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مجعيــت يبــوس اخليــزيت
اإلدارة التنفيذيت

التقزيز اإلداري للعام 0202م

يتم االجتماع الدوري لمجمس اإلدارة بشكل منتظم ويتم التسجيل وفق األصول اإلدارية .

يتم عقد اجتماعات شهرية لمجمس اإلدارة مع اإلدارة التنفيذية لمناقشة أمور الجمعية .

يتتتم عقتتد اجتماعتتات أستتبوعية لتتفدارة التنفيذيتتة متتع منستتقم األنشتتطة و البتراما فتتم الجمعيتتة بهتتد

العمل بشكل متواصل .

مناقشتتة أمتتور ستتير

تم تسجيل أعضاء جدد فم الجمعية العمومية .
تم عقد اجتماع لمجمعية العمومية بهد

يوجد لدى الجمعية  3عناوين :

مناقشة التقرير المالم و اإلداري لمعام 9009م بتاريخ 9000/4/4م.

المقر الرئيسي  :برج يحيى زعرب – مقابل المشمخون – الدور الثالث .

مركز األنشطة  :عمارة حسنين _ مقابل الدفاع المدنم  -الدور الثانم .
مركز نشاط األسرة الريفية  :حم النصر – خم

مدرسة غسان كنفانم .

تم افتتاح روضة كراميش التابعة لمجمعية ختلل العتام 9000م  ،بتترخيص متن مديريتة التربيتة و التعمتيم فتم الشتابورة
– حارة ماضم – بجوار مسجد الرحمة  ،و قد بمغ عدد األطفال المسجمين بها  80طفل  /ة .

أقامت الجمعية علقات متميزة خلل هذا العام مع عدد من المؤسسات و الجمعيات المحمية  ،و ذلك من خلل تنفيذ

األنشطة و الفعاليات و التعاون المتبادل منها :

" مؤسسة  Mercy Corpsالدولية  ،المساعدات الشعبية النرويجية  ،مؤسستة ختدمات الكتويكرز  ،مؤسستة إنقتاذ الطفتل
 ،اإلغاث تتة الدوليتتتة  ،مؤسست تتة الرؤيت تتا العالميتتتة  ،مؤسست تتة الحت تتق فت تتم المعتتتب  ،القنص تتمية البريطانيت تتة  ،مؤسست تتة اإلغاثت تتة
الكاثوليكية  ،اإلغاثة اإلسلمية  ،اليونيسي

 ، USAID ،أكاديميتة التطتوير التربتوي  ،برنتاما غتزة لمصتحة النفستية ،

جمعيتتة األمتتل لتيهيتتل المعتتاقين  ،جمعيتتة أجيتتال المستتتقبل  ،جمعيتتة بنتتاة المستتتقبل  ،جمعيتتة فمستتطين بتتل حتتدود  ،مركتتز
الب تراما النستتا،ية  ،منتتتد شتتارك الشتتبابم  ،مركتتز جتتاد لمبص تريات  ،مؤسستتة  ، Merlinالهي،تتة الفمستتطينية لتفعيتتل دور

الش تتباب – بيت تتاال ار  ،مركت تتز الع تتالم العربت تتم لمتنميتتتة – أوراد  ،مؤسس تتة ص تتوت المجتمت تتع  ،جمعي تتة عطت تتاء غ ت تزة  ،شتتتبكة
المنظمات األهمية  ،جمعية الحياة و األمل  ،مركز العمل التنموي معاً  ،اال،تل

من أجتل الن ازهتة و المستاءلة – أمتان

 ،االتحاد العام لممركز الثقافية  ،و ازرة الش،ون االجتماعية  ،مكتب عمل رفت  ،مديريتة التربيتة و التعمتيم – رفت  ،عيتادة

رف ت النفستتية  ،عيتتادة الحكومتتة  ،كميتتة مجتمتتع األقصتتى  ،جامعتتة القتتدس المفتوحتتة  ،كميتتة المجتمتتع العربيتتة  ،الجامعتتة
اإلسلمية جامعة األزهر  ،جامعة األقصى ".
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تتتم استتتلم شتتهادات شتتكر و تقتتدير متتن العديتتد متتن المؤسستتات التتتم تتعتتاون معهتتا الجمعيتتة و هتتم " مدرستتة الشتتوكة ،

االتحاد العام لممراكز الثقافية  Mercy Corps ، MAP-UK ،الدولية . )...

