ADPM

Persoonlijke ontwikkeling van
jonge Palestijnse vluchtelingen

Projectomschrijving
Dit project wil de militaire rekrutering van jonge Palestijnse
vluchtelingen in Libanon indijken via de organisatie van pedagogische en recreatieve activiteiten.
Omdat het hier gaat om een schending van de fundamentele
rechten van het kind, is dit project een essentieel humanitair
hulpmiddel om deze jongeren de toekomst te geven waar ze
recht op hebben.
Algemene doelstelling van het project
ADPM kan bogen op meer dan 30 jaar ervaring in Libanon.
Via zijn plaatselijke partners steunt de organisatie sinds
2005 het programma “Maisons familiales” met voorschoolse
onderwijsdiensten, medische ondersteuning, voedselhulp
en sociale bijstand aan de armste Palestijnse gezinnen in
de vluchtelingenkampen. Het huidige project vormt hier een
aanvulling op een reeds bestaande missie. Door de plaatselijke partners meer middelen te bieden, wil dit project zijn
interventiekracht versterken.
De belangrijkste partner op het terrein is de LibaneesPalestijnse organisatie Beit Atfal Assumoud, erkend en gewaardeerd voor haar onpartijdigheid en onafhankelijkheid.
Ze speelt een sleutelrol in de vertegenwoordiging van alle
plaatselijke organisaties bij de Libanese overheid. Ze treedt
daarnaast op als operator voor de internationale NGO’s in
noodhulpacties en humanitaire hulp.

Bij de uitvoering van dit project steunt Beit Atfal Assumoud
op de sociale structuur van het reeds gevestigde programma:
een netwerk van “Maisons familiales”, een solidariteitsketen
geleid door sociaal assistenten en de persoonlijke begeleiding
van de meest kwetsbare gezinnen. De kinderen en jongeren
die de spil vormen van dit project, zijn afkomstig uit gezinnen
die al gesteund worden door “Maisons familiales”.
Overzicht verwachte resultaten
1. De persoonlijke ontplooiing van Palestijnse kinderen in
de Libanese vluchtelingenkampen via een kwaliteitsvolle
buitenschoolse omkadering.
2.

Toegang tot de arbeidsmarkt via een technische opleiding voor jonge Palestijnse schoolverlaters.

3.

De militaire rekrutering van Palestijnse jongeren in de
Libanese vluchtelingenkampen tegengaan via een pedagogische omkadering en opleidingen.

Het project heeft betrekking op 1.425 Palestijnse kinderen en
jongeren. Ze worden geteld bij de 3.500 gezinnen die reeds gesteund worden door het programma “Maisons Familiales”.
>>

www.ello-mobile.be/wordello

ADPM
Persoonlijke ontwikkeling van jonge Palestijnse vluchtelingen

Benodige budget
Voor 7 euro per maand kunnen we een tiener een vak aanleren of artistieke en speelactiviteiten voor jongere kinderen
ontwikkelen. 7 euro per maand, dat is wat velen onder ons
elke week uitgeven aan telefoongesprekken. Maak op een
slimme manier gebruik van dit geld om de jonge Palestijnse
vluchtelingen in de Libanese kampen de hulp te bieden die ze
nodig hebben.
Beschrijving Non-Profit organisatie
Action Développement Parrainages Mondiaux is ontstaan uit
de vzw Aide aux Personnes Déplacées, opgericht door Dominique Pire (Nobelprijs voor de Vrede 1958). De organisatie nam
het programma “Parrainages Mondiaux” over en ontwikkelt
het verder sinds 2002.
De NGO ADPM biedt steun op het vlak van onderwijs en beroepsopleiding aan kinderen die gevlucht zijn, uit hun omgeving zijn gerukt of zich in een bijzonder kwetsbare situatie
bevinden in de zuidelijke landen en in conflictzones.
Momenteel ontwikkelt ADPM een programma voor groepsprojecten rond basisonderwijs, schoolonderwijs en beroepsopleiding in drie wereldgebieden: Centraal-Afrika (Rwanda/

Burundi), het Midden-Oosten (Libanon) en de Balkan (Bosnië/
Kosovo). De organisatie nam eveneens het voortouw in projecten voor het herstel van de rechten van het kind, in het
bijzonder het recht op onderwijs en opleiding.
ADPM ijvert al meer dan dertig jaar voor de verspreiding en
de verdediging van het recht op onderwijs in de Palestijnse
vluchtelingenkampen in Libanon. De NGO heeft zich in deze
kampen goed weten te vestigen en wordt er aanvaard dankzij
het sociale werk van zijn plaatselijke partner, de organisatie
Beit Atfal Assumoud.
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