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جمعية يبوس الخيرية
التقرير اإلداري للعام 1122م

 يتم االجتماع الدوري لمجلس اإلدارة بشكل منتظم ويتم التسجيل وفق األصول اإلدارية .
 يتم عقد اجتماعات دورية لمجلس اإلدارة مع المدير التنفيذي لمناقشة أمور الجمعية .

 يتتم عقتد اجتماعتات أستبوعية للمتتدير التنفيتذي متع منستقا األنشتوة و البتراما فتا الجمعيتة بقتد
سير العمل بشكل متواصل .

مناقشتة أمتتور

 تم تسجيل أعضاء جدد فا الجمعية العمومية  ،حيث بلغ عدد أعضاء الجمعية العمومية  33عضو .

 تمت الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العمومية و ذلك يوم االثنين الموافق 2122/5/2م  ،و جرى خالل االجتماع
انتخاب مجلس إدارة جديد للجمعية مكون من سبع أعضاء للفترة من 2122م – 2122م .

 تم نقتل مقتر الجمعيتة متن بترب عترب – التدور الثالتث إلتع عمتارة حستنين – التدور الثتانا  ،ثتم إلتع دوار العتودة
بناية قشوة – الدور الثانا .

 يوجد لدى الجمعية ثالثة مقرات:

 oالمقر الرئيسي  :دوار العودة – بناية قشوة – الدور الثانا .
 oمركز نشاط األسرة الريفية  :حا النصر – خل

مدرسة غسان كنفانا .

 oروضة كراميش لألطفال  :مخيم الشابورة – حا آل ماضا بجوار مسجد الرحمة .
 أقامتتت الجمعيتتة عالقتتات متمي ت ة ختتالل متتذا العتتام متتع عتتدد متتن المحسستتات و الجمعيتتات المحليتتة  ،و ذلتتك متتن
خالل تنفيذ األنشوة و الفعاليات و التعاون المتبادل منقا :
مؤسسات حكومية وشبه رسمية

مؤسسات محلية

مؤسسات دولية

و ارة الشئون االجتماعية

محسسة Mercy Corps

جمعية أجيال المستقبل

مديرية التربية و التعليم – رفح

محسسة خدمات الكويكر

القيئة الفلسوينية لتفعيل دور الشباب

منوقة األنوروا التعليمية – رفح

محسسة الرحيا العالمية

شبكة المنظمات األملية – PNGO

و ارة الشباب والرياضة

محسسة الحق فا اللعب

مرك العمل التنموي معا

جامعة القدس المفتوحة

القنصلية البريوانية

االئتال

كلية مجتمع األقصع

محسسة اإلغاثة الكاثوليكية

واقم شئون المرأة

جامعة األقصع

محسسة اإلغاثة اإلسالمية

المرك الفلسوينا لحقوق االنسان

كلية المجتمع العربية

منظمة اليونيسي

المرك الفلسوينا لحل الن اعات

الكلية الجامعية للعلوم التوبيقية

محسسة إنقاذ الوفل

محسسة تامر للتعليم المجتمعا

محسسة قور الخيرية

االغاثة الوبية

من أجل الن امة ( أمان )

الجمعية الخيرية األرثوذكسية  IOCCجمعية الشبان المسيحية
محسسة أني ار
محسسة أرض االنسان االيوالية
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 تم استقبال وارد رسما عدد (  ) 281من العديد من المحسسات و القيئات الحكومية وغير الحكومية .
 تم إرسال صادر رسما عدد (  ) 211إلع العديد من المحسسات األملية وغير األملية .

و يتم التواصل مع العديد من المحسسات و القيئات األملية و غير األملية عبر البريد االلكترونا الخاص بالجمعية
وهذا يدل على نشاط الجمعية الكبير في مجال العالقات العامة والتواصل مع المجتمع المحلي .
النشاطات املتميزة -:

 تم استيعاب  51والب و والبة من جامعات مختلفة للتووع ضمن أنشوة الجمعية من تخصصات مختلفة.