تم استقبال وارد رسمم عدد (  ) 042من العديد من المؤسسات و الهي،ات الحكومية وغير الحكومية .

تم إرسال صادر رسمم عدد (  ) 95إلى العديد من المؤسسات األهمية وغير األهمية .

و يتم التواصل مع العديد من المؤسسات و الهي،ات األهمية و غير األهمية عبر البريد االلكترونم الخاص بالجمعية .
وهذا يدل عمى نشاط الجمعية الكبير في مجال العالقات العامة والتواصل مع المجتمع المحمي .
النشاطات املتميزة -:
 -تم استيعاب  92طالب و طالبة من جامعات مختمفة لمتطوع ضمن أنشطة الجمعية من تخصصات مختمفة .

 قامتتت الجمعيتتة بتجهيتتز خطتتة إستتتراتيجية ( 9000م – 9002م ) و نظتتام متتالم و إداري ضتتمن مشتتروع تعزيتتزالديمقراطية و تنمية قدرات المؤسسات األهمية بهد

المجتمع .

تطوير رسالة و رؤية الجمعية لتمبية احتياجات جميتع شترا،

 -قامت الجمعية بتنفيذ أنشطة ثقافية متنوعة منها " دروس تقوية  ،مسابقة ثقافية رمضانية  ...استهدفت األطفال

 قامتتت الجمعيتتة بتنفيتتذ العديتتد متتن األنشتتطة الترفيهيتتة منهتتا " ألعتتاب و أنشتتطة ترفيهيتتة متعتتددة  ،رحتتلت  ،أيتتامترفيهية  ،احتفاالت  ،عرض رسوم متحركة  ....استهدفت األطفال .

 قامت الجمعية بتنفيذ أنشطة نفسية عدد  90نشاط منها " أنشطة تفريغ نفسم وانفعالم  ،جمسات نفستية يتتم متنخللها تقديم النص واإلرشاد لألطفال و األهالم .

 قامتتت الجمعيتتة بتنفي تتذ ورش عمتتل ع تتدد  92ورشتتة عم تتل نفستتية منهتتا " الص تتحة النفستتية  ،العنت تالتعامل مع األطفال  ،المشاكل السموكية  ،الدعم النفسم  ....استهدفت األطفال و األهالم .

بينواع ت  ،ف تتن

 قامت الجمعية بتنفيتذ ورش عمتل عتدد  90ورشتة عمتل اجتماعيتة منهتا " الحقتوق العا،ميتة  ،الجنتدر و أثتر التنشت،ةاالجتماعيتتة  ،قتتانون األح توال الشخصتتية  ،تقيتتيم الوضتتع و احتياجتتات الم ترأة الفمستتطينية فتتم قطتتاع غ تزة  ،حقتتوق

المرأة  ،الزواج المبكر  ،زواج األقارب  ....استهدفت السيدات و الشباب .

 قام تتت الجمعي تتة بتنفي تتذ ورش عم تتل ع تتدد 02رش تتة عم تتل ص تتحية منه تتا " التب تترع بال تتدم  ،حماي تتة الطفول تتة و انفم تتون ازالخنازير  ،التوعية الصحية  ،اإلستعافات األوليتة و الصتداع عنتد األطفتال  ،التغذيتة الستميمة  ،النظافتة الشخصتية

 ....استهدفت األطفال و األهالم .

