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ولي العهد

TODAY IS IN OUR HANDS
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Empower the youth through unique opportunities 
to evolve into highly effective humane citizens.

Our Misson

Enlightened youth for peace and prosperity.

Our Vision

Our Values
Love

Peace
Empowerment

Contribution
Creativity

Commitment
Awareness

Here we are at 15, about to turn 16, and LOYAC is 
growing, expanding, and reaping success year after 
year.
 
Challenges continue to arise from all aspects in life as 
we witnessed total downfall in some Arab countries with 
dire consequences on the Arab individual. Since we are 
concerned with the Arab human in the first place as the 
organization is of Arab origin, we inevitably had to face 
these challenges with well-calculated aims and steps 
to ensure the continuity of our success and to protect 
LOYAC’s journey.
 
Since its establishment in 2002 until the present time, 
LOYAC has relied on a set of values upon which we 
founded everything - from the vision: “Enlightened youth 
for peace and prosperity,” to every minute detail of any 
program or activity we conduct. These values are our 
true identity and are what we wanted to disseminate to 
the youth and children.
 
When we hold onto our ethics and realize that our 
humanitarian identity is the basis only then will we be 
able to build the civilization and protect the nation.
 
This is the awareness that has accompanied us since 
LOYAC was founded until today because the absolute 

Fareah Al Saqqaf
Founder and Chairperson

Message from

 When we hold onto our ethics and 
realize that our humanitarian identity is 
the basis only then will we be able to build 
the civilization and protect the nation.

Fareah Al Saqqaf

love upon which it was built ensured that the youth’s 
creativity will be unleashed. The peace that the youth 
have found in volunteering and being involved in 
humanitarian activities is what reinforced the values of 
contribution and participation that propel them to serve 
their communities. Every program that we offered has 
been a clear and precise expression of the system of 
values and mission that we put in place.
 
In order to maintain this success, LOYAC is currently 
following a strategic sustainability plan that we formed 
years ago. It has for main aspects:

01/ Restructuring the organization 
to attract more like-minded 
organization and companies. We 
have successfully set forth in that 

direction which resulted in LOYAC being categorized 
as a non-profit company and we are currently working 
on forming a board of trustees to carry out our plan 
that will qualify and empower the Kuwaiti workforce. 
This started in 2008 by establishing a youth council to 
empower them in authoritative roles through LOYAC 
and its affiliates, whose success resulted in the overall 
success of that plan;
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Fareah Al Saqqaf

02/

03/

04/Construct and empower the 
income-generating affiliates to 
ensure the sustainability of LOYAC 
as a civil society organization. We 
have perceived four main channels 

Establish LOYAC’s humanitarian 
role wherever it is present; perhaps 
the organization’s most important 
and vivid achievement has been 
in South Yemen (Aden and its 

LOYAC’s most important 
achievement has been to create 
a complete system that is almost 
entirely unique in Kuwait. It is 
based on smooth cooperation and 

through which LOYAC can move forward and utilize its 
accumulated experience. These are:

governorates) and with the Syrian refugee children in 
the Lebanese camps. This was done by implementing 
important and purposeful humanitarian projects. You will 
find more details about LOYAC’s humanitarian activities 
within the pages of this book;

cohesion between the civil society, the private and 
government sectors, as well as regional and international 
organizations, in addition to interweaving education, 
economy, and development in a way that every program 
combined several sectors, benefitting a large segment 
of the society. This stems from our absolute belief that 
true success is achieved when everyone takes part in 
creating change.

Lastly, I wish to thank all our partners, sponsors, 
students, as well as parents, and I ask you to join 
LOYAC on its journey to develop the nation.

being categorized as a non-profit company and we are 
currently working on forming a board of trustees to carry 
out our plan that will qualify and empower the Kuwaiti 
workforce. This started in 2008 by establishing a youth 
council to empower them in authoritative roles through 
LOYAC and its affiliates, whose success resulted in the 
overall success of that plan;

a. Education, alternative education, and 
vocational training - ‘KON’ program for the 
youth aged 13 to 16 is one of LOYAC’s 

distinguishing attributes and remarkable initiatives, with 
the organization taking the lead in this field;

b. Arts and culture - the achievements of 
LOYAC Academy of Performing Arts (LAPA), 
too many to summarize here, are perhaps 

LOYAC’s artistic and cultural pillars as LAPA has become 
one of the key players in Kuwait’s cultural scene;

c. Sports activities - AC Milan soccer school 
has taken the lead, becoming the most 
notable entity in the field. LOYAC plans to 

further support this activity to encompass all aspects of 
a fully fledged sports school;

d. Facility management, activities, and events 
LOYAC has accumulated a vast experience 
in this field as is evidenced by Al Shaheed 

Park’s distinguished management.

THE LOYAC MODEL

We are all part of a chain that links us all together, we all have something to give back 
to our community, here we aim to teach the youth the value of giving back and what an 

important imprint it leaves on them personally and the community as a whole.

Contribution is one of LOYAC’s core values. Thus, 
in these programs we engage our youth with the 
opportunity of serving their community and encourage 
them to take an active role in their society, carrying in 
their hearts and minds the message that in uplifting 

others we uplift ourselves.

COMMUNITY SERVICE

PROFESSIONAL
DEVELOPMENT

PERSONAL
ENRICHMENT

We aim to provide professional 
training for youth entering the job 
market. Providing them with tools 
needed to take the first steps 
into being a successful, confident 
professional

LOYAC believes in investing in 
the youth’s leadership abilities, 
by building a strong foundation 
of moral and ethical values that 
will help them grow personally, 
and develop the leaders that 

spearhead positive change.
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Board Members 
Fadia Al Marzooq

Co-Founder and Vice Chairperson. Fadia Al Marzooq 
oversees the overall LOYAC operations and strategic 
planning. She holds a Bachelor’s Degree in Computer 
Science and Statistics, and worked at the Kuwait Fund 
for Economic Development. She is a member and 
Co-Founder of the Kayan Family Welfare Association 
for Orphans Affairs. Al Marzooq is also the head of 
an accredited team of Transformative Breathing and 
Founder of Care with Love, which works to assist those 
who take care of the elderly.

Abeer Al Essa 

Abeer Al Essa is a Co-Founder and serves as a 
Treasurer on the LOYAC Executive Board. She 
is responsible for managing the financial and 
administrative affairs department of LOYAC. Al Essa 
has a Bachelor’s Degree in Business Administration 
and Economics. She worked in many major institutions 
such as the Industrial Bank of Kuwait.

Nadia Al Marzooq

Nadia Al Marzooq is a Founding Partner and Board 
Member. She holds a Bachelor’s Degree in Computer 
Engineering and has worked for several years at 
Kuwait University.

Fareah Al Saqqaf

As a Founder of LOYAC and the Chairperson of the 
Board of Directors, Fareah AlSaqqaf formulates the 
organization’s strategic plans and fundraising direction. 
She also oversees the LOYAC international chapters, 
and is the Chairperson and Founder of LOYAC’s 
Academy of Performing Arts (LAPA). She holds a 
Bachelor of Economics from Kuwait University, and 
has worked in many major companies such as Kuwait 
Airways and National Investments Company.

Fetouh Al Dalali

Fetouh Al Dalali is an Executive Board Member and 
a Founding Partner of LOYAC. She is responsible 
for managing many of the activities organized by 
LOYAC. She has a Bachelor’s Degree in Literature 
and Education. As well as extensive experience in the 
Ministry of Education and is a certified as a trainer in 
“The 7 Habits of Highly Effective Teens”.

Lara Dardarian

As Co-founder and Executive Board Member, 
Dardarian heads the Information Technology team 
of LOYAC. She has a BA in Political Science and 
Economics and an MBA, both from the University of 
Miami. She has several years of experience in the 
National Bank of Kuwait. 

Mona Al Kalouti

Mona Al Kalouti is a Founding Partner an Executive 
Board Member of LOYAC. She is responsible for 
the management of LOYAC’s AC Milan Football 
Academy. She holds a Bachelor’s Degree in Business 
Administration and Marketing. Al Kalouti worked at 
the National Bank of Kuwait and is also an accredited 
trainer for “The 7 Habits of Highly Effective Teens.”
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Who we are

LOYAC is a non-profit organization working towards the overall 
development of the youth.
We design and develop numerous programs that facilitate the professional 
development and personal growth of the youth, ages 6 to 30.

Our programs aim to help youth develop themselves  through community 
outreach and personal and professional development.
LOYAC is supported by organizations and businesses that believe in its 
mission & vision.

At LOYAC, we believe in engaging and fostering partnerships between 
the private sector, the civil society and the government.

ABOUT US
LOYAC’s efforts in youth empowerment has been recognized with many 

international awards since its inception in 2002:

UN-HABITAT 2010
Recipient of the Dubai International Award for Best 
Practices, presented by the Dubai Municipality and

UN-Habitat, in 2010.

King Abdullah II Award
Presented with the King Abdullah II Award for Innovation 

for the best youth projects in the Arab world, in 2008.

Featured in Qatar Foundation’s 2012
Featured in an issue of Qatar Foundation’s Learning 
a Living publication in 2012, recognizing LOYAC as a 

best practice in the field of youth empowerment.

Chaillot Recognition 2015
Delegation of the European Union in Riyadh awarded 
LOYAC the Chaillot Special Mention on the 21st of 

January 2015 for the promotion of human rights.

AWARDS

First Class Medal of Excellence
The First Class Medal of Excellence from H.H. Sheikh 
Sabah Al Ahmad Al Jaber Al Sabah in the field of youth 

development in the Arab region, in 2014.
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ESCAP 

Participation in the United Nations’ Interregional Youth 
Forum, hosted by the Economic and Social Commission 
of Asia and the Pacific) in Bangkok. 

ESCWA

In Lebanon, LOYAC collaborated with the United 
Nations’ Economic and Social Commission for Western 
Asia on Enhancing the capabilities of the Arab youth 
participation in public life.

UNESCO

LOYAC joined a United Nations’ Educational, Scientific 
and Cultural Organization training course in Lebanon to 
raise awareness about UN’s Sustainable development 
goals and discuss ways for youth implementation.

LOYAC Global Social Impact

2017 with the United Nations

Europe
Bulgaria

Bosnia and
Herzegovina

Italy
Switzerland

UK

Africa
Egypt
Kenya

Tanzania
Tunisia

Morocco

The Americas
USA

Costa Rica
Argentina

Asia
Vietnam
Thailand
Sri Lanka

India
UAE

Qatar
Bahrain
Turkey

Chapters
Kuwait
Jordan

Lebanon
Yemen

75,149
Youth

LOYAC youth between the age of 5 to 
28 who graduated from our personal 
enrichment, professional development and 
community service programs since 2002.
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STRATEGIC PARTNERS

KUWAIT

SPONSORS

COMMUNITY PARTNERS
Media

Knowledge

Social Services Centers
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Workshop hours were delivered

Hours of field visits were provided

223
96

Youth benefited from our programs
297

Personal Enrichment

2017 IN NUMBERS

We aim to provide professional training for youth entering the job market.
Providing them with tools needed to take the first steps into being a successful, 
confident professional.
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SUMMER PROGRAM
Little Loyacers is a well-rounded personal enrichment program that aims to provide 
children between the ages 5 to 12 with a variety of athletic, educational, community 
service and recreational activities, in order to enrich their capacity. In LOYAC we 
believe that young boys and girls are more likely to reach their full potential and become 
successful leaders if they are exposed to an abundance of experiences at an early age. 

