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كلمة مدير عام مجعية رؤية شبابية:
" فكر بغيرك" عبارة للراحل الكبير محمود درويش ،روادت ذهني بإلحاح حين شرعت في كتابة هذه

السطور ربما ألنني بالفعل أشعر أنها تمثل عنوانا عريضا لرسالة مؤسسة رؤية شبابية التي أراد

مؤسسوها أن تكرس نفسها لمساعدة اآلخرين وحماية بقائهم وكرامتهم.

وهكذا رغم الكثير من التحديات واصلت مؤسسة رؤية شبابية في عام  2015-2014تحقيق المزيد

من اإلنجازات التي تضاف إلى سجلها الحافل – إنجازات على صعيد العمليات البرامجية يعكسها

هذا التقرير وكان لمؤسسة رؤية شبابية مداخلة مؤثرة في تخفيف وطأة المأساة التي خلفها العدوان

على قطاع غزة في عام. 2014

لتتواصل هذه الجهود رغم كل التحديات ألننا نؤمن أن األفعال هي التي تبقي علي األرض واألفعال

وحدها هي التي تخلد اإلنسان.

بمرور عامي  2015-2014تكون مؤسسة رؤية شبابية أنهت  7أعوام من العمل التنموي الجاد
والملتزم تجاه شعبنا في قطاع غزة سبعة أعوام من الجهد المميز لكادر المؤسسة وأعضاء مجلس
إدارتها وهيئتها العامة وكافة األصدقاء والمتطوعين ،الذين واكبوا وساهموا في نمو المؤسسة منذ عام

.2009

وانطالقا من مسؤولية المؤسسة الوطنية وتمسكا منا برسالتها اإلنسانية التنموية ،حرصت مؤسسة

رؤية شبابية على اإلستجابة السريعة لمتطلبات الوضع الطارئ الذي تعاني منه جماهير شعبنا
الفلسطيني في قطاع غزة حيث قدمت المؤسسة مقترح مناشدة طارئة لإلستجابة للوضع اإلنساني

المتردي هناك وتمكنت المؤسسة من تامين مشاريع طارئة بما يقدر بقيمة  500الف دوالر.

رغم كل اإلنجازات إال أننا واجهنا كغيرنا من مؤسسات وجماهير شعبنا ،تحديات كبيرة أبرزها
إستمرار اإلنقسام السياسي ،والحرب العدوانية على شعبنا في القطاع ،والتدمير الرهيب للبني التحتية
وكان إستمرار الحصار على غزة تحديا آخر يمنع أدخال المواد الخام ومواد البناء ما أنعكس بصورة

سلبية على تنفيذ المشاريع التي تتطلب ذلك كما تحولت مشاريع غزة إلى طابع إغاثي أكثر منه
تنموي بسبب الدمار الذي خلفته حرب اإلحتالل الشرسة على مدار األعوام الماضية.

انتهز هذه الفرصة ألعبر عن أمتناني لجميع اللجان المؤسسية وفرق العمل التي تضم مجموعة من

زمالئي وزميالتي أعضاء المؤسسة على مساهمتهم القيمة وجهودهم المتواصلة التي تسمو إلى أحراز
مزيد من الشفافية في نقل ما توجهه المؤسسة من تحديات وما تحققه من نجاحات كما أشكر أعضاء
مؤسسة رؤية شبابية جميعا الذين يعملون جاهدين ليكونوا خير ممثل لرسالتها لقد استطاع العاملون