 قامتتت الجمعيتتة بدعتتداد خوتتة استتتراتيجية ( 2122م – 2123م ) و نظتتام متتالا و إداري ضتتمن مشتتروع تع ي ت
الديمقراويتتة و تنميتتة قتتدرات المحسستتات األمليتتة بقتتد

شرائح المجتمع

توتتوير رستتالة و رحيتتة الجمعيتتة لتلبيتتة احتياجتتات جميتتع

 تم تنفيذ مبادرات مجتمعية عدد  2منقا " مبادرة سالمتا علع الوريتق بالشتراكة متع القيئتة الفلستوينية ل عتالم
و تفعيل دور الشباب – بياال ار  ،مبادرة بدي أتعلم بالشراكة مع مرك العمل التنموي معا " .

 بلتتغ اجمتتالا عتتدد األنشتتوة التتتا نفتتذتقا الجمعيتتة ختتالل عتتام 2122م  565نشتتاو بمعتتدل  3.2نشتتاو يوميتتا،
استقدفت األوفال واألمالا ووالب الجامعات مو عة كاآلتا:

  211نشاو ثقافا تعليما ( مساندة دراسية – مسابقات – أنشوة مكتبية .)... 251 -نشاو ترفيقا ( ألعاب تنشيوية – رحالت – أيام ترفيقية .)...

  251نشاو رياضا ( كرة قدم – كرة وائرة – عروض رياضية – مسابقات .)... 51 -نشاو دعم نفسا واجتماعا ( تفريغ نفسا انفعالا – جلسات فردية )....

  51نشاو فنا ( رسم جداريات – معرض فنا – مجسمات – قص ولصق . ) ... 51 -نشاو صحا ( فحص وبا شامل لألوفال – جلسات تثقي

صحا .)...

  325ورشت تتة عمت تتل بمعت تتدل ورشت تتة عمت تتل يوميت تتا فت تتا عت تتدة مجت تتاالت منقت تتا ( المجتمعت تتا – النفست تتا –االجتماعا – الحقوقا – الصحا ) واستقدفت أولياء األمور واألوفال ووالب الجامعات .
املشاركات املتميزة :

قامت الجمعية بالعديد من الشراكات المتميزة نذكر منها :
 قامتتت الجمعيتتة بتنفيتتذ العديتتد متتن المشتتاركات المجتمعيتتة منقتتا " التوقيتتع علتتع البيتتان الصتتادر عتتن االتحتتاد العتتام
للمترأة الفلستوينية ضتتمن حملتة عتدم تمثيتتل استرائيل فتا القيئتتة الدوليتة للمترأة  ،التوقيتتع علتع عريضتة بخصتتوص

الحصول علع اعت ار

األمم المتحدة بالدولة الفلسوينية المستقلة ....
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 شاركت الجمعية فا حضور  22دورة تدريبية فتا مجتاالت مختلفتة منقتا " دورة تدريبيتة ضتمن مشتروع اللعتب و

الرياضتتة  ،دورة تدريبيتتة ضتتمن مشتتروع أوفالنتتا كفتتاعلين اجتمتتاعين – بصتتمات  ،دورة تدريبي تة ضتتمن مشتتروع

مشرع إنعاش المشاريع الصغيرة  ،دورة تدريبية ضمن مشروع الدعم النفسا و التغذوي " ...

 شاركت الجمعية فا حضور  21احتفاالت و مقرجانات أقامتقا عدة جمعيات و محسسات منقا " حفل بمناسبة
مرور  21عتام علتع تيستيس جامعتة القتدس المفتوحتة  ،الحفتل الختتاما لمشتروع التدعم النفستا و االجتمتاعا ،
الحفل التكريما ليوم المرأة العالما " ...

 شاركت الجمعية فا لقاء لمناقشتة قتانون رعايتة الشتباب علتع تلف يتون راجعتين ضتمن أنشتوة و فعاليتات مشتروع
شباب نحو المستقبل بالشراكة مع االتحاد العام للمراك الثقافية .

 تعاونت الجمعية فا تنفيذ العديد متن األنشتوة و الفعاليتات الخاصتة باألوفتال أقامتقتا عتدة محسستات فتا قوتاع
غة.

املشاريع والربامج:

 مشروع تع ي القراءة فا المكتبات بالشراكة مع محسسة تامر للتعليم المجتمعا و بتمويتل متن  MPDLاألستبانية ،
و قد بلغ عدد المستفيدين  61وفل  /ة و ميسرين من تاريخ 2115/7/2م و حتع 2122/2/28م .

