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مجموعة تطوعّية شبابية تأسست سنة 2010 مرخصة في األردن و سويسرا و تركيا .
ُتعنى برفع سوّية الوعي االجتماعي ورسم البسمة على وجوه األطفال المحرومين منها من ُمهجرين وأيتام 

ومحتاجين أقل حظًا  . من خالل تخفيف ألم الفقد والحرمان عن ُمصابي ومهجري الثورة السوري
الرؤية :

إعداد جيل مبادر متطوع ومتعاون يسعى لتقديم يد المساعدة لآلخرين ، ويبادر باإلصالح وفق 
منهجية محددة ومنضبطة .يساعد في خدمة المجتمع والوطن

أهداف المجموعة :
نشر ثقافة المبادرة والتطوع في نفوس الجيل .

 تعزيز روح التواصل مع اآلخر من خالل مد يد العون للمحتاج .
 وضع الشباب في دائرة العمل والبذل وتقديم المساعدة لآلخر.

إبراز مهارات وقدرات الشباب التطوعية وتوجيهها التوجيه الصحيح .

الرسالة : نشر ثقافة التطوع وتعزيزه في نفوس الجيل والعمل على بث روح المبادرة
شعارنا : شارك .. ساعد .. ابتسم

مــــن نحـــــــن
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بداية يشرفني باألصالة عن نفسي وبالنيابة عن 
مجلس اإلدارة وجميع المتطوعين أن أتقدم بالشكر 
واالمتنان لكل من شارك وساهم معنا بنجاح جميع 

الحمالت والمشاريع التي قمنا بها خالل العشر سنوات 
الماضية  معنويا وماديا وإعالميًا وبفضل الله علينا و 
دعمكم المستمر استطعنا أن نتميز بجميع المشاريع 

والحمالت التي أطلقناها حتى اآلن .

لقد تأسست مجموعة هذه حياتي في عام 2010 
في األردن كمجموعة شبابية تطوعية مستقلة وتم 

ترخيصها كشركة غير ربحية في عام 2016 وتم 
ترخيصها دوليا في سويسرا في عام 2020 كجمعية 

خيرية وتم افتتاح عدة مكاتب تابعة لها في تركيا 
وسوريا 

سعت المجموعة منذ تأسيسها الى إطالق مشاريع 
متنوعة لدعم المجتمع المحلي والالجئين  في دول 

اللجوء والنازحين في الداخل السوري  
المشاريع التي نقوم بها  إغاثية وتدريبية وتعليمية 

وترفيهية  ومن أهمها المشاريع المستدامة 
والمشاريع الصغيرة التي تؤمن دخاًل مستمرا 

للعوائل المحتاجة   وكان من أولوياتنا دعم الطالب 
المنقطعين عن دراستهم  وتأمين فرص عمل للشباب 

وكان لزامًا علينا توجيه جهودنا ودعمنا لتقديم 
مشاريع وحمالت تهتم بأهلنا في الداخل السوري من 

مشاريع إنتاجية وتدريبية وبناء كتل سكنية لنقلهم 
من الخيام إليها فقمنا بإنشاء عدة مشاريع تدريبية 

للسيدات مثل مشغل الخياطة والتطريز 
وقمنا بإنشاء قرية الحياة 

وكانت رؤيتنا وهدفنا منذ البداية نشر ثقافة العمل 
التطوعي وتعزيزها لدى الشباب واألطفال ومد يد 

العون لكل محتاج بعيدا عن عرقه وجنسيته

وألننا نؤمن بأن الشباب هم نواة المجتمع وعصـــــــــبه 
والساعد الذي يبني والعقل الذي يفكر كـــــــــــــــــــان 
اهتمامنا بهم ودعمهم من األولويات بإنشـــــــاء دورات 
تدريبية وعلمية ورياضية وتأمين فرص عمل وإنشـــــاء 
صندوق خاص للتعليم الستكمال جامعاتهم  )صنـدوق 
علمني ( ولله الحمد تخرج عشرات الطالب ومازل لدينا 
مئات الطالب الذين ندعمهم في استكمال دراســتهم 
وكان لدعم المرأة نصيب كبير لدينا ألنها أســاس مهم 
من أساسات مجتمعنا وركيزة مهمة في بنائه فكــانت 
مشاريعنا تهتم بتقديم الدورات التدريبة والتأهيليـــــة 
والعلمية ودعم المشاريع الصغيره لهن لدمجهــــا في 

المجتمع واالعتماد على نفسها .