في مؤسسة رؤية شبابية باقتدار استيعاب فكرة تطوير ثقافة عمل تسعي بجد إلى تحقيق التطور
المستمر ما يعكس وعيهم العميق بان نجاح المؤسسة هو أفضل وسيلة لتقدمهم ونجاهم.
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مقدمة :
تميز العاميين المنصرمين  2015-2014بازدياد التحديات
والصعوبات التي تواجه الشعب الفلسطيني وتحديدا في قطاع غزة
وبناء عليه فقد كثفت مؤسسة رؤية شبابية جهودها لتخفيف وطأة
أحداث العاميين المنصرمين وخاصة الحرب التي شنتها دولة
االحتالل على قطاع غزة والتي فاقمت أوضاع انسانية صعبة
استلزمت تقديم العون ألبناء شعبنا في قطاع غزة من النازحين
والالجئين من مناطق القصف والدمار الذي تسببت به آلة الحرب
االسرائيلية حيث تم تامين بعض المواد الغذائية والصحية لألسر
المتضررة جراء العدوان االسرائيلي.
وعلى صعيد آخر فقد صعدت اسرائيل سياستها العنصرية ضد قطاع
غزة عبر فرض الحصار الجائر واالغالق المستمر للمعابر متجاهلة
بذلك جميع الشرائع والقوانين والق اررات الدولية كما شهد قطاع غزة
في العام  2014حربا شرسة ضاعفت من معاناة أهل غزة في ظل
العزلة والحصار السياسي واالقتصادي واالغالق التام الذي فرضه
االحتالل االسرائيلي متبع بسياسته العقاب الجماعي الذي أبقي الباب
مغلقا أمام االف من السكان وحال بينهم وبين سبل الحصول على
الغذاء والدواء باإلضافة إلى مواجهتهم المشقة الهائلة في تامين
دخل يعيشون منه إلعالة أسرهم .
ورغم التحديات والماسي التي يتسم بها واقعنا الفلسطيني إال أن
طموحتنا كبيرة وعطائنا أكبر وهممنا أعلى واردتنا أقوي هذا هو
عنوان مؤسستنا للعام  2016المؤسسة التي توجه طاقاتها كاملة
من أجل دعم صمود هذا الشعب كي يتغلب على تحديات العصر
الذي ال مجال فيه ألصحاب القدرات المحدودة و المتواضعة ،هذه
المؤسسة التي تمكنت خالل العاميين الماضيين من تنفيذ عدد 12
مشروعا اغاثيا طارئا ليقدر بقيمة  500الف دوالر ولتخدم 20000
الف مستفيد حيث توزعت المشاريع االغاثية الطارئة على مشاريع
المواد الغذائية والمالبس لألطفال والنساء والمشاريع الصحية
ومشاريع األضاحي والحقيبة المدرسية وعلى مشاريع خزانات
ومضخات المياه وتغطية االسطح بالنيلون.
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وفي محاولة لزيادة فعالية عملها تبنت مؤسسة رؤية شبابية خطة
عمل طارئة لزيادة كفاءة أدائها وفعاليته واستمرار نهج المشاركة
الواسع من طاقم المؤسسة بوحداتها المختلفة ،حيث أعدت وحدة
التخطيط للعام  2016خطة إدارة األزمات والطوارئ مضيفة بذلك
حلقة أخري في سلسلة الخطط لعمل المؤسسة ومستفيدة من
الدروس والعبر المستفادة من تجاربها وخبراتها وتأتي هذه الخطة
لتستند إلى األهداف الوطنية الفلسطينية وتتواءم مع األهداف
االنمائية لأللفية ،مما يكسبها بعدا وطنيا ودوليا حيث تم من خاللها
الخروج بخطة تعبر عن اإلحتياجات واألولويات التنموية واالغاثية
للمجتمع الفلسطيني بقطاع غزة وتستجيب لها بطريقة منهجية
تتظافر فيها عناصر اإلدارة والمالية والعمليات البرمجية الرشيدة
ألحداث تغيرات تنموية واسعة النطاق وملموسة األثر ومتوائمة مع
قدرات المؤسسة وكل ذلك يستعدي منا مواصلة العمل على تطوير
أنظمتنا وقوانا البشرية واجتذاب الكفاءات وتطويرها والمحافظة عليها
 ،وفي الختام نود أن نثني على الجهود المتميزة لمتطوعي المؤسسة
الذين عملوا بكل اخالص ومسؤولية وكانوا وراء اإلنجازات المختلفة
وبشكل خاص وحدة االغاثة الطارئة والمساعدات االنسانية الذين
عملوا في ظل ظروف صعبة في قطاع غزة كما أود أن اثني على
روح الريادة والعطاء التي تميز بها أعضاء مجلس االدارة والجمعية
العمومية ونأمل جميعا أن نكون قد استطعنا المساهمة في تخفيف
المعاناة عن أبناء شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة رغم كل ما اتسم
به واقع العامين  2015 -2014من توتر وأالم وصور مأساوية
وألننا نعمل مع أبناء شعبنا بمشاركته لقضاياه وهمومه وأماله التي
تمس واقعنا عن كثب فإننا لمسنا ما يتمتع به انساننا الفلسطيني
الذي قدم تضحيات هائلة وأبدي قدرة عظيمة على الصمود واألبداع
واإلعتماد على الذات ،تلك القدرة التي سنظل نسعي دوما لتعزيزها.