SPRING PROGRAM WITH DOW
It is the first program under the slogan “A great world in small hands”, where LOYAC 
introduces and educates young boys and girls about the vibrant traditions, nature, 
cuisine, language, sports, arts and culture of multiple countries around the world. 

We believe that raising our children’s awareness about respecting, appreciating and 
celebrating the world’s cultural diversity is an important step towards world peace and 
self-fulfilment.

Through various activities, those young children are made aware of their values, 
grasp the importance of teamwork, commitment, discipline, community service, and 
independence. 

DOW
Embassy of Turkey
Turkish School of Kuwait
Embassy of Italy
Buongiorno Kuwait 

LITTLE LOYACERS

Embassy of India
Salmiya Indian Model School
Embassy of Indonesia
Embassy of Australia
Embassy of Kenya

LITTLE LOYACERS SPRING PROGRAM SUPPORTERS
Embassy of Mexico
Embassy of Sudan
Embassy of Tunisia
Embassy of Spain
Pakistan Women’s Forum

KON is a six-week social entrepreneurship program, co-created with Babson college - 
Executive Education in Boston. Babson is considered the most prestigious entrepreneurship 
college in the US and the number 1 institution in the world for entrepreneurship education. The 
program trains young people between the ages of 12-16 on how to transform their ideas into 
implementable action, aiming to develop responsible business solutions to our community’s 
most pressing social challenges.  Kon is sponsored by Agility and is supported by the American 
University of Kuwait.

The program adopts Babson’s innovative experiential learning model which entails: 

● Workshops delivered by trainers
● Group activities
● Field trips
● Mentorship sessions led by entrepreneurs and business savvy experts

LOYAC hosted the program at the American University of Kuwait through the collaboration with 
the Centre for Continuing Education (CCE) at the university. By the end of the program, the 
young entrepreneurs pitch their social business ideas to a judging panel of influential global 
business experts including a representative from Babson College.

Following the program, three young entrepreneurs were selected to visit the refugee camp in 
Beqaa, Lebanon. During their four day visit, the entrepreneurs explored challenges the families 
faced at the camp to help innovate a business idea and improve their living conditions.

KON PROGRAM
FOR SOCIAL ENTREPRENEURSHIP
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In collaboration with Kuwait Industries Union, LOYAC organized “Fursan AlSina’a” program for 
the third consecutive year addressing youth between the ages of 12 to 17 years old. 

The program encourages the participants to learn the importance of industrial production at a 
national level as well as shed light on the industrial sector and its role in diversifying Kuwait’s 
economy. 

The program includes valuable workshops at Kuwait’s Chamber of Commerce and Industry which 
encourage participants to learn about team building and its significance, time management, 
communication skills and positive thinking. 
During the program, participants attend a number of field visits to key Kuwaiti factories in order 
to learn about the crucial role that the industrial sector plays towards enabling economic balance 
in Kuwait. 

Forsan AlSina’a program qualifies participants for the labor market, develop their entrepreneurial 
skills and will facilitate them to succeed in their future projects. 
The program also aims to directly tackle the issue of unemployment, increasing national income 
and ultimately raising the level of productivity by empowering the youth who join the program.

Fursan AlSina’a Program

DOW DEBATE
Young participants benefited from our debate workshop, which allowed them to gain effective 
communication and persuasion skills.  At the end of the 2-day workshop, the youth were 
challenged to display their newly acquired talents by debating on the issue of enforcing 
environmental conservation programs on citizens. Participants and winners were awarded 
certificates and prizes sponsored by The Dow Chemical Company.
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For 10 days, LOYAC participants lived with host-families in Morocco’s capital city of 
Rabat, and learned about the customs and traditions of the Moroccan family dynamic.  
Each morning, participants attended frequent courses on Moroccan history, geography, 
culture, cuisine and social behaviors, while their afternoons were spent doing community 
service at a school in Salé. This program is sponsored by the National Bank of Kuwait.

ATAI

Our Global Programs

Our international programs are an integral aspect of our mission.  
Our philosophy stems from our recognition of the importance of 
multicultural interaction, dialogue, and understanding.  Our vision is 
that enlightened youth can achieve global peace and prosperity. 

OUR GLOBAL PROGRAMS
Our international programs are an integral aspect of our mission.  
Our philosophy stems from our recognition of the importance of 
multicultural interaction, dialogue, and understanding.  Our vision is 
that enlightened youth can achieve global peace and prosperity. 
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An entrepreneurship program offering high school students between the ages 14 to 16 
years an opportunity to live in the USA and at Lehigh University’s campus for four weeks. 
The candidate will be exposed to the world of business and entrepreneurship, meet 
successful professionals and get to know people from all around the world. 

Amel Al Refaie, Abdulrahman Alaa, and Rawan Wael along with students from 18 
different countries learned more about business and enriching their leadership skills.

I have changed my major from political science to Business,
thanks to the Entrepreneurship Intensive Program,

an eye-opening experience.

Rawan Wael 

I A C O C C A
GLOBAL ENTREPRENEURSHIP INTENSIVE

AT LEHIGH UNIVERSITY

Six representatives from LOYAC Kuwait, Jordan and Lebanon went to Italy’s WYSE International 
Leadership Programme in the summer of 2017.  The aim of the program is to develop the 
participants’ leadership skills within an international environment and provide them with the 
opportunity to get a different outlook on the world they live in, and find ways to make cross-
cultural bonds for the benefit of the global society.

W Y S E
INTERNATIONAL LEADERSHIP PROGRAM
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Various job sites hosted LOYAC youth during 
their internship program

Working hours were completed

153
109,320

Interns were provided with job placements
907

Professional 
Development

2017 IN NUMBERS

We aim to provide professional training for youth entering the job market. Providing 
them with tools needed to take the first steps into being a successful and confident 
professional.
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LOYAC internship program provides distinctive practical training opportunities for youth 
ages 16 to 27. The program aims at helping them develop various aspects of their 
personal and professional development skills so that they are equipped with the tools 
they need in the earliest stages of their career. 

The participants in this program are trained in diversified sectors including but not limited 
to the medical, banking, retail, engineering and F&B sectors. Interns are expected to 
complete a minimum of 80 work hours within their chosen sector. 

To increase the quality of the program, LOYAC dedicated a team of supervisors to act 
as a medium between the company and the intern and to most importantly evaluate the 
intern’s overall performance through periodically scheduled visits within the duration of 
the internship. 

Graduates of the LOYAC’s internship program are known to have improved interpersonal 
communication skills, higher self-esteem, and an increased rate of social responsibility.  
Our former interns continue to hold various important positions in the private and public 
sectors and are key contributors to Kuwait’s economy.   

L O YA C  I N T E R N S H I P  P R O G R A M

Training & development is an essential part of LOYAC’s internship program. The objectives of 
this workshop is to prepare and equip the intern with fundamental skills required for succeeding 
in their professional careers beginning with the LOYAC internship program.

The material, which consists of two types of workshops [the first is dedicated to the entry-level 
interns and the second is dedicated to returning interns] is developed by LOYAC’s training 
committee, represented by two of the Board Members; Mrs. Fetouh Al Dalali and Mrs. Fadia Al 
Marzouq and in cooperation with Knowledge Consulting represented by Mrs. Latifa Al Saleh. 

OUR FAMILY OF TRAINERS ARE: 
● Sarah Al Shemmari, Co-owner of Cloud 9 Training & Consultancy
● Humoud Al Oudah, Co-owner of Cloud 9 Training & Consultancy
● Rana Halabi, More than 14 years of training & development experience
● Latifa Al Wazzan, English Language instructor & certified trainer at Kuwait University
● Fay Al Obaid - More than 7 years of training & development experience
● Adham Moneed, Technical Trainer at Caterpillar

B R I D G E  T R A I N I N G  W O R K S H O P S



LOYAC, Knowledge Consulting and Cloud 9 Training & Consultancy trained
Al Shaheed Park tour guides were trained on customer care excellence with the 
purpose of delivering the best service to visitors during park events and exhibitions.

TRAINING & DEVELOPMENT 
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It was an enriching experience working at
an international law firm in a city like Dubai, it has been

the best professional experience I have had so far

Ameena AlMutawa said following her 6-week LOYAC internship at
Dubai’s DLA Piper law firm. 

D L A  P I P E R
INTERNSHIP

Following her Zain sponsored internship experience at the International Fund for 
Agricultural Development, a United Nations agency in Rome, Wadha AlMusallam said:

Through living in a European country for three months,
I discovered how courageous, flexible and self-dependent I am.
This is definitely the biggest adventure I experienced in my life.

INTERNATIONAL FUND FOR 
AGRICULTURAL DEVELOPMENT 

INTERNSHIP
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Hours of community service

26,870
Volunteers in a variety of community service 
activities

857
2017 IN NUMBERS

Community Service
Contribution is one of LOYAC’s core values. Thus, in these programs we engage our 
youth with the opportunity of serving their community and encourage them to take 
an active role in their society, carrying in their hearts and minds the message that in 
uplifting others we uplift ourselves.



3938

With the ultimate goal of creating a special-needs inclusive society, LOYAC encourages 
mainstream youth to volunteer at various community centers in Kuwait.  Through the 
Service is My Joy program, and with the sponsorship of the Ahli United Bank, our 
volunteers develop their adaptability, time-management and multi-tasking skills by 
assisting community centers’ staff as caretakers for young adults living with mental or 
physica disadvantages. 

A special appreciation to the American University of Kuwait for encouraging their students 
towards serving the community through our Service is My Joy program.

SERVICE IS MY JOY 

The summer Awareness Committees are devised for youth between the ages 13 to 18. The 
committees encourage young people to research and discuss critical challenges we face within 
our communities such as: environmental, health and cultural matters, then create an awareness 
campaign revolving around those issues. Those committees embody the true essence of youth 
civic engagement and their active contribution to the society’s development. 

The committee subjects are: Health Committee in partnership with Training Gate International 
and sponsored by The Dow Chemical Company, Jahiz Professional Development Committee 
sponsored by the National Bank of Kuwait, the Cultural Committee sponsored by The Dow 
Chemical Company, and Al Shaheed Park Committee.

COMMITTEE OUTCOMES

AWARENESS COMMITTEES

Kuwait YouTube Guide Professionalism Tutorial 
Videos

Research Survey
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Our Homes program is a physically demanding program where volunteers aged 18 and 
above sign-up to devote their evenings to renovating homes of marginalized families in 
Kuwait with the purpose of providing them a dignified living environment. 

