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بالغ رسمي
على إثر المعلومات المقدمّة بشأن إغالق قرية األطفال  SOSسليانة ،تو ّد الجمعية التونسية لقرى األطفال  SOSتقديم
التوضيحات التالية:
* انطالقا من المهمة الرئيسية للجمعية و المتم ّثلة في حماية و رعاية األطفال فاقدي السند العائلي و وقاية األطفال
التشرد ،تؤكد الجمعية التزامها و مسؤوليتها تجاه األطفال والشباب المكفولين حاليا من قبل
المعرضين للخطر من اإلهمال و
ّ
قرية األطفال  SOSسليانة والمستفيدين منهم من برنامج دعم األسرة.
* منذ سنة  2014و في إطار تحقيق التنمية المستدامة 1لجميع فروع الجمعية ،شرعت قرى األطفال  SOSفي إرساء
استراتيجية تهدف إلى االستقاللية و تعزيز وتطوير مواردها المالية وتنويع برامجها و طرق دعمها .و ّ
يتمثل هذا في:
 تطوير اإليرادات المالية المحلية تطوير مساهمة الدولة ترشيد كلفة الرعاية تطوير وابتكار في البرامج تطوير العمل المجتمعيو من هذا المنطلق تندرج التغييرات التي هي بحيز الدراسة في قرية األطفال  SOSسليانة في إطار استراتيجية االستقاللية
هذه .هذا و سيتم إجراء هذه التغييرات تدريجيا بداية من عام  2018مع األخذ بعين االعتبار و مراعاة المصلحة الفضلى
ّ
المتدخلة.
لألطفال والشباب .وسوف نعلمكم رسميا ّ بجميع التطورات الحاصلة بهذا الشأن حال ورودها على األطراف
إنّ جمعيتنا تعوّ ل على دعم من أصدقائها و شركائها من القطاعين العا ّم والخاصّ و جميع العاملين بها لتحقيق أهدافها وضمان
أفضل الظروف لدعم المستفيدين من برامجها.
 1التنمية المستدامة  :المنظمة العالمية لقرى األطفال  SOSو التي ّ
تمثل جمعيتنا أحد فروعها قد استهدفت و خصّت 35
جمعية وطنية باالستقاللية المالية و بما في ذلك تونس .و قد اعتبرت معيارين أساسيين لتعيين البلدان المعنية :وضعية الطفولة
في تونس و معدّل هشاشة هذه الفئة مع قياس إمكانية جمع األموال محليا
و ّ
تتمثل االستقاللية المالية في انقطاع تلقي المنح المقدمة من المنظمة العالمية مع حلول عام 2020
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