظات الكويت، وسعيا الى حتقيق 
أهداف إدارة رعاية املسنني جتاه احلاالت املستفيدة من خدماتها خاصة 
تلك املتعلقة برعاية وخدمة وتأهيل املسنني، وذلك من خالل تطوير 
أساليب العمل ورفع مستوى األداء للعاملني في تقدمي اخلدمة بهدف 
تسهيل وتبسيط اإلجراءات اخلاصة باحلصول على اخلدمة، نقترح 
وضـــع نظام آلي يتم من خالله ميكنة العمل في اإلدارة واألقســـام 
التابعـــة لها، بحيث يضـــم هذا النظام جميع بيانـــات العاملني في 
تقدمي اخلدمة والبالغ عددهم ٦٠٠ موظف في مختلف التخصصات، 
وبيانات احلاالت املســـتفيدة من اخلدمة والبالغ عددها ٢٦٠٠ حالة، 
موزعني على ١٢ وحدة تنظيمية على شكل أقسام أو مراكز خدمة في 
مواقع جغرافية مختلفة في جميع محافظات الكويت، باإلضافة الى 
ميكنة جميع النماذج املعتمدة واملستخدمة في اجناز اعمال اإلدارة 
بشـــكل يومي، وربط عمل املراقبات واألقسام الداخلية واخلارجية 
مع بعضها البعـــض ومع اإلدارة، ومن ثم ربط جميع أعمال اإلدارة 
باملوقع الرسمي لوزارة الشؤون االجتماعية والعمل من خالل شبكات 
اتصال داخلية وخارجية بهدف تقدمي املساندة الالزمة للجهود التي 
تقدمها وتبذلها الوزارة لتحقيق السياسات واألهداف العامة للدولة 
في رفع مســـتوى اخلدمة والرعاية والتدريب والتأهيل والتشغيل 

لذوي االحتياجات اخلاصة من كبار السن.
  وعن أهداف املشروع قال حسن: ان من أهم األهداف التي نسعى 
الى حتقيقها: تســـهيل تقدمي اخلدمة للمســـتفيدين من كبار السن 
وأهاليهم، منع حدوث االزدواجية في تقدمي اخلدمة للمســـتفيدين، 
وكذلك حتقيق الرقابة على أداء العاملني، املساهمة في حتقيق قدر عال 
من املنافسة والشفافية في اجناز األعمال اإلدارية والفنية بالتعاون 
مع املســـتفيدين من اخلدمة، إضافة الى احلصول على ردود أفعال 

 زاوية براعـــم تنتج فتبدع 
اختـــارت لهذا االســـبوع لوحة 
رسمتها الفنانة املبدعة مشاعل 
محمد سامح الرشيدي من بنات 
مدرسة الوفاء، مشاعل ابنة الـ ١٥ 
عاما استخدمت االقالم والتلوين 
بكل فن وابداع واثبتت للجميع 
انها رغم صغر سنها واعاقتها اال 
الفنية التي  انها متتلك املوهبة 
جتعل منها فنانـــة متميزة في 

املستقبل.
  واقتنع بنك اخلليج مبوهبتها 
املتميـــزة وحـــول لوحتها الى 
بطاقات للمعايدة تشجيعا لهذه 
املواهب واســـهاما منه في دعم 

طاقات املعاقني. 

 براعم تنتج فتبدع

 ختام المخيم الصيفي بمركز الكويت للتوحد

 اختتم مركز الكويت للتوحد مخيمه الصيفي 
الثالث عشر والذي يقيمه سنويا للطلبة ذوي 
االحتياجات اخلاصة كالتوحد والداون وأشقائهم 
واصدقائهم. واشتمل املخيم على العديد من 

االنشــــطة الترفيهية الهادفة التي تصب في 
مصلحة االبناء من هــــذه الفئة مثل الرحالت 
اجلماعية اخلارجية والورش الفنية واحلاسب 
اآللي والقرآن الكرمي، وذلك من اجل خلق جو 

من التفاعل بني الطلبة.
  وضم املخيم مجموعة من الفئات لتشارك 
وتستمتع مع الفئات االخرى في جو ساده احلب 

واملودة بني جميع املشاركني في املخيم. 