من نحن :

مؤسسة أهلية غير ربحية مستقلة تأسست في العام  2009مسجلة
في وزارة الداخلية الفلسطينية تحت رقم  0418ونبعت الفكرة من
مجموعة من النشطاء الشباب الذين يمتلكون الكفاءة والفاعلية في
المجال التعليمي و اإلقتصادي واالجتماعي و الصحي والبيئي.
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حاكميتنا

تعتبر الجمعية العمومية لمؤسسة رؤية شبابية السلطة العليا في المؤسسة حيث تضم  30عضوا من

نخبة الشباب والشابات الفاعلين في المجاالت التنموية ،حيث تعقد الجمعية العمومية اجتماعا سنويا
لمراجعة عمل المؤسسة واقرار استراتيجيتها وخططها وهي المسؤولة عن إتخاذ الق اررات المتعلقة
باألهداف العامة للمؤسسة والمتعلقة بسياساتها وأهدافها اإلستراتيجية تضم الهيئة العامة مجموعة
من الشباب الفاعلين في عدة مجاالت كاالقتصاد وادارة االعمال والتنمية المجتمعية ودراسات الشباب
والمرأة والصحة والعلوم االنسانية والهندسة والتعليم والقانون الدولي وينتمي أعضاء الهيئة العامة
إلى عدة مناطق في قطاع غزة ولدي األعضاء خبرة في المجاالت التنموية والعمل األهلي.

جملس اإلدارة
تقوم الهيئة العامة للمؤسسة بإنتخاب  7من أعضائها كل ثالث سنوات لعضوية مجلس اإلدارة ويقع
على كاهل مجلس اإلدارة مسؤولية اإلشراف والمتابعة والمراقبة على تنفيذ سياسات المؤسسة
واستراتيجياتها وعلى البرامج و المشاريع التي تنفذها من خالل العمل عن قرب مع المدير العام
لتحقيق رسالة المؤسسة وأهدافها ويجتمع مجلس اإلدارة كل ثالث شهور لتحديد رؤية جديدة تتالءم
وحاجات الجهات المستفيدة.

طاقمنا التنفيذي
يتولى تنفيذ أعمال مؤسسة رؤية شبابية طاقم تنفيذي يضم حوالي  7موظفين على المشاريع ويشرف
المدير العام على  7وحدات هي العمليات البرامجية.

الجمعية العمومية
 30عضو

مـجــلس االدارة
 7أعضاء

طــــاقــم تـــنــفــيــذي
 6موظفين مشاريع

شكل رقم ( )4يوضح هيكلية مؤسسة رؤية شبابية
5

مصادر التمويل
تعتمد مؤسسة رؤية شبابية في برامجها ومشاريعها على التمويل والمنح من المؤسسات المانحة
الدولية والعربية مثل مؤسسة مرسي كور ومؤسسة انقاذ الطفل الدولية ومؤسسة اليونسف ومؤسسة
خدمات االغاثة الكاثوليكية والقنصلية البريطانية ومؤسسة ياردم إلى التركية ومؤسسة أمان ماليزيا
فلسطين ومؤسسة  CHFومؤسسة اغاثة العائالت ومؤسسة الهالل األحمر اإلماراتي ومؤسسة
التعاون ومؤسسة مركز العمل التنموي معا ومؤسسة اتحاد الكنائس والمستشفي االردني الميداني.

نبذة عن عامني 2015-2014

نفذت مؤسسة رؤية شبابية عبر برنامج اإلغاثة الطارئة والمساعدات االنسانية عدد من المشاريع
االنسانية الطارئة التي ساعدت في تحسين حياة ما يزيد عن  500الف مواطن في منطقة غرب غزة
مع التركيز على األطفال والمرأة والعاطلين عن العمل من خالل مشاريع على النحو التالي:

املشاريع التي تعمل على تنفيذها مؤسسة رؤية شبابية
1

مشروع دعم االسر المحتاجة

2

مشروع الحقيبة المدرسية والقرطاسية

3

مشروع كسوة المالبس لألطفال والسيدات

4

مشروع النايلون لتغطية االسقف االسبستية

5

مشروع خزانات ومضخات المياه

6

مشروع الطرود الغذائية

7

مشروع المستلزمات المنزلية

8

مشروع المستلزمات الصحية

9

مشروع االغطية الشتوية

 10مشروع االضاحي

جدول رقم ( )4يوضح قائمة بأسماء المشاريع التي تنفذها مؤسسة رؤية شبابية

حملة عامة عن برنامج االغاثة الطارئة واملساعدات االنسانية:

