مؤسسة دروسوس تمول
المشروع التجريبي "نيتروس"
لتمكين متحدي اإلعاقة
قامت مؤسسة دروسوس ومؤسسة جيزة لألنظمة التعليمية بتوقيع اتفاقية إلطالق مرشوع
"نيرتوس" .يهدف هذا املرشوع التجريبي إىل االستفادة من تكنولوجيا التصنيع الرقمي لتمكني
متحدي اإلعاقة.

سامية قد شكال تجربة تعلم فريدة من نوعها .وقد شاركونا خرباتهم يف التعامل مع جموع
متحدي اإلعاقة لسد فجوة هائلة بنسيج املجتمع .وسعياً إلدماج متحدي اإلعاقة باملجتمع،
فنحن نخطط لتوظيف تقنيات التصنيع الرقمي لتطوير األجهزة التعويضية وتعريفهم بأساسيات
هذه التقنيات وتعزيز فكرة العمل الحر لديهم".

وتحت شعار "االبتكار يغري الحياة" ،تعتمد املبادرة عىل االستفادة من التقنيات الرقمية لتمكني
متحدي اإلعاقة عن طريق صناعة أجهزة تعويضية مخصصة لهم ،باإلضافة إىل تشجيعهم عىل وأثناء فرتة املرشوع التجريبي التي تبلغ  ١٨شهرا ً ،سيتم العمل عىل تحقيق ثالثة أهداف
تعديل املنتجات التي يستخدمونها وتخصيصها لتناسب احتياجاتهم الفردية .وسيعمل املرشوع رئيسية .حيث سيتناول الهدف األول من املرشوع فكرة استخدام التصنيع الرقمي لدعم متحدي
أيضاً عىل إرشاكهم بعملية تصميم املنتجات وتعلم مهارات التصنيع الرقمي سعياً لتوسيع اإلعاقة يف تصنيع األجهزة التعويضية الخاصة بهم .أما هدفه الثاين فسيشمل فكرة تواصلهم
باملجتمع من خالل تنمية مهاراتهم املختلفة ،ليس فقط لتشجيع إدماجهم باملجتمع ،بل
فرصهم باملجال العميل ومبجال ريادة األعامل.
لدعمهم ليصبحوا رواد أعامل .أما عن الهدف الثالث ،فسوف يوجه نحو االستفادة من معامل
ويفتح تطبيق اإلمكانيات الهائلة للتصنيع الرقمي عىل تكنولوجيا األجهزة التعويضية آفاقاً التصنيع الرقمي يف وضع منوذج أعامل مستدام يهدف إىل تنمية هذه املعامل ونرشها.
جديدة ملتحدي اإلعاقة ،حيث أصبح من املمكن تصنيع األطراف الصناعية والكرايس املتحركة
املصنعة حسب احتياجاتهم ،باإلضافة إىل العيون االلكرتونية وأجهزة اإلعاقة الصوتية ومقابض ومن املخطط أن يعرض املرشوع – بطريقة عملية – مدى تأثري نشاطه وقابلية استمراره بوضع
التوجيه واألكواب واألواين والعديد من األدوات األخرى وتخصيصها لتناسب احتياجاتهم الفردية .منوذجاً تجارياً ناجحا له .وبعد أن تنجح مؤسسة جيزة لألنظمة التعليمية يف تحقيق أهدافها،
ستبدأ مرحلة السعي لجمع التمويالت الالزمة إلطالق نشاط املرشوع بشكل كامل لضامن
وسعياً إلطالق هذا املرشوع الذي ساعدت مؤسسة دروسوس يف تحويله لواقع ،تعاونت مؤسسة توسعه وانتشاره واستمراريته.
جيزة لألنظمة التعليمية مع مؤسستي "إنابل" و"إطبعيل" وفريق "ساعد" التابع لنشاط إناكتس
الطاليب بجامعة القاهرة .واعتامدا ً عىل مجهوداتهم التطوعية ،متكنت هذه الكيانات من تصميم وسعياً إلطالق مرشوع نيرتوس التجريبي ،سوف يتم االعتامد عىل قدرات معامل الفاب الب
الثابتة واملتحركة بأنحاء مرص يف تحقيق أهداف هذه الرشاكة .وملساعدتهم عىل تطوير أجهزتهم
وإنتاج العديد من األجهزة التعويضية لسد تلك الحاجة املاسة باملجتمع املرصي.
التعويضية وإرشاكهم يف عملية تصميمها ،فسوف يستهدف املرشوع متحدي اإلعاقة لتعريفهم
كل من مؤسسة "إنابل" و"إطبعيل" وفريق بالتقنيات املتاحة ليك تزداد معارفهم ومهاراتهم .كام سيتلقى متحدي اإلعاقة ،من خالل مرشوع
ولالستفادة من مختلف اإلنجازات التي حققها ٌ
"ساعد" ،تواصلت مؤسسة جيزة لألنظمة التعليمية معهم سعياً للتعاون وتبادل املعارف نيرتوس ،تدريبات عىل مهارات تخطيط األعامل والتسويق والعديد من املهارات العملية األخرى،
والخربات التي مروا بها .وبذلك يهدف مرشوع نيرتوس – إعتامدا ً عىل خرباتهم املجمعة – إىل وذلك لزيادة فرصهم يف االنضامم لسوق العمل أو إنشاء أعاملهم الخاصة.
بناء منوذج تجاري قابل للتنفيذ يسمح باستمرار هذا النوع من النشاط.
وقد تقرر أن يكون املقر الرئييس للمرشوع هو معمل فاب الب بالقاهرة الجديدة – أحد معامل
وقد اشتق إسم املبادرة "نيرتوس" من مفهوم أكسيد النيرتوس املستخدم يف سباقات السيارات .فاب الب الخاصة مبؤسسة جيزة لألنظمة التعليمية – الذي تم تزويده مبوارد مخصصة ليصبح
وهو مبثابة حقن النيرتوس يف محرك السيارة ،والذي يسمح مبستوى أعىل من األكسجني أثناء منارة ملن يسعى لتنفيذ مشاريع التصنيع الرقمي ملتحدي اإلعاقة .كام سيكون مبثابة منشأة
االحرتاق لزيادة قوة املحرك واألداء .ويجسد هذا اإلسم املساهمة والتعاون الرائع بني فرق بحث وتنمية من شأنها تصميم وتنفيذ النامذج األولية واختبار املنتجات الجديدة .وسيتم
"إنابل" و"إطبعيل" وفريق "ساعد" يف التضامن يدا ً بيد مع مؤسسة جيزة لألنظمة التعليمية التواصل مع املجتمع من خالل شبكة معامل التصنيع مبرص.
لتعزيز األداء الرسيع ملبادرة صناعة األطراف الصناعية بالطابعات ثالثية األبعاد للمجتمع
وتتالءم املبادرة مع إحدى اسرتاتيجيات مؤسسة دروسوس بدعم االستقاللية االقتصادية ،خاصة
بأكمله.
مع برنامجها الرامي إىل التمكني االقتصادي للفئات املهمشة ومنهم متحدي اإلعاقة.
وعلق شهاب النواوي ،الرئيس التنفيذي لرشكة جيزة سيستمز ورئيس مجلس األمناء ملؤسسة
جيزة لألنظمة التعليمية قائالً" :إنه ملن امللهم العمل مع شباب بهذه الدرجة من النضج ،ستساعد هذه املبادرة املشرتكة – يف ظل وجود نظام بيئي محيل – عىل متكني وإدماج متحدي
فرغبتهم يف إحداث تغيري فعيل وفهمهم التام للمعنى الحقيقي للتعاون بهدف تحقيق أهدافاً اإلعاقة باملجتمع املرصي ،كام ستساهم يف توفري األجهزة التعويضية والحد من تكاليفها.