وبما أن االطفال هم الحلقة األضعف والفئة 
المهمشة في المجتمعات التي تعاني من الكوارث 

واألزمات والفقر والحروب قمنا بتقديم برامج 
متخصصة لهم بالدعم النفسي والتعليمي والرياضي 

والترفيهي ضمن نوادي صيفية وشتوية  .

و إيمانًا منا بالمسؤولية االجتماعية قمنا بالتعاون 
المشترك مع الكثير من المؤسسات الخاصة 

والحكومية التي من شأنها دعم المجتمع المحلي 
وخدمته 

وبهذه المناسبة نضع بين أيديكمالملف التعريفي 
ألهم أعمال مجموعة هذه حياتي التطوعية 

وفيه باكورة أعمالنا منـــــــذ عشرة سنوات
لالطالع عليه ومعرفة أهـــــــــم

المراحل والمشاريع التي قمنا بها ولســـــهولة 
التواصل بيننا وبينكم 

كلمة المؤسس 
د. محمد ارحابي
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هذه حياتي مع األطفال:
قامت ) المجموعة ( بعدة نشاطات لألطفال السوريين 
واالردنيين شملت معظم مناطق المملكة كان أبرزها 
في )عمان، الزرقاء، إربد، الرمثا، المفرق، العقبة( وكان 

لمخيم الزعتري في المفرق ومخيم الملك عبد الله في 
الرمثا نصيب من حفالت ونشاطات هذه حياتي

حياتي في رمضان أحلى:
الحملة استهدفت اطفال اردنيين وسوريين وااليتام 

وذوي االحتياجات الخاصة واستمرت طيلة شهر رمضان 
المبارك وتضمن البرنامج اليومي للحملة مسابقات 

ثقافيه ورسم والعاب خفة ومسرح دمى و باإلضافة 
لتقديم وجبات إفطار وتوزيع الهدايا. والحملة استهدفت 

األطفال في عمان واربد والزرقاء والرمثا خالل رمضان 
2012 و 2013 تم استقبال أكثر من 7000

حملة أصدقاء أطفال السرطان:
حملة استهدفت األطفال المصابين بالسرطان في 
األردن ، حيث تكفلت بتأمين العالج لبعض الحاالت 

الصعبة ,باإلضافة لتقديم الدعم المعنوي والنفسي 
الممنهج الذي يقوم عليه متطوعون مختصون باإلضافة 

لنشاطات ترفيهية عامة منوعة

حملة دفء: 
استهدفت هذه الحملة األردنيين االقل حظًا والعوائل 
السورية المهجرة وسعت لتأمين البطانيات والمالبس 

الشتوية والمدافئ لهم حيث تم توزيع 10,000 بطانية 
في عمان واربد والزرقاء

حملة شعب واحد:
حيث ظهرت فيها الجهود األردنية السورية  في خدمة 
المشاريع االنسانية وكان للحملة مشاريع خيرية قامت 

على تقديم الدعم لفقراء سوريين واردنيين للتعبير عن 
وحدة الشعوب العربية

حملة همك همي:
اختصت هذه الحملة بتأمين إيجارات البيوت وتأمين 

فرص العمل للشباب السوريين الجدد اضافة لتكفل 
بعض االسر المتضررة بالمصروف الشهري والمعونات 