نتيجة إلستمرار االحتالل العسكري االسرائيلي يعيش أبناء شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة في حالة
طوارئ مستمرة حيث تكون حماية األفراد والعائالت ومعيشتهم وقدرتهم على البقاء على قيد الحياة
عرضة للخطر الدائم فالتوغالت العسكرية والحصار على البر والبحر وهدم المنازل والممتلكات العامة
والنقص الحاد في الغذاء واألدوية وغير من مستلزمات الحياة األساسية وفقدان مصادر الرزق وارتفاع
معدالت البطالة والفقر المدقع هي واقع يومي يعيشه الفلسطينيون في قطاع غزة وفي السنوات األخيرة
شهدت إمكانية الوصول إ لى المنظمات االنسانية الدولية تدهو ار كبي ار بسبب الحروب واإلغالقات
الدائمة للمعابر واإلجراءات التقييدية المتزايدة على مراكب الصيد في البحر كما يواجه الفلسطينيون
في قطاع غزة ظروفا مأساوية نجمت عن الحرب األخيرة مع إسرائيل .ويبقي من أولويات مؤسسة
رؤية شبابية وضمن برنامجها االغاثة الطارئة والمساعدات االنسانية ضمان بقاء وحماية كرامة أولئك
الذين يعيشون في ظل تلك الظروف الطارئة من خالل اإلستجابة السريعة والفاعلة.
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اهلدف العام لربنامج االغاثة الطارئة واملساعدات االنسانية :
االستجابة العاجلة والفعالة الغاثة المتضررين من الظروف الطارئة التي تعرض حياتهم للخطر

االهداف اخلاصة:

 .4ضمان الحد األدنى من األمان المعيشي واالستقرار االجتماعي في المجتمع الفلسطيني.
 .2مساعدة الشعب الفلسطيني في التغلب على اآلثار االقتصادية واالجتماعية السلبية الحالية التي
سببها العدوان االسرائيلي .
 .3الحفاظ على تأمين المتطلبات المعيشية الضرورية ،وحماية المواطنين من الفاقة والعوز .
 .1تخفيف عبء البطالة وتوفير بعض االحتياجات لألسر الفلسطينية.
 .5تأمين احتياجات خاصة ونوعية للمتضررين الذين يفقدون منازلهم وممتلكاتهم.
 .6الحفاظ على استمرار وجود ودور المؤسسات التي تقدم الخدمات االجتماعية الضرورية ،وتحسين
مستوى التنسيق بينها.

منهجية العمل يف برنامج اإلغاثة الطارئة واملساعدات اإلنسانية:
مؤسسةة رؤيةة شةبابية تخةةدم سةكان منطقةة غةةزة مةن خةالل تجربةة وخبةةرة المؤسسةة فةي العمةةل

االنساني واإلغاثي الطارئ نفذت المؤسسة العديد من المشاريع والبةرامج الطارئةة مةع عةدد مةن
المؤسسةةةات المانحةةةةة حيةةةةث يةةةتم تحديةةةةد احتياجةةةةات المسةةةتفيدين والوصةةةةول إلةةةةى المحتةةةةاجين
والمتضررين من خالل طاقم عمل مؤهل يعمل لدي المؤسسة.

لةةذا قامةةت المؤسسةةات الدوليةةة بتقةةديم مسةةاعدات طارئةةة للشةةعب الفلسةةطيني عب ةر المؤسسةةات
األهليةةة الفاعلةةة وتةةم اختيةةار رؤيةةة شةةبابية كشةةريك لتنفيةةذ المشةةاريع الطارئةةة كمسةةاعدة عاجلةةة

للمتضةةررين مةةن العةةدوان االس ةرائيلي علةةى قطةةاع غةةزة ،حيةةث تةةم تنفيةةذ مشةةروعات المسةةاعدات
الطارئةة الممولةة مةن المؤسسةات الدوليةة مةع جمعيةة رؤيةة شةبابية ضةمن عقةود الشةراكة التةي

توقع بين الطرفين وتم العمل به وفقا لمقتضيات المشروع المبرم .