 مشتتروع إنعتتاش المشتتاريع الصتتغيرة و تنميتتة وستتائل كستتب التتر ق لتتدى الشتتباب – قوتتاع غت ة و بالشتراكة متتع محسستتة
إنقاذ الوفل و أكاديمية التووير التربوي و بتمويل من  ، USAIDو قد بلغ عدد المستتفيدين  51شتاب استتمر متن

تاريخ 2121/5/23م و حتع 2122/5/2م .

 مبادرة تشجيع االدخار لدى الشباب فا قواع غ ة من خالل فتتح حستابات تتوفير بالشتراكة متع محسستة إنقتاذ الوفتل
و أكاديميتتة التوتتوير التربتتوي و بتمويتتل متتن  ، USAIDو قتتد بلتتغ عتتدد المستتتفيدين  51شتتاب  /شتتابة متتن تتتاريخ

2121/5/25م و حتع 2122/5/2م .

 مشتتروع أوفالنتتا كفتتاعلين اجتمتتاعيين – بصتتمات بالش تراكة متتع محسستتة إنقتتاذ الوفتتل و القيئتتة الفلستتوينية ل عتتالم و
تفعيل دور الشباب – بياال ار و بتمويل من االتحاد األوروبا  ،و قد بلغ عدد المستفيدين  61والب  /والبة من فئة

الوالئع من تاريخ 2121/7/2م و حتع 2122/21/32م .

 مشتتروع التتدعم النفستتا و التغتتذوي ألوفتتال مرحلتتة متتا قبتتل المدرستتة و أشتتقائقم فتتا قوتتاع غ ت ة بالش تراكة متتع محسستتة
أرض اإلنستتان و جمعيتتة اإلغاثتتة الوبيتتة الفلستتوينية و بتمويتتل متتن االتحتتاد األوروبتتا – وحتتدة التتدعم اإلنستتانا و
الحماية المدنية  ،من تاريخ 2121/5/2م و حتع 2122/6/31م و قد استفاد من المشروع أوفال روضة كراميش

وأسرمم.

 برن تتاما االنج تتا الش تتعبا – ال تتدورة الثامن تتة بالشت تراكة م تتع محسس تتة خ تتدمات الك تتويكر م تتن 2121/22/2م و حت تتع
2122/7/32م  ،و قد بلغ عدد المستفيدين  61والب  /ة و  2والب جامعات.

 مشتروع إغاثتة الشتتاء بالشتراكة متع محسستة اإلغاثتتة الكاثوليكيتة –  CRSو بتمويتل متن  ، USAIDو قتد بلتغ عتتدد
المستفيدين 2111أسرة فقيرة من تاريخ 2122/2/21م و حتع 2122/2/2م .
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 مشتروع المعالجتة الد ارستتية لألوفتال بوئتتا التحصتيل الد ارستتا بالشتراكة متتع محسستة الرحيتتا العالميتة  ،و قتتد بلتغ عتتدد
المستفيدين  61والب  /والبة ومدرسين ،و استمر من تاريخ 2122/2/5م و حتع 2122/6/21م .

 مشتتروع التشتتغيل و المستتاعدات االنستتانية الوارئتتة بالش تراكة متتع جمعيتتة الشتتبان المستتيحية و بتمويتتل متتن الجمعي تة
الخيرية األرثوذكسية العالمية  ،و قد بلغ عدد المستفيدين  371عامل.

 مشروع الدعم النفسا و االجتماعا بالشراكة مع محسستة ميرستا كتور الدوليتة و بتمويتل متن  ، USAIDو قتد بلتغ
عدد المستفيدين  221وفل و 221أم واستمر من تاريخ 2122/8/25م و حتع 2122/3/32م .

 مشروع مراك العائلة بالشراكة متع مركت العمتل التنمتوي معتا و بتمويتل متن اليونيستي

 ،و قتد بلتغ عتدد المستتفيدين

 551وفل و  251من األمالا استمر من تاريخ 2122/21/2م و حتع 2122/2/32م .

 مشروع تو يع لحوم األضاحا بالشراكة مع محسسة قور الخيرية  ،حيث بلغ عدد المستفيدين  255أسترة فقيترة ونفتذ
بتاريخ 2122/22/7م .
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