 تم تنفيذ أنشطة صحية متنوعة منها " أيام طبية مجانية  ،فحص طبم لألطفال  ،توزيع أدوية لمرضى فقر الدم ،جمسات توعية  ....استهدفت األطفال و األهالم فم مراكز الجمعية المتنوعة .
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 قامتتت الجمعيتتة بتنفيتتذ دورات تدريبيتتة عتتدد  2دورات نفستتية منهتتا " مهتتارات العقتتل و الجستتم  ،الصتتدمة النفستتية والعلج بالسيكودراما  ،إعداد مدربين فم مجال الصحة النفسية . ) TOT

 تتتم تنفيتتذ دورة تدريبيتتة صتتحية حتتول كيفيتتة استتتخدام أدوات النظافتتة ضتتمن مشتتروع كستتوة و توزيتتع أدوات النظافتتةالشخصتتية لطتتلب المتتدارس بالش تراكة متتع مؤسستتة اإلغاثتتة الدوليتتة  ،استتتمرت لمتتدة يتتوم واحتتد فتتم جمعيتتة البيتتوت
البلستيكية من الساعة  02:00 – 08:00عص اًر.

 تتتم تنفيتتذ دورات تدريبيتتة عتتدد  6دورات إداريتتة و ماليتتة منهتتا " التخطتتيط االستتتراتيجم  ،اإلدارة الماليتتة  ،سياستتاتتجنيتتد األمت توال  ،كتاب تتة التق تتارير اإلداري تتة  ،الض تتغط و المناص ترة  ،تط تتوير نظ تتم التقي تتيم و الرقاب تتة ف تتم المنظم تتات

األهمية ) بهد

تطوير الموا ،اإلدارية و المالية فم المؤسسات األهمية .

عدد املستفيدين :

 -بمغ عدد المستفيدين خلل العام 9000م من أنشطة الجمعية (  )2200مستفيد بشكل مباشر موضحة كالتالم:

انشطة ثقافية
%17

انشطة نفسية
%26

انشطة صحية
%32

انشطة
اجتماعية
%11

انشطة
ترفيهية
%14

( رسم بيانم يوض األنشطة التم تنفذها الجمعية)
املشاركات املتميزة :
قامت الجمعية بالعديد من الشراكات المتميزة نذكر منها :
 مش تتروع ش تتباب نح تتو مس تتتقبل أفض تتل لمع تتام 9000م بالشت تراكة م تتع االتح تتاد الع تتام لمم ارك تتز الثقافي تتة و بتموي تتل م تتنالمست تتاعدات الشت تتعبية النرويجيت تتة  ،و قت تتد بمت تتغ عت تتدد المست تتتفيدين  4خ ت تريجين مت تتن تت تتاريخ 0202/8/0م و حتت تتى

0202/00/32م .
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 شتتاركت الجمعيتتة فتتم حضتتور  90دورة تدريبيتتة فتتم مجتتاالت مختمفتتة منهتتا " دورة تدريبيتتة ضتتمن مشتتروع المعتتب والرياضة  ،دورة تدريبية ضمن مشروع أطفالنا كفاعمين اجتماعين – بصمات  ،دورة تدريبيتة ضتمن مشتروع شتباب
نحو مستقبل أفضل  ،دورة تدريبية ضمن مشروع الدعم النفسم و التغذوي " ...

 شتتاركت الجمعيتتة فتتم حضتتور  02احتفتتال و مهرجتتان أقامتهتتا عتتدة جمعيتتات و مؤسستتات منهتتا " الحفتتل الستتنويالخاص بيطفال التكافل  ،الحفل الختامم لمشروع التحدي  ،مهرجتان إحيتاء ذكتر ريتشتل كتوري  ،مهرجتان لنتحتد
متتن أجتتل أطفالنتتا  ،حفتتل ألجمتتك بمناستتبة يتتوم األم  ،الحفتتل الختتاص بيستتبوع الصتتم  ،مهرجتتان ستتنابل لمثقافتتة و

الفنون " ...

 شاركت الجمعية فم حضور  00ورش عمل فم مجاالت مختمفة منهتا " ورشتة عمتل حتول التدعم النفستم  ،ورشتةعمل حول إيذاء األطفال  ،ورشة عمل حول سبل عيش الشباب  ،ورشتة عمتل حتول تحديتد احتياجتات قطتاع غتزة

لمشاريع دعم نفسم  ،أزمة انقطاع التيار الكهربا،م " ...