وهنا نعرض منهجية العمل والتي تتمثل في ثالث مراحل تم انجازها بنجاح أثناء تنفيذ

المشاريع وهي بمثابة استراتيجية العمل في برنامج االغاثة الطارئة والمساعدات االنسانية

مماساهم في انجاز توزيع المساعدات الطارئة لمستحقيها ،المراحل هي مرحلة األعداد

والتجهيز ،مرحلة التنفيذ ،مرحلة اإلنتهاء والتقييم
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املرحلة االويل :اإلعداد والتجهيز:
 اختيةةةةار فريةةةةق العمةةةةل الةةةةذي عمةةةةل علةةةةي تنفيةةةةذ مهمةةةةة توزيةةةةعالمساعدات علي المستفيدين .
 عقد اجتماع بحضور المدير التنفيةذي وطةاقم عمةل وحةدة االغاثةةوالط ةوارئ الةةذي أشةةرف علةةي تنفيةةذ المهمةةة لعةةرض فكةةرة المشةةروع
وتوضيح معايير العمل.
 مراسةةةلة المةةةوردين للحصةةةول علةةةي أفضةةةل االصةةةناف سةةةع ار واقةةةلاالسعار ومطابقتها للمواصفات.
 استالم عروض االسعار من الموردين. تشكيل لجنة لفتح عروض االسعار . فتح عروض االسعار وترسةية عةرض السةعر علةي أكثةر العةروضمناسبة للمواصفات.
 تنفيةةةذ فريةةةق العمةةةل لزيةةةارات ميدانيةةةة لتسةةةجيل المتضةةةررين ممةةةنانطبقت عليهم الشروط.
 مراجعة فريق العمل للبينات وتدقيقها وفرز االسماء ذات االولويةةوالحاجة الملحة.
 طباعةةة كشةةف بأسةةماء المتضةةررين ممةةن تةةم اختيةةارهم لالسةةتفادةمن المساعدة االنسانية.
 طباعةةة قسةةيمة كةةابون موضةةح عليهةةا بيانةةات المؤسسةةة المانحةةةوبيانات المستفيد ومكونات.
اختيةةةةةةار موقةةةةةةع التسةةةةةةليم واالهتمةةةةةةام بمناسةةةةةةبة المكةةةةةةان وسةةةةةةعته
للمستفيدين.

البيانات التي مت طبعتها علي قسيمة املستفيد:
-

شعار المؤسسة المانحة مع شعار مؤسسة رؤية شبابية.

-

عنوان المشروع المساعدات الطارئة – غزة.

-

اسم المستفيد رباعي – رقم الهوية.

-

تاريخ االستالم و موعد االستالم.

-

مكان االستالم مخازن المؤسسة.
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الفئة املستهدفة ومعايري اختيار املستفيدين :
أما بالنسبة للمعايير التي تم على أساسها االختيار فقد قام المدير التنفيذي بعقد اجتماع مع فريق
عمل و أعضاء وحدة االغاثة والطوارئ في مؤسسة رؤية شبابية بغرض وضع آلية عمل خاصة
بتعريف وتحديد األولويات للمستفيدين من مشاريع المساعدات الطارئة والعمل على تحديد
وبناء على هذه اللقاء تم تحديد وتصنيف اإلجراءات الالزم اتخاذها لتلبية االحتياجات
االحتياجات ،
ً
فقد تمت دراستها وتحديدها ضمنا بما يتناسب مع الوضع الحالي والطارئ للخطة وتلبية االحتياجات
على المستويات التالية-:
 مستوى االحتياج واألهمية للمستفيدين . مراعاة التوزيع الجغرافي وربط ذلك بالمناطق المتضررة والمعزولة. األسر الفقيرة والمهشمة . معيل األسرة العاطل عن العمل وال يتلقي أي دخل ثابت من أي جهة رسمية عدد إفراد أسرة فوق  5إفراد. األرامل والمطلقات وزوجات المرضي المعاقين . المتضررين كامال او جزئيا من العدوان االسرائيلي علي قطاع غزة -ذوي االحتياجات الخاصة.