The purpose of the program is for the youth to provide safe, hygienic and healthier 
living conditions for as many families as we can afford to reach. This is a humbling 
experience where each volunteer comes out of it with greater understanding, patience, 
and teamwork skills. This program is sponsored by Ahleia Insurance, Agility and Zain.

H O M E S

This is the perfect program for new Loyacers or volunteers who prefer not to 
be placed under a structured community service schedule, and would rather be 
contacted throughout the year each time there is a community service activity 
suitable to their interests. 
Activities vary and could include: supporting hospital staff, beach cleaning, public 
space renovation, organizing sporting competitions, assisting in philanthropic 
events, and aiding at conferences & exhibitions. 

It has been proven that throughout our programs, youth have developed an 
increased level of self-awareness, confidence, compassion for others, social 
responsibility, and active citizenship. 

VOLUNTEERS ON-CALL
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This program works to enhance the participants awareness of cultural diversity, as it affords 
them the opportunity to discover and volunteer within new communities. Program participation 
expands youth’s intellectual perceptions to absorb, respect and celebrate diverse cultures.
Fourteen volunteers and staff members had an invaluable experience learning about Tanzania 
through a week balanced between volunteering with children, learning about the local 
environment, interacting with indigenous tribes and the exploration of the local wildlife.  This 
program is sponsored by the National Bank of Kuwait.

R A F F I A
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Sponsored by the National Bank of Kuwait, the Thailand program for youth between 
the ages 14 - 18 included activities that benefit the participants in developing their skills 
and character, increasing their self-reliance and learning about the Thai culture. 

THE PROGRAM INCLUDED: 
● Workshops for self-development 
● Community service such as teaching English language, renovating the houses 
 of disadvantaged families and delivering food to them.
● Thai music and cooking classes
● Classes in Thai culture
● Thai martial arts activity
● A visit to an elephant reserve: To explore their natural habitat and identify ways 
 to prevent their extinction.

YOUTH ENRICHMENT CAMP

Though this program, we worked with the youth on enlightening 
them on ways to conserve our planet’s resources and be part 
of protecting our natural environment. 

ENVIRONMENTAL PROJECT
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CHAPTERS
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JORDAN

● LOYAC celebrated 10 years of partnership with the Jordan Kuwait Bank with the 
 completion of Darb program internships for 16 interns from all over the country
● In partnership with Talal Abu Ghazaleh Organization, we organized eleven English 
 language workshops were given to 175 students from across the Kingdom.
● In collaboration with USAID Civic Initiative Support Program fhi 360, a group of 18 
 volunteers from Jordan, Lebanon, and Kuwait cooperated to renovate the Rashed 
 Secondary School for Girls accommodating 300 students in Ma’an.
● More than 60 youth participated in our intensive innovation camps which were conducted 
 three times in 2017.
● LOYAC volunteers were in charge of organizing, managing, and helping participants in 
 the 2017 Samsung Marathon Amman. It resulted in one of the most successful sporting 
 event of the year.

Quick Facts

Youth completed internships Community service hours
772 14,270+

Youth took workshops
1,008

DARB INTERNSHIP PROGRAM
IN NUMBERS

J O R D A N
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Quick Facts
LOYAC Lebanon hosted 57 workshops during 2017 where 900 attendees benefited from 
workshops and sessions on soft skills and professional skills.

A set of workshops in partnership with Jammal Trust Bank SAL at Lebanese International 
University in Reyyak and Mount lebanon campuses were organized. The workshops included 
Financial Literacy, Emotional Intelligence in the workshop place, CV writing and Interview skills, 
Negotiation and Communication Skills, and presentation skills.

MOB-ART
Mob-Art was launched in June 2017 to provide underprivileged children of Beqaa, with tools of 
resilience to overcome their traumas of war and privation, through arts, sports, and education.
The project was launched with 3 caravans providing 120 Syrian and Lebanese children with 
alternative education classes in theatre, painting, and music. 

L E B A N O N

Alternative education 
sessions delivered

Young beneficiaries Books donated
+1,000 +200 1,500

Families benefit directly 
from our services and 
relief initiatives.

Jobs created in 
Beqaa Area

+100 20

MOB-ART
IN NUMBERS
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GIVE HER A CHANCE

This course aims at increasing the employment 
opportunities for women who live in the coastal and 
countryside towns of Aden and Lahj governorates 
by teaching them reading and writing to create 
a generation that is aware and economically 
independent.

The total number of beneficiaries is 253 
language course graduates and 9 employment 
opportunities for the teachers of this project. 

HEALTH AWARENESS

With an increase and spread of contagious 
diseases due to poor hygiene practices, we 
dedicated a team of volunteers to raise awareness 
on proper hygiene practices to the community as a 
whole, with a focus on school children.

Total number of beneficiaries, 1380.

I WILL BE FINE 

Growing up through the current critical events occuring 
in the region, LOYAC recognized the negative emotional 
and psychological trauma that children can carry well 
into their future.
The aim of this course is to provide much needed 
psychological and emotional counseling, hoping to equip 
children with the tools needed to heal and peacefully 
evolve.
Two courses were held in 2017, each course expanded 
5 days with an additional day with the LOYAC volunteers 
in Aden government to reinforce what’s learned.

Number of beneficiaries: 30 children.

CHILD BRIDES

Our community suffers from the long standing tradition 
of marrying girls too early,especially in rural areas. This 
causes major physical and psychological trauma. We 
encounter children having children, stunning their own 
bodies and minds into accepting an ill begotten fate.
Our aim is to spread awareness on the physical and 
psychological trauma this can have on young girls 
before the age of 18, while also presenting them with 
examples of strong successful females that have broken 
down barriers and chosen different paths. 

Number of beneficiaries is 201 female from 
the coastal cities of Aden.

Y E M E N
Nowhere in the world should the work of civil society organizations be more pronounced than in areas torn 
apart by social injustices. In Yemen LOYAC acts as a beacon of hope, shining a light to a better future, teaching 
society that this is not the end, but only the beginning of building a healed, loved, well rounded community.
 
Our Yemen chapter does critical work in the South of Yemen. They carry a message of peace in areas where 
none can be found; we strive to enhance the youth’s abilities in rebuilding themselves and changing the 
narrative of their story. We hand them the tools and watch them create positive effective change, uplifting 
themselves and their communities.
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AFFILIATES
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LOYAC AC MILAN SOCCER SCHOOL
Since its establishment in 2010, the LOYAC AC Milan Soccer Academy remains one of the most 
successful soccer academies serving the youth in the region. The academy is open to players ages 
4 to 18, and has effectively trained over 1,000 players to date. The academy is headed by coach 
Patrizio Billio and the players are trained by internationally certified coaches with many years of 
experience in coaching young athletes.
The Academy has consistently competed in both local and international competitions, and it is 
worth noting that the Academy was the first Arab team to participate in the International Youth 
Peace Tournament in Verona, Italy. 

The Academies commendable achievements could not have been possible without the extended 
support of our sponsors: Public Authority of Youth & Sports, Dow Petrochemical, Kout Food Group, 
and Kuwait Financial Center “Markaz”.
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Al SHAHEED PARK
Al Shaheed Park officially opened its doors in April 2015, and is the Al Diwan Al Amiri’s most 
significant green infrastructure project and the largest urban park in Kuwait. 
The Diwan Al Amiri has entrusted LOYAC to manage the property and overall park facilities, 
from overseeing the park’s maintenance and cleanliness as well ensuring safety and security for 
visitors. As part of management responsibility handed by the Diwan Al Amiri to LOYAC, the park 
management’s aims to help cultivate and nurture the arts, history and culture through a year-long 
calendar of events and activities whilst creating a platform that engages the community.

Note: A detailed annual report is available.
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LAPA
The academy offers a variety of annual drama, music, singing, and dancing workshops to young 
children and adults alike.  In addition to the classes, LAPA creates programs and events are aimed 
to spread culture, art, awareness, and encourage local talent.  LAPA organizes four festivals every 
year: Peace Festival, Modern Arabic Heritage Festival, Gulf Youth Festival and the Spring Festival. 
LAPA’s work has also been recognized regionally. LAPA was officially registered in 2010 and 
recognized by the International Dance Council.

Note: A detailed yearly report is available for LAPA.
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FINANCIAL 
REPORT
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الــتــقــريــر 
الــمــالــي
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أكاديمية لوياك للفنون المسرحية (البا)
ــاء والرقــص  ــا والموســيقى والغن ــن ورش عمــل الدرام ــة م ــة متنوع ــة كعادتهــا ســنويا مجموع ــدم اKكاديمي تق
ل\طفــال الصغــار والكبــار علــى حــد ســواء، باXضافــة إلــى الفصــول الدراســية بحيــث تنشــئ العديــد مــن البرامــج 
والفعاليــات الهادفــة لنشــر الثقافــة والفــن وتشــجيع المواهــب المحليــة،  نظمــت البــا هــذا العــام أربعــة مهرجانات:
ــث، ومهرجــان الخليــج للشــباب ومهرجــان الربيــع. كمــا تــم  مهرجــان الســالم،  ومهرجــان التــراث العربــي الحدي
االعتــراف بعمــل البــا علــى المســتوى الدولــي. و مــن جــراء ذلــك نالــت البــا االعتــراف علــى المســتوى الدولــي بنيلهــا 

شــهادة مجلــس الرقــص الدولــي.

مالحظة: هناك تقرير سنوي مفصل لالبا.
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حديقة الشهيد
افتتحــت حديقــة الشــهيد رســمًيا فــي أبريــل 2015 ، وهــي مشــروع البنيــة التحتيــة الخضــراء اKكثــر أهميــة فــي 

الديــوان اKميــري وأكبــر حديقــة فــي مدينــة الكويــت.
 

ــى  ــة، مــن اXشــراف عل ــة العام ــة والحديق ــة العام ــق الملكي ــإدارة مراف ــاك ب ــى لوي ــري إل ــوان اKمي ــد عهــد الدي وق
ــي  ــن مســؤولية اXدارة الت ــزء م ــن كج ــان للزائري ــان الســالمة واKم ــى ضم ــة إل ــه، باXضاف ــزه ونظافت ــة المنت صيان
قدمهــا الديــوان اKميــري إلــى لويــاك، تهــدف إدارة المتنــزه ان تكــون منصــة للفنــون والثقافــة المختلفــة مــن خــالل 

جــدول زمنــي ل\حــداث واKنشــطة طــوال العــام، مــع إنشــاء منصــة تشــرك المجتمــع.

مالحظة: هناك تقرير سنوي مفصل لحديقة الشهيد.
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 اكاديمية لوياك اي سي ميالن 
تعتبــر اكاديميــة لويــاك اي ســي ميــالن واحــدة مــن أبــرز مــدارس تعليــم كــرة القــدم فــي المنطقــة،  علــى مــدار ٩ 
ســنوات اســتطاعت اكاديميــة لويــاك اي ســي ميــالن تحــت إشــراف الســيد باتريســيو بيليــو تدريــب أكثــر مــن ألــف 

العــب. 
حيــث ســاهمت اKكاديميــة بإشــراك عــدد كبيــر مــن الالعبيــن فــي بطــوالت محليــة ودوليــة، إذ تعتبــر أول أكاديميــة 
ــة عــن  ــز االكادمي ــة وتتمي ــا االيطالي ــة فيرون ــام فــي مدين ــة والتــي تق ــة الســالم الدولي ــة تشــارك فــي بطول عربي

غيرهــا مــن اكادميــات كــرة القــدم فــي الكويــت بوجــود فريــق كــرة قــدم نســائي. 