الغذائية لهم إضافة لتأمين المستلزمات األساسية 
لمنازل العوائل القادمة حديثا

حملة أنتم في القلب:
استهدفت دار المسنين والعجزة في عمان، قامت 

المجموعة بزيارة المسنين وتقديم الدعم النفسي 
والمعنوي إضافة لتقديم الهدايا التذكارية لهم. ومن 

ضمن هذه الحملة أيضا كان للجرحى السوريين نصيب 
من زيارتنا المستمرة لهم وتقديم الدعم المادي 

والمعنوي للجرحى وأسرهم وتأمين مستلزماتهم 
الشخصية و إقامة فعاليات وانشطة ترفيهيه و ترويجية 

خاصة بهم وما زالت الحملة مستمرة وغطت معظم 
الجرحى في مشافي المملكة و في منازلهم الخاصة

حملة غذاء الروح:
هي حملة دينية ثقافية اجتماعية تهتم بإنشاء جيل 

سليم مبني على أسس أخالقية دينية، ومن أهم 
نتائجها:

١-بناء مساجد داخل مخيم الزعتري )مسجد منى ، و 
خديجة الكبرى( بكامل تجهيزاتهم

٢-افتتاح مراكز تحفيظ القرآن الكريم ومكارم األخالق 
داخل تلك المساجد في مخيم الزعتري

٣-تم افتتاح 13 مركز لتحفيظ القرآن واللغة العربية 
ومكارم األخالق، موزعين في مناطق مختلفة في عمان 

واربد والزرقاء والمشرفين على هذه المراكز مدرسين 
سوريين مهجرين باألردن مختصين في اللغة العربية 

والشريعة اإلسالمية.
٤-تم افتتاح 7 مراكز داخل سوريا في ريف إدلب وخمسة 

في ريف دير الزور ويشرف على هذه المراكز دعاة 
وخريجي شريعة

2015 - 2010
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بطولة هذه حياتي لذوي االحتياجات الخاصة:
بالتعاون مع اللجنة البارلمبية وتضمنت البطولة:

١-كرة القدم
٢-لعبة البوشا

٣-لعبة كرة السلة
٤-لعبة تنس الطاولة

وتم تقييم جميع الالعبين في هذه البطولة وتقديم 
الهدايا الرمزية لهم.

والمستهدف في هذه البطولة ذوي االحتياجات 
الخاصة األردنيين و الجرحى و المصابين والجرحى 

السوريين في األردن

نادي هذه حياتي التعليمي الصيفي:
تم استهداف األطفال السوريين الذين لم يحالفهم 

الحظ في التسجيل في المدارس االردنية والهدف منه 
تحفيز األطفال على متابعة الدراسة بأسلوب علمي 
ترفيهي باإلضافة على لمتابعة االنشطة المتعددة 

ومنها الرسم والرياضة واالعمال اليدوية و تطوير اللغة 
االنجليزية عن طريق مدرسين متخصصين والعمل على 
زيادة الوعي الديني ومكارم االخالق وتشجيعهم على 

حفظ اجزاء من القران الكريم الفئات المستهدفة في 
هذه الحملة )من سبعه الى 15( سنه

مشروع العفة:
نهتم بإقامة دورات تدريبيه تعليميه خاصه بالنساء كي 

تبدا كل امرأة مشروعها االنتاجي الصغير من منزلها ومن 
أبرز هذه الدورات:

١-دورة صناعة صابون الغليسيرين
٢-دورة صناعة الشموع

٣-دورة صناعة العطور وملطفات الجو
٤-دورة في صناعة سالت القش وغيرها

٥-دورة خياطة
٦-دورة الحالقة النسائية )الكوافيرة(

و تقوم المجموعة بعدة دورات تدريبية منها خاصة 

للمتطوعين وتطوير العمل اإلغاثي لديهم أبرزها دورات 
في “الدعم النفسي, البرمجة اللغوية العصبية، وفن 
التعامل مع اآلخرين، اللغه االنجليزية، اللغة الفرنسية 

دورة في الرسم التعبيري لالطفال وغيرها
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