 ش تتاركت الجمعي تتة ف تتم حمقت تتين إذاعيت تتين برادي تتو ألت توان األول تتى ح تتول " إس تتاءة معامم تتة األطف تتال م تتن وجه تتة نظ تتراألخصتا،يين النفستيين  ،و الثانيتة حتول " اإلعتلم و دورط فتم طتترح قضتايا الشتباب" بالشتراكة متع مؤسستة صتتوت

المجتمع .

 شاركت الجمعية فم حضور 90لقاء و اجتماع كانت تعقدها المؤسسات و الجمعيات األهمية ... -شاركت الجمعية فم حضور مسابقتين ثقافيتين ..

 -شاركت الجمعية فم حضور معرضين فم مجال الفن . .

 تعاونت الجمعية فم تنفيذ العديد من األنشطة و الفعاليات الخاصة باألطفال أقامتها عدة مؤسسات فم قطاع غزة...
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( رسم بيانم يوض مشاركات الجمعية)
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املشاريع :

 -مشتتروع االنجتتاز الشتتعبم – التتدورة الستتابعة بالشتراكة متتع مؤسستتة ختتدمات الكتتويكرز  ،و قتتد بمتتغ عتتدد المستتتفيدين

 090طال ت ت تتب  /ة م ت ت تتن ف ،ت ت تتة الطل ،ت ت تتع و  8ميست ت ت ترين م ت ت تتن ط ت ت تتلب الجامع ت ت تتات م ت ت تتن 0229 /00/0م و حت ت ت تتى

0202 /7/30م .

 مشتتروع تعزيتتز الديمقراطيتتة و تنميتتة قتتدرات المنظمتتات األهميتتة بالشتراكة متتع شتتبكة المنظمتتات األهميتتة  PNGOوبتموي تتل م تتن المس تتاعدات الش تتعبية النرويجي تتة  ، NPAو ال تتذي يه تتد

إل تتى تط تتوير ق تتدرات و كف تتاءات المؤسس تتات

األهمي تتة م تتن خ تتلل تنظ تتيم دورات تدريبي تتة و تق تتديم الخبت ترات و االستش تتارات و تط تتوير المت توا ،اإلداري تتة و المالي تتة

لممؤسسات من 0202/0/0م و حتى 0202/00/30م .

 مشروع كسوة و توزيع أدوات النظافة الشخصية لألطفتال – غتزة بالشتراكة متع مؤسستة اإلغاثتة الدوليتة  ،و قتد بمتغعدد المستفيدين  272طالب  /ة  ،و  2ميسرين بتاريخ 0202/0/02م .

 مشتتروع تعزيتتز الق تراءة تعزيتتز الق تراءة فتتم المكتبتتات بالش تراكة متتع مؤسستتة تتتامر لمتعمتتيم المجتمعتتم و بتمويتتل متتن MPDLاألس تتبانية  ،و قتتتد بم تتغ عتتتدد المستتتتفيدين  60طفت تل  /ة و ميس ت ترين م تتن ت تتاريخ 0229/7/0م و حتتتتى
0200/0/08م .

 مشروع المعالجة الدراسية لألطفال بطت التحصتيل الد ارستم بالشتراكة متع مؤسستة الرؤيتا العالميتة  ،و قتد بمتغ عتددالمستتتفيدين  090طالتتب  /طالبتتة و  2مدرستتات  ،و كان تتت مدت ت  2شتتهور متتن تتتاريخ 0202/3/05م و حت تتى
0202/6/7م .

 -مشروع تمكين األسر المتيثرة بالعن

فم منطقة شرق رف بالشراكة مع برناما غزة لمصحة النفسية و بتمويتل متن

برنتتاما المستتاعدات الطار،تتة لقطتتاع غ تزة (  ) DECمؤسستتة  ، Action Aidو قتتد بمتتغ عتتدد المستتتفيدين 240

سيدة من تاريخ 0202/3/05م و حتى 0202/8/04م .