تشــكر االكاديميــة الرعــاة علــى دعمهــم المتواصــل وهــم: الهيئــة العامــة للشــباب والرياضــة،  شــركة داو 
الكويتــي. المالــي  والمركــز  الغذائيــة،  الكــوت  مجموعــة  للكيماويــات، 
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المـؤسـسات 
الـــتـــابــعــة
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أعِطها فرصة

يهتــم المشــروع بالنســاء فــي ســاحل وريــف محافظتــي 
للمــرأة  والتعليمــي  التثقيفــي  بالجانــب  ولحــج،  عــدن 
لتســتطيع  تعليميــة  دروس  خــالل  مــن  أميتهــا  ومحــو 
المــرأة االعتمــاد علــى نفســها فــي حياتهــا لخلــق أجيــال 

متعلمــة وواعيــة.

إجمالــي المســتفيدين ٢٥٣ طالبــة، باXضافة إلى اســتفادة 
٩ معلمــات مــن فــرص عمــل في المشــروع.

التوعية الصحية

ــن  ــم م ــار ك ــد انتش ــة بع ــة الصحي ــي مشــروع التوعي يأت
قــد  كانــت  أمــراض  وظهــور  مخيفــة  وبصــورة  اKمــراض 
للممارســات  نتيجــة  وذلــك  قديمــ�  وانتهــت  اندثــرت 
الخاطئــة وإهمــال مبــدأ النظافــة الشــخصية، وكرســت 
لويــاك عــدن فرقهــا الميدانيــة لمكافحــة انتشــار اKمــراض 
وذلــك بنشــر التوعيــة الصحيــة المناســبة فــي أوســاط 
الفئــات العمريــة المختلفــة مــع التركيــز علــى فئــة طــالب 

المــدارس ورفــع الوعــي الصحــي للمجتمــع. 

إجمالي المستفيدين ١٣٨٠ شخص.

سأكون بخير

واجهتهــم  الذيــن  اKطفــال  علــى  اهتمامــه  يركــز  مشــروع 
صدمــات الحــرب اثــرت مــن حالتهــم النفســية ممــا يترتــب عليــه 
مشــاكل مســتقبلية تواجههــم لذلــك يأتــي مشــروع «ســأكون 
بخيــر» لمعالجــة هــذه المشــاكل وإصــالح الضــرر النفســي الناتــج 

مــن مظاهــر الحــرب الغاشــمة.

هــدف البرنامــج هــو خلــق جيــل متعافــي نفســي� ومحــو اKضــرار 
الطفــل  ذاكــرة  فــي  العالقــة  والمشــاهد  النفســية  والجــروح 
ــام  ــن لع ــذ دورتي ــم تنفي ــح،  ت ــي وناج ــش مســتقبل صح ليعي
ــز بواســطة  ــوم تعزي ــى ي ــة إل ــام باXضاف ــدة كل دورة ٥ أي ٢٠١٧، م

ــدورة. ــي لل ــدن الميدان ــاك ع ــق لوي فري

إجمالي المستفيدين ٣٠ طفال

التوعية بمشكلة زواج القاصرات

ســكان  الخصــوص  وجــه  وعلــى  اليمنــي  المجتمــع  يعانــي 
الضواحــي والقــرى مــن مفاهيــم خاطئــة تحــت مســمى العــادات 
ــاة  ــات، فالفت ــزواج بالنســبة للفتي ــا يخــص ســن ال ــد بم والتقالي
القاطنــة فــي هــذه المناطــق تعانــي مــن دحــض حقهــا فــي 
المــرور بمراحــل الحيــاة الطبيعيــة فتغتــال طفولتهــا وهــي فــي 
ــا تشــوهات  ــزواج جســديا ونفســيا فتعتريه ســن ال يســمح بال

ــة Kم. ــي حاج ــزال ف ــا وهــي ال ت ــح أم ــة وتصب ــة وبدني وجداني
هــدف المشــروع هــو نشــر الوعــي حــول المخاطــر الناجمــة عــن 
زواج الفتــاة قبــل ســن الثامنــة عشــر واXشــارة الــى نماذج نســائية 

كســرن قيــد المجتمــع ورســمن طريقــ� مغايــر� فيــه .

عــدد المســتفيدين ٢٠١ امــرأة مــن ســاكني القــرى الســاحلية 
لمحافظــة عــدن.

لــــيــــمــــن ا
تواصــل منظمــة لويــاك عملهــا فــي اليمــن الجريــح كمنــارة أمــل لخلــق مجتمــع واحــد وموحــد فــي بلــد أنهكتهــا الصراعــات و 
الحــروب و لتخفيــف النتائــج المدمــرة لهــذه الصراعــات يقــوم فــرع لويــاك - اليمــن علــى العديــد مــن اKعمــال والمشــاريع التــي 
تحمــل فــي فحواهــا رســالة ســالم والتــي تؤهــل وتتعــزز قــدرات الشــباب مــن أجــل خلــق يمــن جديــد خــال مــن الصراعــات ومعــزز 

برســائل اKمــل والســالم
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اهم إنجازات لوياك لبنان
 ●	نظمــت لويــاك لبنــان 57 ورشــة عمــل حــول المهــارات الذاتيــة والمهنيــة خــالل عــام 2017 بحيــث اســتفاد منهــا 

900 متطــوع.

●	نظمــت لويــاك لبنــان مجموعــة مــن ورش العمــل بالتعــاون مــع Jammal Trust Bank  فــي الجامعــة اللبنانيــة 
الدوليــة فــي فــروع عــكار، ريــاق وجبــل لبنــان. بحيــث احتــوت ورش العمــل علــى عــدة مواضيــع منهــا:

الدعــم المالــي، الــذكاء العاطفــي فــي مركــز العمــل، كتابــة الســيرة الذاتيــة ومهــارات المقابلــة، قــدرات التفــاوض 
والتواصــل، وقــدرات التعريــف والتقديــم.

MOB-ART
انطلــق مشــروع Mob-Art لشــهر يونيــو٢٠١٧ فــي تزويــد اطفــال مخيــم الفاعــور بمنطقــة البقــاع بــأدوات لتخطــي 

صعوبــات الحــرب عبــر أشــكال مختلفــة مــن الفنــون كالفنــون الجميلــة، الرياضــة والتعليــم.

تــم إطــالق المشــروع مــن خــالل 3 قوافــل تمــد 120 طفــًال ســورًيا ولبنانًيــا بفصــول تعليميــة بديلــة فــي المســرح 
والرســم والموســيقى.

ن لـــبـــنــــا

MOB-ART إحصائيات

كتاب تبرع بهامستفيد
١,٥٠٠+٢٠٠

أسرة مباشرًة من خدماتنا 
ومبادرات اXغاثة

وظائف تم إنشاؤها في 
منطقة البقاع

٢٠+١٠٠

جلسة تعليمية بديلة
١,٠٠٠+
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JORDAN

احتفلت مؤسسة لوياك بمرور 10 سنوات على الشراكة مع البنك اKردني الكويتي لتدريب مجموعة 	● 
من  طالب برنامج درب بحيث تم تدريب 16 طالب من مختلف المحافظات داخل البنك.  

●	 شارك مئة وخمسة وسبعون طالب� من مختلف محافظات المملكة بأحد عشر دورة لغة انكليزي 
بالتعاون مع طالل ابو غزالة وذلك من شهر أبريل إلى غاية شهر يونيو.  

بالتعاون مع USAID CIS fhi 360 شارك مجموعة من متطوعي لوياك الكويت ولبنان واKردن  	● 
بترميم مدرسة راشد الثانوية والتي تخدم 300 طالب وطالبة.  

●	 أكثر من 60 شاب شارك في مخيم اXبداع على عبر 3 ورش مكثفة.
●	 نظمت لوياك ماراثون سامسونغ عمان لسنة 2017  عن طريق اXشراف و مساعدة العدائين في نقاط 

المياه والسالمة والحراسة.  
العمل على أكثر من 100 فرصة تطوعية في خدمة المجتمع التي نتجت عن 18,700 ساعة تطوع. 	● 

تم تدريب أكثر من ألف طالب وطالبة على اللغة االنكليزية واستخدام المهارات الشخصية . 	●

اهم إنجازات لوياك االردن

طالب حصل على التدريب 
العملي

ساعة تطوع قام بها طلبة 
البرنامج

٧٨٧

١٥,٠٠٠+

طالب تم تسجيلهم 
داخل البرنامج

طالب حضروا الورش 
التدريبية

٤,٠٠٠

٩٤٠

إحصائيات درب
برنامج االردن التدريبي

ن ر د d ا
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عــــنـــــا و فـر
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ــة ١٤ – ١٨ ســنة  ــة العمري رعــى بنــك الكويــت الوطنــي برنامــج التمكيــن الشــبابي للشــباب مــن الفئ
وذلــك الكتســاب العديــد مــن الخبــرات والمهــارات التــي تنمــي شــخصيتهم وتزيــد مــن اعتمادهــم 
علــى أنفســهم، باXضافــة إلــى االنفتــاح علــى ثقافــات اخــرى، كالثقافــة التايالنديــة وثقافــة الريــف 

ــدي.  التايالن

البرنامج يشمل:
ورش عمل للتنمية الذاتية.  ● 

العمل التطوعي مثل تعليم اKطفال اللغة اXنجليزية و تقديم الطعام وبناء وترميم   ●
منازل اKسر المحتاجة.   

دروس في الطبخ التايالندي والموسيقى.    ●
محاضرات حول الثقافة التايالندية .   ●

دروس حول فنون الدفاع عن النفس التايالندية.  ●
زيارة محمية للفيلة: للتعرف على بيئتها الطبيعية وطرق حمايتها من االنقراض.  ●

بـرنـامـج الـتـمـكـيـن الـشـبـابـي

البيئيــة  بأهميــة  الشــباب  بتوعيــة  البيئــي  المشــروع  لويــاك  بــدأت 
علــى  المترتبــة  باKضــرار  وتعريفهــم  عليهــا  للحفــاظ  وتحفيزهــم 
إهمالهــا حاضــرا ومســتقبال. هــدف البرنامــج هــو نشــر الوعــي عــن 
ــة. ــة و المحافظــة علــى اســتقرار جــودة البيئ اســتدامة العناصــر البيئي

الــمــشــروع الــبــيــئــي
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ــات  ــع شــعوب وثقاف ــرد ويمنحــه فرصــة ل¡طــالع والتطــوع م ــدارك الف ــى توســيع م ــج عل يعمــل هــذا البرنام
ــن  ــا ضم ــى تنزاني ــ� إل ــام ١٤ متطوع ــذا الع ــي ســافر ه ــت الوطن ــك الكوي ــة بن ــة. وتحــت رعاي ــد ومتنوع جدي
برنامــج «رافيــا» بهــدف تبــادل الثقافــات مــع قبائــل الماســاي و الهدزابــي والقيــام بأنشــطة تطوعيــة ليتركــوا 
بصمتهــم فــي المجتمــع التنزانــي، حيــث قامــوا مــن خــالل الرحلــة بالعديــد مــن اKنشــطة علــى مــدار أســبوع 
كامــل تنوعــت مــا بيــن اكتشــاف الحيــاة البريــة فــي تنزانيــا ومــا بيــن التعــرف علــى البيئــة المحليــة باXضافــة 
إلــى اKنشــطة الخاصــة بالتطــوع مــع اKطفــال حيــث شــاركوا بتعليمهــم فــي ملجــأ ل\يتــام بمنطقــة أروشــه.