ميكن للمستخدمني أيضاً االختيار – من خالل االنرتنت – من بني مجموعة مجانية واسعة من
عن مؤسسة دروسوس
مناذج قابلة للطباعة ثالثية األبعاد ،أو استخدام أدوات مجانية متاحة عىل اإلنرتنت لعمل مناذج
تأسست دروسوس يف أواخر عام  ،2003كمؤسسة خاصة ال تهدف للربح لدعم تنمية املجتمع ،ثالثية األبعاد خاصة بهم.
ومقرها يف زيوريخ ،سويرسا .تلتزم املؤسسة بتمكني السكان املهمشني للعيش حياة كرمية.
تسعى دروسوس إلحداث تغيري طويل األجل من خالل املرشوعات التي تدعمها يف مرص يربط إطبعيل  3Dبني مجموعة من املصممني واملبتكرين والصناع ،من بينهم مصممني قادرين
عيل تحويل األفكار إىل حقيقة ،وتحويل رسم أو صورة إىل منوذج قابل للطباعة ثالثية األبعاد.
واملغرب وتونس ولبنان واألردن وفلسطني وسويرسا وأملانيا.
ويستطيع املستخدمون االتصال بفريق إطبعيل  3Dمن خالل منتداهم عىل اإلنرتنت ،أو عن
تعمل دروسوس ومتارس أنشطتها يف مرص منذ عام  .2005تستند املؤسسة يف عملها اىل اتباع طريق األحداث التي يشاركون بها يف جميع أنحاء مرص.
اسرتاتيجيتني متكاملتني :دعم املهارات اإلبداعية ودعم االستقاللية االقتصادية لتمكني األشخاص
املهمشني من العيش بكرامة.