مرحلة التنفيذ والمتابعة

مرحلة الرقابة و التقيم

منهجية تنفيذ المشاريع

مرحلة االعداد والتجهيز

شكل رقم ( )2يوضح مراحل ومنهجية العمل في مشاريع االغاثة الطارئة والمساعدات اإلنسانية
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 أهم االجنازات واملشاريع للعام :2015-2014

 مشاريع االغاثة الطارئة واملساعدات االنسانية:
تسعي مؤسسة رؤية شبابية عبر مشاريع االغاثة الطارئة والمساعدات االنسانية التي تنفذها إلى
تلبية احتياجات المواطنين الفلسطينيين الذين تعرضوا للممارسات واإلجراءات اإلسرائيلية القمعية
والناتجة عن الحصار المفروض على قطاع غزة وعمليات اإلغالق واالجتياحات المتالحقة للتجمعات
السكانية والتوغالت واإلعتداءات المتكررة على الناس وممتلكاتهم وتدمير اال راضي والمنشات وتنفيذ
سياسة التطهير العرقي في العديد من المناطق كل ذلك وغيرها من الممارسات التعسفية نتجت عنها
ظروف معيشية صعبة أدت إلى حرمان تلك الفئات من أبسط اإلحتياجات اإل نسانية وتعمل مؤسسة
رؤية شبابية عبر شبكة عالقاتها المحلية والدولية إلى توفير ما يمكن توفيره لتقديم يد العون
والمساعدة والدعم للفئات األ كثر تضر ار والسعي للتعويض عن النقص الحاد في الخدمات األساسية
وتتنوع المشاريع ومنها-:
اسم المشروع

#
1

مشروع دعم األسر المحتاجة

2

مشروع الطرود الغذائية


3

مشروع كسوة المالبس لألطفال

عدد المستفيدين

التكلفة

 60عائلة مستفيد

$ 6000

10000عائلة
مستفيد

الممول
اتحاد الكنائس غزة
مؤسسة انقاذ الطفل مؤسسة

$100000

CHF

الهالل االحمر االماراتي

المستشفي االردني
 2500مستفيد

$10000

4

مشروع الحقيبة المدرسية والقرطاسية

 3000طفل

$8000

5

مشروع األضاحي

 300عائلة

$5000

6

مشروع خزانات ومضخات المياه

 288عائلة مستفيد

$28888

 1000مستفيد

$50000

 100مستفيد

$10000

7

8

والسيدات

مشروع المستلزمات المنزلية و
الصحية
مشروع النايلون لتغطية االسقف
االسبستية

مؤسسة التعاون
المستشفي االردني
مؤسسة مرسي كور
مؤسسة اغاثة العائالت
مؤسسة ياردم الي
مؤسسة اغاثة العائالت
انقاذ الطفل الدولية
مؤسسة CHF

مؤسسة اغاثة العائالت
الهالل االحمر االماراتي
انقاذ الطفل الدولية

جدول رقم ( )3يوضح بيان بالمشاريع التي تم تنفيذها والفئات المستفيدة والتكلفة والممولين
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مشروع دعم احملتاجة:

هةةةةةو عبةةةةةارة عةةةةةن مشةةةةةروع يقةةةةةدم أمةةةةةوال نقديةةةةةة مباشةةةةةرة
للعةةةةةةائالت المحتاجةةةةةةة وقةةةةةةد بةةةةةةدأ العمةةةةةةل بةةةةةةه منةةةةةةذ العةةةةةةام
 2009حيةةةةةةةةث تةةةةةةةةم توزيةةةةةةةةع مةةةةةةةةا يقةةةةةةةةارب  6000دوالر
كمسةةةةةةاعدات نقديةةةةةةة واسةةةةةةةتفادة منةةةةةةه أكثةةةةةةر  60عائلةةةةةةةة
فلسةةةةةةةةةةطينية فةةةةةةةةةةةي غةةةةةةةةةةةزة محتاجةةةةةةةةةةة ويةةةةةةةةةةةتم التنفيةةةةةةةةةةةذ
بالتعاون مع اتحاد الكنائس في قطاع غزة.



مشروع الطرود الغذائية:

عبارة عن مشروع يالمس اإلحتياجات األساسية للفقراء
والمهمشين والمتضررين جراء العدوان االسرائيلي حيث قدم
المشروع طرود غذائية قيمة الطرد ما يقارب  100دوالر
حيث استفادة من المشروع  10000االف أسرة في منطقة
غزة وينفذ المشروع بالشراكة مع مؤسسة انقاذ الطفل
ومؤسسة  CHFومؤسسة الهالل األحمر اإلما ارتي
والمستشفي األردني الميداني.