فــيــــا ا ر
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تســعى لويــاك لجــذب متطوعيــن متحمســين للمشــاركة فــى مجموعــة واســعة مــن اKنشــطة 
مثــل المشــاركة فــى تنظيــم الفعاليــات والمؤتمــرات واالحــداث الرياضيــة وتنظيــف الشــواطئ 
وإدارة االنشــطة الثقافيــة داخــل دولــة الكويــت. يســاهم هــذا البرنامــج فــى زيــادة مســتوى 
الوعــي الذاتــي، الثقــة بالنفــس، المســؤولية االجتماعيــة واكتســاب خبــرة عمليــة فــى نفــس 

الوقــت.

هــذا هــو البرنامــج المثالــي لمنتســبي لويــاك الجــدد الذيــن يفضلــون عــدم التقيــد بجــدول 
يومــي، فيتــم االتصــال بهــم علــى مــدار العــام لالســتعانة بطاقتهــم أو مهاراتهــم.  يتمتــع 

المتقدمــون بالحريــة الكاملــة فــي اختيــار النشــاط اKنســب لهــم.

VOLUNTEER ON-CALL برنامج

تســتقبل لويــاك الشــباب البالــغ مــن العمــر 18 عامــا فمــا فــوق ببرنامــج هومــز التطوعــي الــذي يهــدف 
الــى ترميــم وتجديــد منــازل اKســر المتعففــة.  والغــرض مــن هــذا البرنامــج هــو توفير ظروف معيشــية 
آمنــة وصحيــة للعديــد مــن اKســر، بحيــث تكــون تلــك التجربــه غنيــة ويخــرج بهــا المنتســب بوعــي 
أعمــق و احساســا أكبــر بالمســؤولية المجتمعيــة.  هــذا البرنامــج برعايــة الشــركة االهليــة للتأميــن، 

شــركة اجيليتــي، زيــن و مجموعــة مــن المتبرعيــن الخيريــن فــي الكويــت.

هـومـز
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تــم تصميــم اللجــان التوعيــة الصيفيــة فــي لويــاك للشــباب مــن 13 إلــى 18 عاًمــا. ُتشــجع هــذه اللجــان الشــباب 
علــى المناقشــة والبحــث عــن التحديــات الحرجــة التــي نواجههــا فــي مجتمعاتنــا، وابتــكار حمــالت توعويــة 
ــة ومســاهمتهم النشــطة فــي  حولهــا.  تجســد تلــك اللجــان الجوهــر الحقيقــي لمشــاركة الشــباب المدني

تنميــة المجتمــع.

يختــار الشــباب واحــدة مــن اللجــان التاليــة لبنــاء حملــة توعويــة عامــة حولها، وهــي: اللجنــة الصحيــة بالتعاون 
مــع بوابــة التدريــب الدوليــة تحــت رعايــة شــركة داو كميــكال، لجنــة جاهــز للتطويــر الوظيفــي برعايــة بنــك 

الكويــت الوطنــي، اللجنــة الثقافيــة تحــت رعايــة شــركة داو كميــكال، ولجنــة حديقــة الشــهيد.

الـلـجـان الـتـوعـويـة

نــتــائــج الــلــجــنــة

YouTube بحث استبيانيفيديوهات تعليمية احترافيةدليل الكويت في

برنامــج ينفــذ علــى مــدار الســنة برعايــة البنــك اKهلــي المتحــد ويقــدم للفئــة العمريــة مــن ١٦ الــى ٢٨ 
ســنة، يهــدف هــذا البرنامــج إلــى غــرس قيمــة التطــوع فــي نفــوس الشــباب وتنميــة الحــس اXنســاني 
لديهــم، ممــا يخلــق مجتمــع متكافــل يقــوم مــن خاللــه متطوعيــن لويــاك باالنضمــام الــى المراكــز التــي 
تخــدم الفئــات الخاصــة لتقديــم المســاعدة، يكتســبون مــن خاللهــا خبــرات جديــدة ومهــارات تنظيــم 

الوقــت وكيفيــة حــل المشــاكل والتصــرف فــي المواقــف المختلفــة.

ــة  ــى خدم ــت لتشــجيع طلبتهــا عل ــي الكوي ــة ف ــة اKمريكي ــام الجامع ــذا الع ــا ان نشــكر ه ــٌا بن حِري
ــج التطــوع ســعادتي. ــالل برنام ــن خ ــع م المجتم

برنامج التطوع سعادتي
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٢٦,٨٧٠

من الشباب تطوعوا معنا في 
برامجنا داخل و خارج الكويت

من ساعات العمل التطوعية

٨٥٧
سـنـة ٢٠١٧ باdرقـام

تســاهم برامــج التطــوع فــي تعزيــز مبــدأ الخدمــة المجتمعيــة فــي نفــوس 
الشــباب، ممــا يعطيهــم فرصــة لصنــع التغييــر فــي ذواتهــم أوًال ثــم فيمــا 
بينهــم و مــن ثــم الــى بقيــة افــراد المجتمــع ممــا يــؤدي  إلــى تقويــة الروابــط  

المجتمعيــة.  

الخدمة المجتمعية
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من خالل برنامج تدريبي في بلد أوروبي لمدة 3 شهور،
اكتشفت كم أنا شجاعة ومرنة ولدي القدرة في االعتماد على نفسي.

هذه التجربة تعتبر أكبر مغامرة خضتها حتى ا¨ن.

وضحــه المســلم بعــد دورة لويــاك التدريبيــة فــي الصنــدوق الدولــي للتنميــة الزراعيــة، إحــدى وكاالت 
اKمــم المتحــدة فــي رومــا. يأتــي هــذا البرنامــج تحــت رعايــة زيــن.

التدريب في
الصـنـدوق الـدولـي

للــتــنــمــيــة الــزراعــيــة

أعربت أمينة المطوع بعد تدريبها ٦ أسابيع في مكتب DLA Piper في دبي:

تعتبر هذه التجربة من أفضل التجارب الثرية التي خضتها في حياتي،
فقد عملت في مكتب محاماة دولي بمدينة مميزة مثل دبي. 

التدريب في

D L A  P I P E R
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تدريــب  تــم  واالستشــارات  للتدريــب   ٩ كالود  شــركة  و   Knowledge Consulting مــع  بالتعــاون 
المرشــدين الســياحيين فــي حديقــة الشــهيد علــى خدمــة العمــالء Xعــداد وتقديــم أفضــل الخدمــات 

ــدة شــهر ــن اســتمرتا لم ــن تدريبيتي ــع دورتي ــك بواق ــارض وذل ــات والمع ــالل الفعالي ــزوار خ لل

الـــتـــدريـــب و الـــتـــطـــويـــر
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يعتبــر التدريــب مــن أهــم المراحــل التــي يمــر بهــا المتــدرب المقبــول فــي برنامــج لويــاك التدريبــي، حيــث يمــر 
الطالــب بسلســلة مــن ورش عمــل تســمى ”بريــدج“ و المقصــود منهــا تهيئتــه لدخــول ســوق العمــل و تدريبــه 

علــى مهــارات تســاعده للنجــاح فــي تجربتــه المهنيــة. 

ــوح  ــاك االســتاذة فت ــب وهــم أعضــاء مجلــس إدارة لوي ــاك للتدري ــة لوي ــر المنهــج مــن قبــل لجن يتــم تطوي
ــة المــرزوق بالتعــاون مــع شــركة Knowledge Consultant لالستشــارات و التدريــب  الداللــي واالســتاذة فادي
والتــي تمثلهــا االســتاذة لطيفــة الصالــح باXضافــة الــى مجموعــة مــن المدربيــن المؤهليــن يقــدم المنهــج 
بمســتويين، اKول لمنتســبي البرنامــج التدريبــي الجــدد، أمــا المســتوى الثانــي، فيقــدم للمنتســبين الذيــن 

ســبق لهــم العمــل فــي البرنامــج التدريبــي فــي الســابق.

أسرة التدريب:
سارة الشمري، مؤسسة شركة كالود 9 للتدريب واالستشارات  	●
حمود العـودة، مؤسس شركة كالود 9 للتدريب واالستشارات 	●
رنا حلبي،  خبرة أكثر من ١٤ سنة في مجال التدريب و التأهيل 	●

لطيفة الوزان، مدرسة لغة إنجليزية  ومدربة معتمدة في جامعة الكويت 	●
في العبيد،  خبرة أكثر من ٧ سنوات في مجال التدريب والتأهيل 	●

Caterpillar أدهم منيد، خبرة أكثر من ٧ سنوات و مدرب معتمد في شركة 	●

ورش بـريـدج الـتـدريـبـيـة

ــاك التدريبــي فــرص تدريــب مميــزة للشــباب الذيــن تتــراوح أعمارهــم بيــن 16 و27  يوفــر برنامــج لوي
ــة،  ــن مهاراتهــم الشــخصية والمهني ــة م ــب مختلف ــر جوان ــى تطوي ــك لمســاعدتهم عل ــنة، وذل س
والتــي تشــمل تعزيــز مهــارات التواصــل مــع اكتســاب الخبــرة العمليــة التــي تؤهلهــم لســوق العمــل 

بعــد التخــرج.

ــة  ــات الطبي ــات الخدم ــل: قطاع ــة مث ــات متنوع ــج بقطاع ــي هــذا البرنام ــب المشــاركين ف ــم تدري يت
والمصرفيــة والمبيعــات والهندســة وعــدة قطاعــات أخــرى بحيــث يتعيــن عليهــم إكمــال علــى االقــل 
ــا مــن  ــاك فريًق ــادة جــودة البرنامــج، خصصــت لوي ــار و مــن أجــل زي 80 ســاعة عمــل فــي القطــاع المخت
المشــرفين للعمــل كوســيط بيــن الشــركة والمتــدرب، حيــث يتــم تقييــم اKداء العــام للمتــدرب مــن 

خــالل الزيــارات الدوريــة فــي فتــرة التدريــب.  

