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انشطة مؤسسة النساء للنساء عبارة عن لمائات التوجٌه والتمكٌن واٌضا للوساطة والمساعدة والتدخل فً األزمات  ،كما تلعب
المؤسسة دورا مهما جدا فً الدفاع عن حموق النساء المهاجرات هنا واٌضا الماء الضوء على االحتٌاجات والعرالٌل التً
تواججها هؤالء النساء فً الحً ونتٌجة ذلن اكتسبت المؤسسة مولعا مهما جدا فً الحً .الهدؾ من هذه االنشطة كلها هو
تعزٌز مولع النساء المهاجرات واٌضا فتح مجال النماش والحوار
عنمؤسسةالنساءللنساء
لمن؟
االجواءلدىمؤسسةالنساءللنساءدافئةومرٌحة،بوسطالمؤسسةتتواجدؼرفةالمعٌشةحٌثتلتمٌالنساءوتتجاذباطرافالحدٌثمعبعضهاالبعضاومعؾ
رٌمالعملواٌضامعالمتطوعاتاللواتٌٌعملنبالمؤسسةكماانهناكؽرفخاصةتمكنالٌمنتسبةللمؤسسةالفرصةللحدٌثبكلسرٌةوبشكلشخصٌوم
رٌح،،المهوةوالشاٌدائمافٌالمتناول.
اؼلبالزائراتللؤسسةمنالتركٌاتوالمؽربٌاتمنامستردامالشرلٌةالجدٌدةولكنالمؤسسةترحببجمٌعالنساءاالخرٌاتجمٌعا،هؤالالنساءلدٌهنالرؼبة
فٌتطوٌرانفسهنوتحسٌنوضعهنٌ،ممنبمتابعةدوراتاعالمٌةوالمشاركةبرحالت .
الدورات التعلٌمٌة التً تتٌحها المؤسسة هً لجمٌع المستوٌات ودائما بهدؾ جعل النساء ألوى ،أساسا الحدٌث والتواصل فً
مؤسسة النساء للنساء باللؽة الهولندٌة من اجل تطوٌرهن وتحسٌن اللؽة الهولندٌة لدٌهن لكن هذا لٌس سارٌا على النساء
اللواتً ال ٌفهمن نهائٌا اللؽة الهولندٌة وفهؤالء نشجعهن من اجل التسجٌل بدورات تعلٌم اللؽة الهولندٌة ..

الكثٌر من النساء لدى المؤسسة النساء للنساء ٌبدئن كمتطوعات وكمائمات على اللعدٌد من االنشطة والمهام داخل المؤسسة من
اهمها مثال الضٌافة او الطبخ واٌضا مرالبة االطفال بروض االطفال التابع للمؤسسة،كما ٌخترن البعض من النساء بعد ان ٌمر
ولت بهن بالمؤسسة ٌكتسبن فٌه الثمة بالنفس اختٌار متابعة دراسة التكوٌن المهنً فً مجال ٌرتحن فٌه او البحث عن عمل
مناسب لهن.
مؤسسة النساء للنساء ال تترن النساء المنتسبات لها دون تمدٌم النصح واالرشاد عندما ٌبدٌن هؤالء الرؼبة فً ذلن او الحاجة
لذلن ومن اجل هذا بدات المؤسسة بمشروعٌن االول ٌسمى بتوسن دور وهو لتمدٌم المساعدة البسٌطة كاالستماع الى النساء
وتشجٌعهن والمشروع الثانً الذي ٌسمى بتوسن اٌن عندما تكون النساء فً حاجة فعال لنصائح وارشادات ومساعدة من
مؤسسات مختصة او محامٌٌن او هٌئات حكومٌة.
من اجل متابعة احد الدورات التعلٌمٌة التً تمدمها المؤسسة ٌشترط التسجٌل بالمؤسسة بهذا ٌمكن لكً ان تحصلً على بطالة
االشتران التً ٌبلػ ثمنها عشرون ٌورو واذا اردت التولؾ نهائٌا االنتساب للمؤسسة فاننا نعٌد لن مبلػ عشرة ٌورو  ،التسجٌل
ٌتم بالرٌسٌبشن.
فً بعض المؤسسات االخرى ٌمكن لكً اٌضا الحصول على تخفٌض لمتابعة انشطتهم.

البداٌة  ،لوة ومهمة مؤسسة النساء للنساء
تاسست المؤسسة سنة  2001بواسطة السٌدة فاطمة صباح امراة مؽربٌة من امستردام منطمة سلوترفارت وفاطمة كانت تعرؾ
جٌدا مدى الصعوبات والعرالٌل التً تواجهها المراة المؽربٌة المؽتربة التً ال تتمن اللؽة الهولندٌة والتً ال تكون على علم
من االمور والمضاٌا التً تحدث بهذا البلد  ،تعتبر فاطمة ان المراة المؽربٌة المؽتربة هنا هً اساس االسرة اذا كانت تعانً
فاالسرة باكلمها ستعانً اٌضا ومن اجل هذا لررت فاطمة ان تساعد النساء المؽربٌات االندماج بالمجتمع الهولندي وتسخٌر
كل االمكانٌات من اجل تطوٌرها وتحسٌن وضعٌتها فً المجتمع الهولندي ،،انطاللا من هذه االهداؾ لامت فاطمة بتاسٌس
هذه المؤسسة.