مشروع كسوة املالبس لألطفال والسيدات:

يقدم المشروع كسوة من المالبس لألطفال والسيدات من
األسر الفقيرة والمتضررين كليا من العدوان االسرائيلي
ويساهم المشروع في توفير كسوة المالبس لألطفال االيتام
والسيدات االرامل وابناء االسري حيث قدم المشروع مالبس
لألطفال المحرمين في المناسبات مثل األعياد والعام
الدراسي وموسم الشتاء واستفادة من المشروع  2000طفل
و  500سيدة حيث يقدر المبلغ المالي ما يقارب(
 )10000ونفذ المشروع بالتعاون مع مؤسسة التعاون
الفلسطينية ضمن حملة اغيثوا غزة وبالتعاون مع
المستشفي االردني الميداني.
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مشروع احلقيبة املدرسية والقرطاسية:

عبارة عن مشروع يساهم في تقديم الحقيبة المدرسية
والقرطاسية لألطفال الفقراء والمهمشين والذين لحقق في
بيوتهم الضرر من اثار العدوان االسرائيلي ويخدم المشروع
االطفال االيتام واالطفال من ذوي االحتياجات الخاصة عند
بدء العام المدرسي حيث استفادة من المشروع  3000طفل
من فئة الذكور واالناث ونفذ المشروع مع مؤسسة اغاثة
العائالت ومؤسسة مرسي كور ضمن احتياجات برنامج
التعليم ومؤسسة اغاثة العائلة البريطانية.



مشروع األضاحي:

عبارة عن مشروع موسمي بمناسبة عيد األضحى عند
المسلمين يقدم المشروع المساعدة والعون للفقراء الذين ال
يمتلكون قوت يومهم والمتعطلين عن العمل والحاالت
االجتماعية الصعبة وأسر االيتام والفقراء ويسعي المشروع
إلدخال البهجة والسرور على األسر المهمشة والمعوزين
من المحتاجين واستفادة من المشروع  300أسرة محتاجة
وينفذ المشروع كل عام مع مؤسسة ياردم الى التركية
ومؤسسة الهالل االبيض التركي ومؤسسة اغاثة العائالت
البريطانية.



مشروع املستلزمات املنزلية و الصحية:

عبارة عن مشروع يقدم االثاث المنزلي من األغطية
الصيفية والشتوية والفراش المنزلي لمن تعرض منزله
للضرر الكامل في الحروب االخيرة على قطاع غزة ويقدم
المشروع المستحضرات الصحية من مستلزمات وادوات
النظافة التي تستخدم عند االغتسال لألطفال والكبار من كال
الجنسين حيث استفاد من المشروع  1000أسرة من
المتضررين نتيجة لفقدانهم منازلهم من االحتالل االسرائيلي
حيث تم تنفيذ المشروع بالتعاون مع مؤسسة  CHFومع
مؤسسة الهالل االحمر االماراتي مكتب غزة.
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مشروع النايلون لتغطية االسقف االسبستية:

مشروع يقدم اغطية النايلون لألسر الفقيرة والمحتاجة في
مناطق اللجوء وخاصة المخيمات التي تسكن في منازل من
االسطح االسبستية التي تتعرض للشتاء فيتسبب الشتاء
بإغراق البيوت بالمياه و البرودة للسكان من االطفال
والنساء والكبار واستفادة من المشروع  100اسرة من
المتضررين جراء موسم الشتاء والذي تسبب منخفضاته
وعواصفه بضرر لتلك المساكن ويتم تنفيذ المشروع بتمويل
من مؤسسة انقاذ الطفل الدولية وتقدر تكلفة المشروع
 10000دوالر.


مشروع خزانات ومضخات املياه

مشروع يقدم خزانات ومضخات مياه

لألسر الفقيرة

والمحتاجة في مناطق اللجوء وخاصة المخيمات حيث
يقيم الناس في منازل ال تصلح لالستخدام و تعرضت
لتدمير بنيتها التحتية خالل العدوان اإلسرائيلي علي
قطاع غزة ابان العدوان علي القطاع في األعوام
الماضية و تضررة المنازل بسبب انقطاع المياه لفترات
طويلة ويتم تنفيذ المشروع بتمويل من مؤسسة انقاذ
الطفل الدولية وتقدر تكلفة المشروع  20000دوالر.
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مقرتحات مشاريع جديدة مقدمة للدعم والتي تعترب حاجة وأولوية ملحة

لضمان تقديم املساعدة وتوسيع دائرة املستفيدين.