ــاك اتضــح أن  ــاء� علــى الدراســات و االســتبيانات التــي اجراهــا قســم الرصــد و  التقييــم فــي  لوي بن
ــا ارتفعــت ثقتهــم  ــاك التدريبــي اكتســبوا مهــارات مثــل مهــارات االتصــال، كم خريجــي برنامــج لوي
ــد  ــا الســابقون العدي بأنفســهم وزاد معــدل الوعــي لديهــم تجــاه مجتمعهــم وقــد تولــى متدربون
مــن المناصــب الهامــة فــي القطاعيــن الخــاص والعــام ، وهــم مســاهمون فاعلــون لســوق العمــل فــي 

الكويــت.

بـرنـامـج لـويـاك الـتـدريـبـي
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شركة تعاونت معنا لتدريب الشباب

ساعة عمل استكملت من قبل 
متدربين لوياك

١٥٣
١٠٩،٣٢٠

 شاب شارك في برامجنا التدريبية
٩٠٧

التنمية المهنية

سـنـة ٢٠١٧ باdرقـام

ــى تمكيــن الشــباب مــن دخــول ســوق  ــة إل ــة المهني تهــدف برامــج التنمي
العمــل مــن خــالل مجموعــة مــن الــورش والبرامــج المبتكــرة تؤهلهــم 

ليكونــوا مهنييــن ناجحيــن.
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بعثــت لويــاك 6 شــباب يمثلــون فروعهــا المختلفــة فــي الكويــت و اKردن و لبنــان إلــى برنامــج وايــز فــي إيطاليا 
لمــدة 12 يــوم، يضــم هــذا البرنامــج مجموعــة مــن الشــباب مــن مختلــف أنحــاء العالــم بثقافاتهــم المختلفــة 
تحــت ســقف واحــد كفرصــة لتعزيــز المهــارات القياديــة لديهــم وخلــق نظــرة جديــدة للعالــم الــذي يعيشــون 

فيــه عــن طريــق إقامــة أنشــطة و نقاشــات مختلفــة بيــن المتدربيــن لتزيــد مــن وعيهــم.

برنامج  وايـــــز  للريادة

ــى  ــراوح أعمارهــم بيــن 14 إل ــن تت ــة الذي ــال ُيقــدم لطــالب المــدارس الثانوي ــادة اKعم هــو برنامــج لري
16 ســنة ويمنحهــم فرصــة للعيــش فــي الواليــات المتحــدة اKمريكيــة وفــي حــرم جامعــة ليهــاي 
مــدة أربعــة أســابيع. يســاعد هــذا البرنامــج المنتســبين فــي اكتشــاف عالــم ريــادة اKعمــال وأسســه، 

ــادة اKعمــال. والقــدرة علــى التحــاور مــع مختلــف المهنييــن فــي مجــال ري

فــي هــذا العــام، أرســلت لويــاك أمــل الرفاعــي، عبــد الرحمــن عــالء وروان وائــل للمشــاركة فــي هــذا 
البرنامــج لينضمــوا الــى طــالب مــن 18 دولــة مختلفــة حيــث تعلمــوا الكثيــر عــن إدارة اKعمــال بحيــث 

ــراء مهاراتهــم القياديــة. يحــرص البرنامــج علــى إث

كانت تجربة مؤثرة ونوعية في حياتي، فقد غيرت تخصصي من العلوم السياسي
 إلى إدارة اKعمال وذلك بفضل برنامج القيادة المبتكرة المكثف

روان وائل

برنامج القيادة المبتكرة
في جامعة ليهاي اKمريكية



التقريـر السنـوي ٢٠١٧التقريـر السنـوي ٢٠١٧

2425

فــي إطــار التعــرف علــى آفــاق ثقافيــة وإنســانية جديــدة نظمــت لويــاك لمتطوعيهــا رحلــة إلــى المغــرب، 
ــة  ــزز معرفتهــم بالثقاف ــا ع ــاط، مم ــي الرب ــة ف ــالت المغربي ــوت العائ ــي بي ــام المشــاركون ف ــث أق حي
ــدة حــول التاريــخ  ــدورات عدي المغربيــة وعــادات البلــد وتقاليــده. وقــد خصصــت الفتــرة الصباحيــة ل
المغربــي والجغرافيــا والثقافــة والمأكــوالت والســلوكيات االجتماعيــة، باXضافــة إلــى قيامهــم بالتطوع 
مــع الشــباب المغربــي فــي مدرســةبمنطقة بحيــث شــاركوا فــي زراعــة المدرســة وتجميلها كما اشــتمل 

برنامــج الرحلــة علــى زيــارات ل\ماكــن التاريخيــة، وكان هــذا البرنامــج برعايــة بنــك الكويــت الوطنــي.

أتــاي

Our Global Programs

Our international programs are an integral aspect of our mission.  
Our philosophy stems from our recognition of the importance of 
multicultural interaction, dialogue, and understanding.  Our vision is 
that enlightened youth can achieve global peace and prosperity. 

برامج التطوع العالمية
برامجنــا الدوليــة هــي جــزء ال يتجــزأ مــن مهمتنــا، تنبــع فلســفتنا مــن إدراكنــا 
Kهميــة التفاعــل والحــوار والتفاهــم بيــن الثقافــات المتعــددة، رؤيتنــا هــي 

ــي. ــار العالم ــق الســالم واالزده ــن أن يحق ــباب مســتنير يمك ش
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دورة المناظرة
تحــت رعايــة شــركة داو كيميــكال نظمــت لويــاك دورة تدريبيــة بعنــوان ”فــن المناظــرة“، اســتمرت الــدورة 
لمــدة يوميــن ألقاهــا المــدرب فهــد الدوســري، بحيــث تناولــت موضــوع ”فــرض الخدمــة البيئيــة علــى 
المواطنيــن“ وحصــل المشــاركين مــن خاللهــا علــى شــهادات تقديريــة وجوائــز للفريــق الفائــز باXضافــة إلــى 

جائــزة أفضــل متحــدث فــي المناظــرة.

بالتعــاون مــع اتحــاد الصناعــات الكويتيــة، نظمــت لويــاك برنامــج «فرســان الصناعــة» للســنة الثالثــة علــى 
التوالــي للشــباب الذيــن تتــراوح أعمارهــم بيــن 12 و17 ســنة.  يشــجع البرنامــج المشــتركين علــى معرفــة أهميــة 
المنتجــات الوطنيــة، وكذلــك يســلط الضــوء علــى القطــاع الصناعــي ودوره فــي تنويــع مصــادر الدخــل بــدًال مــن 

االعتمــاد علــى مصــدر واحــد للدخــل بشــكل أساســي مــن القطــاع النفطــي.

يتضمــن البرنامــج ورش عمــل تشــجع المشــاركين للتعــرف علــى بنــاء الفريــق وأهميتــه، وإدارة الوقــت، ومهــارات 
االتصــال والتفكيــر اXيجابــي وقــد انعقــد فــي غرفــة تجــارة وصناعــة الكويــت. 

ــدور  ــة الرئيســية للتعــرف علــى ال ــع الكويتي ــة للمصان ــارات ميداني ــام المشــاركون بزي ــج، ق ومــن خــالل البرنام
الحاســم الــذي يلعبــه القطــاع الصناعــي فــي تمكيــن التــوازن االقتصــادي فــي الكويــت.  يشــجع البرنامــج 
المشــتركين فــي االنخــراط بســوق العمــل فــي المســتقبل .  كمــا يهــدف البرنامــج إلــى معالجــة قضيــة البطالــة 

ــى البرنامــج. ــة مــن خــالل تمكيــن الشــباب المنضميــن إل ــع مســتوى اXنتاجي ــادة الدخــل القومــي ورف وزي

برنامج فرسان الصناعة
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ُكــْن’ هــو برنامــج لريــادة اKعمــال االجتماعيــة تــم تنفيــذه بالتعــاون مــع كليــة بابســون - التعليــم التنفيــذي 
فــي واليــة بوســطن االمريكيــة والتــي تعــد إحــدى أعــرق كليــات إدارة اKعمــال فــي الواليــات المتحــدة واKولــى 
فــي تعليــم ريــادة اKعمــال عالميــ�. و يهــدف البرنامــج الــى تعريــف الشــباب مــن الفئــة العمريــة مــا بيــن 12 - 16 
عامــ� بمنهــج بابســون لريــادة اKعمــال الــذي ســيمكنهم مــن تنفيــذ أفكارهــم بهــدف إيجــاد حلــول مســؤولة 
Kبــرز التحديــات فــي المجتمــع. هــذا البرنامــج برعايــة شــركة أجيليتــي و بدعــم مــن الجامعــة اKمريكيــة فــي 

الكويــت.

ويتبنى البرنامج نموذجا للتعليم التجريبي المبتكر لكلية بابسون والذي يتضمن:

ورش عمل مقدمة من قبل المدربين  	●
أنشطة تجريبية للمجاميع الطالبية المشاركة في البرنامج 	●

رحالت ميدانية 	●
لقاءات ارشادية يقدمها رجال اKعمال والخبراء في اKعمال التجارية  	●

ــام باســتضافة هــذا  ــت ق ــي الكوي ــة ف ــدى الجامعــة اKمريكي ــم المســتمر ل ــز التعلي ــر أن مرك ــر بالذك الجدي
البرنامــج. وفــي نهايــة البرنامــج، يقــدم رواد اKعمــال مــن الشــباب أفكارهــم و مشــاريعهم فــي مجــال اKعمــال 
االجتماعيــة إلــى لجنــة تحكيــم تضــم خبــراء أعمــال عالمييــن ومؤثريــن وكذلــك ممثــل مــن كليــة بابســون. 
قــام المشــاركون برصــد التحديــات التــي تواجههــا أســر الالجئيــن الســوريين فــي مخيــم الفاعــور مــن خــالل 

دراســة رياديــو المخيــم بحيــث قامــوا بابتــكار مشــاريع تجاريــة لتحســين ظروفهــم المعيشــية. 

برنامج ُكن
لريادة اdعمال االجتماعية

برنامج الصيف 
ــادة  ــوا ق ــخصياتهم ليصبح ــى تشــكيل ش ــدرة عل ــر ق ــار أكث ــال الصغ ــأن اKطف ــن ب ــاك نؤم ــي لوي ف
ناجحيــن بعــد اكتســابهم الخبــرات المتنوعــة فــي ســن مبكــر لــذا قامــت لويــاك بابتــكار برنامــج صغــار 

لويــاك.

برنامــج صغــار لويــاك هــو برنامــج تطويــر شــخصي شــامل يهــدف إلــى تزويــد اKطفــال الذيــن تتــراوح 
أعمارهــم بيــن الخامســة والثانيــة عشــرة بمجموعــة متنوعــة مــن اKنشــطة الممتعــة والتعليميــة مــن 
أجــل اكتســاب مهــارات ومواهــب جديــدة.  يختــص برنامجنــا الصيفــي الــذي يمتــد Kربعــة أســابيع فــي 
ــراء  ــة بهــدف إث ــة والترفيهي ــة والتطوعي ــة والتعليمي ــج مــن اKنشــطة الرياضي ــال بمزي ــد اKطف تزوي
قدراتهــم واطــالق العنــان Xظهــار صفاتهــم الرياديــة منهــا الثقــة بالنفــس باXضافــة إلــى غــرس مبــدأ 

اXحســاس بالمســؤولية االجتماعيــة والثــراء الكلــي للشــخصية.