لوةالنساءللنساء

تاسستمؤسسةالنساءللنساءكمؤسسةمستملةواؼلبانشطتهاتمومالمنتسباتالٌهامنالنساءبتنفٌذهاوادارتها .

خصائصمؤسسةالنساءللنساءكالتالً:

• خلمثمةكبٌرةداخاللمجتمع
•امكاوية الىصىل واالمان وخلق جى دافئ للمىتسبات والزائرات للمؤسسة
•حماسورؼبةلدىالمتطوعات
• التعرف على العىائق
• تمدٌممجموعةمناالنشطةالتٌتتوافممعاالحتٌاجات
•تجميع الخبرات
•اتخاذ وهج مه الحلىل
• سرعةالعملوالتصرؾ
•مهمة ربط الى المىظمات القائمة

هذه االنشطة التً تمدمها المؤسسة تساعد المنتسبة الٌها للمشاركة اجتماعٌا وتطوٌر ذاتها وبهذا تكون اكثر لوة من اجل ان
تشارن فً المجتمع بشكل اٌجابً ،فً نهاٌة االمر الهدؾ هو ان ٌكون لكل النساء المهاجرات االمكانٌة فً استعمال
الخدمات االجنماعٌة واالنشطة االجتماعٌة مثل اي مواطن فً هذا البلد النه من شانه ان ٌصمل شخصٌة المراة و ٌجعلها فردا
اٌجابٌا فً المجتمع واالسرة التً تنتمً الٌها.
فرٌمعملموسسةالنساءللنساء

مؤسسةومدٌرةالمؤسسة

فاطمةصباح
مٌمونتالفمٌه

المنسمة
المشرفةعلراالنشطة

نزٌهةسنوسً

مدٌرةمشروعالبناتبٌجسٌس

نادٌةبنانً

المتطوعات
بدون مساعدة المتطوعات الٌمكن للموسسة ان تستمر و تصل الى اهدافها و فهن ٌممن مثال :
تمدٌم دورات تعلٌمٌة
االشراؾ على االنشطة
اشخاص موشوق فٌهم فً مشروع توسٌن اٌن
اوشطة الطبخ
االهتمام اٌضا باالستمبال ·
·الضٌافة
·اعمال النظافة فً المؤسسة

·مضٌفات
اذا كنتً اٌضا ترٌدٌن ان تكونً متطوعة داخل المؤسسة فالرجاء االتصال بفاطمة صباح او مٌمونت الفمٌه.
دورات تدرٌبٌة:
داخل مؤسسة النساء للنساء هنان اماكن تدرٌبٌة لطالب المرسة المتوسطة والعالٌة فً مجال السٌكرتارٌة والتنشٌط واٌضا تمدٌم
المساعدة وهً معترؾ بها لدى الدولة .اذا كنتً تبحثٌن عن مكان للتدرٌب ٌساعدن فً دراستن فالمرجو االتصال بمٌمونت
الفمٌه.

مجلس االدارة
مجلس ٌخلك الظروؾ (المالٌة وشؤون الموظفٌن واإلسكان) للمؤسسة وٌحدد سٌاستها .وٌتكون المجلس من ثالثة أشخاص:
الرئٌس اٌال فوخالر
االمٌن رٌنٌه دو زفارت
امٌن الصندوق اٌنٌكا هاردر

اذا كانت هنان لدٌن الرؼبة فً االنضمام اٌضا للمجلس المرجو االتصال بمٌمونت الفمٌه.
المجلس االستشاري
اعضاء المجلس االستشاري ٌمدمون االستشارة للمؤسسة انطاللا من مكانتهم الرسمٌة والعملٌة .

نعٌمة ازواغ صحافٌة وصانعة برامج
ارنولد دٌمر محام

ٌانكا تٌخالر خبٌر جمع تبرعات
موظؾ سٌاسً انخرٌت فٌسكٌل
التموٌل
كل االنشطة واالعمال التً تموم بها مؤسسة النساء للنساء تمولها ستاتس دٌل امستردام وتبرعات من الدولة واٌضا من تبرعات
من اشخاص بدون هؤالء ال ٌمكن للمؤسسة ان تستمر فً تمدٌم خدماتها
فً سنة  2013حصلت المؤسسة على التموٌل من
اذا كنت ترٌد ان تساهم وتساعد مؤسسة النساء للنساء فالرجاء ان تتصل بمٌمونت الفمٌه.

مؤسسة النساء للنساء تعتبرمؤسسة المنفعة العامة "وٌتم التعرؾ على هذا النحو من لبل السلطات الضرٌبٌة