 مشتتروع تط تتوير روضتتة الن تتور اإلستتلمية بالشت تراكة متتع القنص تتمية البريطانيتتة م تتن تتتاريخ 0202/3/05م و حت تتى0202/4/00م  ،حيث يهد

المشروع إلى خدمة منطقة عريبة .

 استكمال مشروع حل الواجب ما بعد المدرسة بالشراكة مع مؤسسة  Mercy Corpsالدولية  ،حيتث استتمر لمتدةشهرين من تاريخ 0202/4/0م و حتى 0202/5/30م .

 مشروع إنعاش المشاريع الصغيرة و تنمية وسا،ل كسب الترزق لتد الشتباب – قطتاع غتزة و بالشتراكة متع مؤسستةإنقاذ الطفل و أكاديمية التطوير التربوي و بتمويل من  ، USAIDو قد بمغ عتدد المستجمين  87شتاب متن تتاريخ

0202/5/03م و حتى 0200/9/0م .

 مشتتروع التتدعم النفستتم و االجتمتتاعم لألطفتتال المصتتدومين بالشتراكة متتع مؤسستتة الرؤيتتا العالميتتة  ،و قتتد بمتتغ عتتددالمستفيدين  000طالب  /طالبة من تاريخ 0202/5/02م و حتى 0202/9/32م .
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 مشروع أطفالنا كفتاعمين اجتمتاعيين – بصتمات بالشتراكة متع مؤسستة إنقتاذ الطفتل و الهي،تة الفمستطينية لفعتلم وتفعيل دور الشباب – بياال ار و بتمويل من االتحاد األوروبم  ،و قتد بمتغ عتدد المستتفيدين  60طالتب  /طالبتة متن

ف،ة الطل،ع من تاريخ 0202/7/0م و حتى 0200/02/30م .

 مشروع خمق فرص عمل لمخريجين ضمن مشروع الطوارئ و التعافم لغزة بالشراكة مع جمعيتة أجيتال المستتقبل وبتمويتتل متتن اإلغاثتتة الكاثوليكيتتة  ، CRSو قتتد بمتتغ عتتدد المستتتفيدين  2ختريجين متتن تتتاريخ 9000/7/0م و حتتتى
9000/9/20م  ،و الخريا الرابع من 0202/02/03م و حتى 0202/00/03م .

 مبادرة تشجيع االدخار لد الشباب فم قطاع غزة من خلل فت حسابات توفير بالشراكة مع مؤسسة إنقاذ الطفلو أكاديميتتة التطتتوير التربتتوي و بتمويتتل متتن  ، USAIDو قتتد بمتتغ عتتدد المستتجمين  20شتتاب  /شتتابة متتن تتتاريخ

0202/9/05م و حتى 0200/9/0م .

 -مشتروع التدعم النفستم و التغتذوي ألطفتال مرحمتة متا قبتل المدرستة و أشتقا،هم فتم قطتاع غتزة بالشتراكة متع مؤسستتة

أرض اإلنستتان و جمعيتتة اإلغاثتتة الطبيتتة الفمستتطينية و بتمويتتل متتن االتحتتاد األوروبتتم – وحتتدة التتدعم اإلنستتانم و
الحماية المدنية  ،من تاريخ 0202/9/0م و حتى 0200/6/32م و قتد استتفاد متن المشتروع أطفتال الروضتة و

ذويهم .
-

مشتتروع االنجتتاز الشتتعبم – التتدورة الثامنتتة بالش تراكة متتع مؤسستتة ختتدمات الكتتويكرز متتن 0202/00/0م و حتتتى

0200/7/30م

.

 مشتتروع توزيتتع لحتتوم األضتتاحم بالشتراكة متتع مؤسستتة قطتتر الخيريتتة  ،حيتتث بمتتغ عتتدد المستتتفيدين  020أسترة فقيترةبتاريخ 0202/00/07م .

-

بمغ عدد المستفيدين خلل العام 9000م من مشاريع الجمعية (  )9422مستفيد بشكل مباشر موضحة كالتالم:
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