صغار لوياك مع ”داو“ في فصل الخريف
تحــت شــعار ”عالــم كبيــر فــي أيــدي صغيــرة“، حيــث تقــدم لويــاك ل\طفــال فرصــة الكتشــاف مختلــف 
التقاليــد والثقافــات العالميــة واالقتــراب مــن الطبيعــة وتعلــم فــن الطبــخ واللغــة والرياضــة والفنــون 
مــن ثقافــات مختلفــة. إننــا نؤمــن بــأن زيــادة وعــي أطفالنــا يــؤدي إلــى احتــرام مبــدأ التنــوع الثقافــي 
والــذي يمثــل خطــوة مهمــة نحــو تحقيــق الســالم العالمــي وتحقيــق الــذات. ومــن خــالل العديــد مــن 
اKنشــطة، يتــم تعريــف هــؤالء اKطفــال بقيمهــم، ليدركــوا أهميــة العمــل الجماعــي، وأهميــة االلتــزام، 

واالنضبــاط، وضــرورة خدمــة المجتمــع، واالعتمــاد علــى النفــس.

سفارة تركيا
مدرسة التركية في الكويت

سفارة ايطاليا و 
بونجويرنوالكويت

سفارة الهند

برنامج صغار لوياك

مدرسة السالمية الهندية 
النموذجية

سفارة اندونيسيا
سفارة استراليا
سفارة كينيا

داعمي برنامج صغار لوياك لفصل الخريف
سفارة المكسيك
سفارة السودان
سفارة تونس
سفارة اسبانيا

منتدى المرأة الباكستانية
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 ساعة من الورش قدمت للشباب

ساعة من الزيارات الميدانية

٢٢٣
٩٦

شاب استفاد من برامجنا المخصصة 
للتنمية الذاتية

٢٩٧

التنمية الذاتية 

سـنـة ٢٠١٧ باdرقـام

ــاك القيــم والمبــادئ اXنســانية فــي نفــوس الشــباب وتطــور مــن  ُتعــزز لوي
ــادة مؤثريــن فــي المجتمــع ــوا ق  شــخصيتهم حتــى يكون
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KUWAIT

الــرعــاة

الشركاء المجتمعيين
اXعالم

المعرفة

مراكز الخدمة االجتماعية

الشركاء االستراتيجيين
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 ESCAP

المشــاركة فــي منتــدى اKمــم المتحــدة اXقليمــي للشــباب، الــذي 
والمحيــط  ¨ســيا  واالجتماعيــة  االقتصاديــة  اللجنــة  تســتضيفه 

الهــادئ فــي بانكــوك.

ESCWA

فــي لبنــان، تعاونــت LOYAC مــع اللجنــة االقتصاديــة واالجتماعية 
ل\مــم المتحــدة لغــرب آســيا حــول تعزيــز قدرات مشــاركة الشــباب 

العربــي فــي الحيــاة العامة.

UNESCO

انضمــت LOYAC إلــى الــدورة التدريبيــة التــي نظمتهــا منظمــة 
اKمــم المتحــدة للتربيــة والعلــوم والثقافــة فــي لبنــان لرفــع 
ــة المســتدامة ل\مــم المتحــدة  مســتوى الوعــي بأهــداف التنمي

ــذ الشــباب. ــرق تنفي ومناقشــة ط

برامجنا مع اdمم المتحدة في ٢٠١٧

مساهمة لوياك في المجتمع العالمي

أوروبا
بلغاريا

البوسنة والهرسك
إيطاليا

سويسرا
المملكة المتحدة

أفريقيا
مصر
كينيا
تنزانيا
تونس

المغرب

أمريكا
الواليات المتحدة اDمريكية

كوستا ريكا
اDرجنتين

آسيا
فيتنام
تايالند

سيريالنكا
الهند

اMمارات العربية المتحدة
قطر

البحرين
تركيا

فروعنا
الكويت 

اDردن 
لبنان 

اليمن 

75,149
شباب

خريجوا برامج لوياك للخدمة 
المجتمعية، التنمية الذاتية 

و المهنية منذ عام ٢٠٠٢.
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جائزة دبي الدولية وا4مم المتحدة
>فضــل الممارســات فــي مجــال تحســين ظــروف المعيشــة 

عــام ٢٠١٠ علــى المســتوى العالمــي. 

جائزة الملك عبدا< الثاني ل;بداع  
>فضل عشرة مشاريع شبابية في العالم العربي

با>ردن عام ٢٠٠٨.

Learning a Living كتاب
ــم  ــاك ضمــن  15 مؤسســة ناجحــة فــي العال تــم تصنيــف لوي
ــداع  فــي التعليــم لتأهيــل  >فضــل ممارســة فــى  مجــال ا[ب
 Learning a Living قــوى العمــل والتــى أدرجــت  فــى كتــاب

ــن مؤسســة  قطــر  ٢٠١٢. الصــادر ع

وسام اIمتياز من الدرجة ا4ولى
من سمو أمير البالد الشيخ / صباح ا>حمد الجابر  الصباح ضمن 
المميزين في مجال تنمية الشباب في دول الخليج عام  ٢٠١٤.

تقدير شايو لتعزيز حقوق اIنسان ٢٠١٥
منــح مــن قبــل وفــد ا[تحــاد ا>وروبــي فــي ٢٠١٥ تقديــرn لجهــود لويــاك 

لتعزيــز حقــوق ا[نســان فــي دول مجلــس التعــاون الخليجــي.

جوائز لوياك
حصلت لوياك منذ تأسيسها في عام ٢٠٠٢ على العديد من الجوائز وتم تكريمها في 

العديد من المحافل الدولية من أبرزها ما يلي:

عن لوياك

من نحن
 لويــاك مؤسســة غيــر ربحيــة لتمكيــن الشــباب، تعمــل مــن أجل 
التنميــة الشــاملة و المتكاملــة للشــباب. مــن خــالل تطبيــق 
نمــوذج برامــج يجمــع مــا بيــن الخدمــة المجتمعيــة و التنميــة 
الذاتيــة و المهنيــة. ُصممــت برامــج لويــاك لتخــدم مختلــف 

الفئــات العمريــة مــن ســن ٦ إلــى ٣٠ عــام. 

ــدة لمســاعدة  ــد مــن الفــرص الفري ــر العدي ــاك توف برامــج لوي
الشــباب حتــى تنمــو شــخصياتهم و مهاراتهــم. لويــاك تؤمــن 
بأهميــة بنــاء عالقــات مســتدامة بيــن مؤسســات المجتمــع 

ــة.  ــي، القطــاع الخــاص و الجهــات الحكومي المدن



التقريـر السنـوي ٢٠١٧التقريـر السنـوي ٢٠١٧

89

نــمــوذج لــويــاك

جميعنــا نمثــل حلقــة وصــل واحــدة فــي سلســلة مــن القيــم والمبــادئ اXنســانية، نؤثــر فــي منظومــة 
المجتمــع وينعكــس هــذا التأثيــر علــى جميــع مــن حولنــا. 

تســاهم برامــج التطــوع فــي تعزيــز مبــدأ الخدمــة المجتمعيــة فــي 
نفــوس الشــباب، ممــا يعطيهــم فرصــة لصنــع التغييــر فــي ذواتهــم 

أوًال ثــم فيمــا بينهــم ومنهــا إلــى تقويــة روابــط المجتمــع.  

الـخـدمـة الـمـجـتـمـعـية

التنميـة الـمـهـنـيـة التنميـة الـذاتـيـة
تهــدف برامــج التنميــة المهنيــة إلــى 
ســوق  دخــول  مــن  الشــباب  تمكيــن 
العمــل مــن خــالل مجموعــة مــن الــورش 
والبرامــج المبتكــرة تؤهلهــم ليكونــوا 
ناجحيــن.  مهنييــن 

ُتعــزز لويــاك القيــم والمبــادئ اXنســانية 
مــن  وتطــور  الشــباب  نفــوس  فــي 
قــادة  يكونــوا  حتــى  شــخصيتهم 

المجتمــع. فــي  مؤثريــن 

فـارعـة الـسـقـاف

/02

/03

/04

التابعــة  المؤسســات  تمكيــن  و  بنــاء 
المــدرة للدخــل لضمــان اســتدامة لويــاك 
كمؤسســة مجتمــع مدنــي و قــد اتضحــت 
لنــا أربــع قنــوات رئيســية تســتطيع لوياك 
ــرات  ــا بالخب ــق فيه ــا أن تنطل ــن خالله م

ــة لديهــا و هــي: المتراكم

فــي  اXنســاني  لويــاك  دور  تكريــس 
المجتمعــات التــي يتواجــد فيهــا و قــد 
تمّيــزت لويــاك هــذا العــام و كان لها دور� 
إنســانّي� مهّمــ� و واضحــ� و لعــّل أبــرزه كان 
ــات  ــدن و المحافظ ــن (ع ــوب اليم ــي جن ف

ــاز  ــق أهــم إنج ــاك أن تحّق اســتطاعت لوي
تــكاد  متكاملــة  منظومــة  بخلــق  لهــا 
ــت  ــي الكوي ــن نوعهــا ف ــدة م تكــون فري
سالســة  علــى  قائمــة  منظومــة  هــي  و 
التعــاون و الترابــط بيــن المجتمــع المدني 

التعليــم و التعليــم البديــل و التدريــب المهنــي - و قــد 
ــْن’ لصغــار الشــباب (مــن ١٢ إلــى ١٦ عامــ�) مــن  يكــون برنامــج ‘ُك
العالمــات الفارقــة و المبــادرات المتميــزة للويــاك و التــي وضعــت 

لويــاك فــي موقــع متقــدم فــي هــذا المجــال.

الفنــون و الثقافــة - و لعــل إنجــازات أكاديميــة لويــاك للفنــون 
اKدائيــة (البــا) التــي ال يمكــن اختصارهــا هنــا دعامــة ثقافيــة 
و فنيــة مهمــة للويــاك، باتــت أحــد أهــم محّركــي المشــهد 

ــت. ــي الكوي ــي ف الثقاف

النشــاط الرياضــي - لقــد تمّيــزت مدرســة (AC Milan) لكــرة 
القــدم و أخــذت موقعــ� متقدمــ� و أصبحــت المدرســة اKولــى فــي 
هــذا المجــال و تنــوي لويــاك دعــم هــذا النشــاط لتصبــح مدرســة 

متكاملــة فــي جميــع أوجــه النشــاط الرياضــي.

ــاك  ــات - لقــد راكمــت لوي إدارة المرافــق و اdنشــطة و الفعالّي
خبــرة فــي هــذا المجــال بــرزت بشــكل واضــح مــن خــالل إدارة 

حديقــة الشــهيد المتمّيــزة.