عن ساعد

تخدم مؤسسة دروســوس مجموعة واسعة من املستفيدين مبا يف ذلك الشباب والنساء ساعد هو برنامج تأهييل يتكون من سلسلة مراحل بالتعاون مع أكرث من منظمة .تبدأ مراحل
واألطفال املهمشني .ترتكز أغلبية املرشوعات التي تدعمها مؤسسة دروسوس يف القاهرة الكربى الربنامج بتوفري أطراف ثالثية األبعاد "ساعد" وتدريب املستخدم متحدي اإلعاقة عىل استخدامها،
واإلسكندرية والفيوم ،وبدأ العمل يف محافظات جنوب مرص مثل قنا مع احتامل مواصلة توسيع وتنتهي عند توفري فرصة عمل له .والهدف من مبادرة ساعد هو إشباع الحاجة املوجودة لدى
أكرث من  ١٦٠٠٠٠شخص يف حاجة إىل فرصة عمل وطرف صناعي ليواصلوا عملهم ،فالهدف
دعم دروسوس إىل عدد من املحافظات املحرومة األخرى.
معنوي أكرث منه مادي؛ وهو أن تعيش جميع طوائف املجتمع ىف مساواة.
تركز دروسوس بشكل خاص عىل تعزيز الرشاكات وبناء القدرات من خالل املشاريع التي
تدعمها .يتم تنفيذ غالبية مرشوعات دروسوس يف مرص من خالل منظامت املجتمع املدين
املحىل .وتهدف املشاريع التي يتم تنفيذها من خالل املنظامت الدولية ومنظامت األمم املتحدة
إىل نقل املعرفة واملهارات املتخصصة إىل الرشكاء الوطنيني.
تتعاون مؤسسة دروسوس مع مختلف الجهات الحكومية مبا يف ذلك وزاريت التعاون الدويل
والتضامن االجتامعي لدعم االسرتاتيجيات طويلة األجل ،ومع الوزارات املختلفة لضامن استدامة
املشاريع التي تدعمها.
مؤسسة دروسوس مستقلة أيديولوجياً وسياسياً ودينياً.

عن إنابل مصر
إنابل مرص هي الفرع املرصي من مجتمع عاملي متعاون عىل توفري أيدي اصطناعية مصنوعة
بتقنية الطباعة ثالثية األبعاد بشكل مجاين ملن هم يف حاجة إليها .يشكل مجتمع إنابل مجموعة
مذهلة من األفراد بجميع أنحاء العامل الذين يوظفون الطابعات ثالثية األبعاد لتصنيع األيدي
واألذرع ملن هم يف حاجة ألجهزة تعويضية بأطرافهم العلوية.
وقد وضعوا جانباً فروقهم الثقافية والشخصية والسياسية والدينية للتعاون عىل ابتكار وسائل
لتحسني تصميامت األيدي واألذرع املصنوعة بتقنية الطباعة ثالثية األبعاد ملن ولدوا بال أصابع
أو من فقدوا أصابعهم خالل الحرب أو بسبب املرض أو الكوارث الطبيعية.
وتتكون مجموعة إنابل من معلمني وطالب ومهندسني وعلامء وأطباء ومصممني وآباء وأطفال
ومجموعات كشفية وفنانني وفاعيل خري وحاملني وصناع وأولئك الذين يأملون يف إحداث فرقاً
و"تقديم يد العون للعامل".

عن إطبعلي 3D
إطبعيل  3Dهي خدمة طباعة ثالثية األبعاد ،حيث يقوم املستخدمون بتصميم وتحميل امللفات
القابلة للطباعة ثالثية األبعاد ،ليقوم فريق العمل بطباعتها وتسليمها إىل عتبة منازلهم .كام