اســتطاعت لويــاك بالفعــل مــن خــالل هــذه القنــوات اKربــع أن 
تحّقــق المعادلــة الصعبــة المتمثلــة فــي ضمــان جــودة المنتــج أو 
ــرى و إن كان  ــق الدخــل مــن جهــة أخ ــة مــن جهــة و تحقي الخدم

ــه واعــد� ــازال متواضعــ� حتــى ا¨ن إّلا أن م

التابعــة). كذلــك مــع أطفــال الالجئيــن الســوريين فــي المخّيمــات 
اللبنانيــة مــن خــالل مشــاريع إنســانية هامــة و هادفــة (تجــدون 
ــال اXنســانية التــي قامــت بهــا  ــل كل اKعم ــاب تفاصي ــي الكت ف

ــاك). لوي

و اKهلــي و القطــاع الخــاص و القطــاع الحكومــي و المنظمــات 
التنميــة  و  باالقتصــاد  التعليــم  ربــط  و  الدوليــة  و  اXقليميــة 
بحيــث مــا مــن برنامــج قائــم إّلا و ربــط أكثــر مــن قطــاع و عّمــت 
فائدتــه علــى شــريحة واســعة مــن المجتمــع و ذلــك يعــود إلــى 
إيماننــا المطلــق بــأن الّنجــاح الحقيقــي يتحّقــق عندمــا يشــترك 

ــر. ــة التغيي ــي صناع ــع ف الجمي

اخيــر�ال يســعني إّلا أن أشــكركم جميعــ� شــركاء و رعــاة و طــّلاب 
ــة التــي  ــ� مســيرة التنمي ــور و أدعوكــم لنكمــل مع ــاء أم و أولي

يحتاجهــا الوطــن.
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فتوح الداللي

فتـــوح الداللـــي عضـو مجلـس إدارة تنفيـــذي و شـريك مؤسـس 
وهـــي مسؤولة عـــن إدارة العديـــد مـــن اKنشطة التـي تنظمها 
لويــــاك، فهــــي حاصلــــة علــــى درجــــة بكالوريــــوس فــــي 
اKداب والتعليــــم، لديهــــا خبــــرة واســعة فــــي وزارة التربيــــة 
ــج  ــدة لبرنامـ ــة معتمـ ــا مدربـ ــى أنهـ ــه إلـ ــم، باXضافـ والتعليــ

العـــادات الســـبع ل\شــــخاص اKكثــــر فاعليــــة. 

منى الكالوتي 

منـى الكالوتـي عضـو مجلـس إدارة تنفيـذي و شـريك مؤسـس 
و هـي مسؤولة عـن إدارة وحدة البرامـج الدوليـة و أكاديمية اي 
سي ميالن  لكـــرة القـــدم التابعـــة للويـاك، فهـــي حاصلـة علـى 
درجــــة البكالوريــــوس فــي إدارة اKعمــــال والتســويق، باXضافة 
إلــي أنهــا مدربــة معتمــدة لتدريــب برنامــج العــادات الســبع 
ل\شـــخاص اKكثـــر فاعليـــة، عملـــت الكالوتـــي فـــي العديـد مـن 

الشـــركات المهمة مثـــل بنـك الكويـت الوطنـي. 

أعضاء مجلس اdدارة

عبير العيسى 

عبيـر العيسـى عضـو مجلـس إدارة تنفيـذي و شـريك مؤسـس 
وهــــي مســؤولة عــــن إدارة قســــم الشــــئون الماليــة اXداريــة  
للويــــاك فهــــي حاصلة علــــى درجــــة البكالوريــــس فــــي إدارة 
اKعمــــال واXقتصــــاد، عملــــت فــــي الكثيــــر مــــن المؤسســــات 

الكبــــرى مثــــل بنــك الكويــــت الصناعــي.  

نادية المرزوق 

ناديــــة المــــرزوق عضــــو مجلــــس إدارة تنفيــــذي و شــــريك 
مؤســــس، فهــــي حاصلــــة علــــى درجــــة البكالوريــــوس فــــي 
هندســــة الكمبيوتــــر، وعملــــت لســــنوات عــدة فــــي جامعــة 

الكويــــت. 

الرا دردريان 

تديـر الرا دردريـان عضـو مجلـس إدارة تنفيذي و شـريك مؤسـس 
وهـــي مسؤولة عـــن إدارة قســـم تكنولوجيـــا المعلومـــات فـــي 
لويـــاك، وهـي حاصلـــة علـى درجة البكالوريـــوس و الماجسـتير 
فــي إدارة اKعمــال مــن جامعــة ميامــي ولديهــا العديــد مــن  

الخبـــرات حيـث عملـت فـي بنـك الكويـت الوطنـي. 

فارعة السقاف 

بصفتهــا رئيــس مجلــس إدارة لويــاك تضــع الســقاف الخطــط 
االســتراتيجية للمنظمــــة الخاصــــة بجمــــع التبرعــــات. كمــا أنها 
ــة وايضــ� مؤســس ورئيــــس  ــاك الدولي ــروع لوي تشــرف علــى ف
مجلــــس إدارة أكاديميــة لويــاك للفنــون اKدائيــة (البا).  الســقاف 
حاصلــــة علــــى بكالوريــــوس اقتصــاد مــــن جامعــــة الكويــــت. 
عملــــت فــــي العديــد مــن الشــركات الكبــــرى مثــل الخطــوط 

الجويــــة الكويتيــــة وشــــركة االستثمارات الوطنيــة.

فادية المرزوق

مساعد في التأسيس و نائب الرئيس.
بصفتهــــا نائــب رئيــــس مجلــــس إدارة لويــــاك تضــــع المــرزوق 
الخطــــط االستراتيجية للمنظمــــة. تحمل شــهادة البكالوريوس 
لــورش  معتمــد  مــدرب  و  واXحصــاء  الحاســوب  علــوم  فــي 
العــادات الســبعة للمراهقيــن والجامعييــن. عملــت المــرزوق 
فــي الصنــدوق الكويتــي للتنميــة اXقتصاديــة.  عضــو ومســاعد 
فــي تأســيس جمعيــة كيــان للرعايــة اKســرية الخاصــة بشــؤون 
ــي.  مؤســس  ــد للتنفــس التحول ــق معتم ــام.  رئيــس فري اKيت
كيــر وذ لــوف (Care with Love) التــي تعمــل علــى مســاعدة 

مــن يرعــى المســنين. 
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ــكنا  ــا أوش ــا أّنن ــ� كم ــا خمســة عشــرة عام ــد أنهين ــن ق ــا نح ه
علــى إطفــاء الشــمعة  السادســة عشــرة، و لويــاك تكبــر و تمتــد 

ــو اKخــرى. و تحصــد النجاحــات ســنة تل

ال زالــت التحّديــات قائمــة و لــم تعــد مقتصــرة علــى        
محــور واحــد مــن محــاور الحيــاة بــل أننــا شــهدنا انهيــارات 
ــدول العربيــة كانــت لهــا تداعيــات مؤلمــة  كاملــة فــي بعــض ال
ــون أوًال باXنســان  ــا معنّي ــث أّنن ــة. و حي ــى الشــخصية العربي عل
العربــي كوننــا مؤسســة عربيــة النشــأة كان ال بــد مــن مواجهــة 
تلــك التحّديــات بأهــداف و خطــوات مدروســة لضمــان اســتمرارية 

نجاحنــا و حمايــة مســيرة لويــاك.

منــذ أن تأّسســت لويــاك فــي عــام 2002 و حتــى اليــوم        
ارتكــزت علــى مجموعــة مــن القيــم بنينــا عليهــا كل شــيء مــن 
العمــوم إلــى الخصــوص، مــن الرؤيــة: ”شــباب مســتنير مــن أجــل 
الســالم و الّرخــاء“ إلــى أدق تفاصيــل أي برنامــج أو أي نشــاط نقــوم 
ــا أن  ــه؛ هــذه القيــم هــي هويتنــا الحقيقيــة و هــي التــي أردن ب

نبّثهــا و ننشــرها بيــن الشــباب و الّصغــار.

هويتنــا  بــأن  نــدرك  و  بأخالقنــا  نتمّســك  عندمــا        
اXنســانية هــي اKصــل عندهــا فقــط نكــون قادريــن علــى بنــاء 

الوطــن. وحمايــة  الحضــارة 

هــذا هــو الوعــي الــذي رافقنــا منــذ تأســيس لويــاك و        
حتــى اليــوم فالمحبــة المطلقــة التــي قامــت عليهــا لويــاك كانــت 
كفيلــة بإطــالق إبداعــات الشــباب. و الســالم الــذي وجــده الشــباب 
فــي العمــل اXنســاني و التطّوعــي هــو الــذي عــّزز فــي نفوســهم 

بــأن  نــدرك  و  بأخالقنــا  نتمســك  عندمــا   
هويتنــا اXنســانية هــي اKصــل عندهــا فقــط نكــون 
الوطــن حمايــة  و  الحضــارة  بنــاء  علــى  قادريــن 

فـارعـة الـسـقـاف

قيمــة المســاهمة و المشــاركة فــي خدمــة مجتمعاتهــم. إن كل 
برنامــج قّدمنــاه إّنمــا كان ترجمــة حرفيــة و دقيقــة لمنظومــة 

القيــم و للرســالة التــي وضعناهــا.

حفاظــ� علــى هــذا النجــاح تســير لويــاك ا¨ن وفقــ� لخطة        
اســتراتيجية وضعناهــا منــذ ســنوات تهــدف إلــى الحفــاظ علــى 
اســتدامتها و تســتند هــذه االســتراتيجية علــى أربعــة محــاور 

رئيســية:

ــر 01/ ــة المؤسســة لتكــون أكث ــادة هيكل إع
الشــركاء  اKفــراد  و  للمؤسســات  جذبــ� 
و  الرؤيــة.  فــي  معنــا  يلتقــون  الذيــن 
قــد خطونــا فــي هــذا االتجــاه خطــوات 

مدروســة كّللــت بالنجــاح مثــل تصنيــف لويــاك كشــركة غيــر 
ربحيــة كمــا نحــن ا¨ن بصــدد تشــكيل مجلــس ل\منــاء و إتمــام 
خطــة تأهيــل و تمكيــن الكــوادر الكويتيــة التــي بدأنــا بتنفيذها 
عمليــ� منــذ عــام ٢٠٠٨ عــن طريــق تأســيس مجلــس للشــباب ثــم 
تمكينهــم فــي مواقــع متقدمــة مــن اتخــاذ القــرار من خــالل لوياك 
و المؤسســات التابعــة. إن هــذه الخطــة أتــت بثمارهــا بنجــاح تلــك 

المؤسســات التابعــة.

رسالة من

فـارعـة الـسـقـاف
المؤسس و الرئيس التنفيـذي

تمكين الشباب من خالل فرص فريدة  ليصبح مواطن 
إنساني فعال.
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