من خالل خبرة مؤسسة رؤية شبابية في مجال العمل االغاثي واالنساني الطارئ ووفقا للتقارير
والزيارات الميدانية التي قام بها الباحثين المتخصصين وفرق العمل تظهر تلك التقارير عن مشكالت
يعاني منها السكان في المناطق المهمشة ومنها منطقة غرب غزة حيث أن المشروعات التي قدمتها
مؤسسة رؤية شبابية استهدفت أعداد متواضعة مقارنة مع عدد السكان الكبير في تلك األماكن
المهمشة باإلضافة إلى أن سكان هذه المناطق يعانون من ظروف صعبة تجعلهم مستهلكين لكثير من
اإل حتياجات في ظل تمويل متواضع وال يغطي كل تلك األعداد من المستفيدين وعليه تضع رؤية
شبابية ما قامت بتوثيقه من مشكالت وأعدادها بصيغ مشروعات للحصول على تمويل ووفقا لمدي
اإلحتياج واأل ولوية بناء علي ما تم رصده من مشكالت نذكر منها مشاريع معدة وجاهزة لتقديم
مساعدة ألعداد أكبر ومنها
 .4مشروع خزانات ومضخات المياه بالتحديد منطقة الشاطئ.
 .2مشروع النايلون لألسقف االسبستية بالتحديد منطقة الشاطئ.
 .3مشاريع موسمية منها كسوة العيد والحقائب المدرسية.
 .1مشروع االغطية الشتوية وسخانات المياه.
 .5مشروع المستلزمات المنزلية.
مشروع خزانات
المياه

مشروع كسوة
العيد والحقائب
المدرسية

مشروع أغطية
الشتاء النايلون

مشروع
المستلزمات
المنزلية

مشروع االغطية
الشتوية
وسخانات المياه

شكل رق ( )3يوضح المشاريع ذات االولويات العاجلة والتي بحاجة لتمويل
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حيث تم ارسال تلك المشاريع لمؤسسات دولية وعربية مانحة لتنفيذ تلك المشاريع فمنها من
تلقينا عليه رد ومنها من ن نتظر الرد عليه والموافقة على تنفيذه ومن هذه المؤسسات التي
نتواصل معها وهم المانحين االساسين لمشاريعنا االغاثية الطارئة على النحو التالي:

 املمولني واملاحنني الرباجميني لعام 2015 -2014
قائمة الممولين والمانحين البرامجيين
1

مؤسسة انقاذ الطفل

2

مؤسسة مرسي كور

3

مؤسسة CHF

4

مؤسسة famele relef

5

مؤسسة ياردم الى التركية

6

مؤسسة الهالل االحمر االماراتي

7

مؤسسة التعاون

8

مؤسسة اتحاد الكنائس

9

المستشفي االردني الميداني

10

مؤسسة اإلغاثة االسالمية

جدول رقم ( )2يوضح قائمة بعناوين المانحين والداعمين لمشاريع رؤية شبابية الطارئة

 الــتـوصــيــات :
 .4تعزيز دور اإلغاثة الدولية في إطار مسئوليتها اإلنسانية عن قطاع واسع من الشعب
الفلسطيني.

 .2استمرار العمل على توفير المساعدات العاجلة األساسية لغير العاملين والشرائح
االجتماعية الضعيفة والمهمشة والزيادة في حجم الدعم الموجه للشرائح المحتاجة
والمتضررة.

 .3توزيع المساعدات على قاعدة تراعي نسب البطالة والفقر خاصة في المناطق وبين
األسر الفقيرة والفئات المتضررة فعال.

 .1إيجاد قاعدة بيانات  ،وأطر تنسيقية مركزية ومحلية تحقق التخلص من االزدواجية
في توزيع المساعدات اإلغاثية ،وتحقيق أفضل مستوى من العدالة واقل قدر من

الفوضى وتبديد الموارد المحدودة.

 .5تأسيس نظام إدارة معلومات لمراقبة عملية توزيع المساعدات .
.6

برامج خلق فرص عمل للبطالة في القطاعات المختلفة اكثر استق ار ار وفاعلية

وانتاجية.

 .7دعم المؤسسات والجهات الغير الحكومية لتخفيف األعباء عن ضحايا الحرب جسديا
أو مادياً تلبي حاجة إنسانية ضرورية.
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فريق العمل واالستجابة السريعة وقت االزمات والطوارئ والية التخطيط ملساعدة املتضررين
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شكر وتقدير

تتوجه مؤسسة رؤية شبابية بخالص الشكر والتقدير للخيرين الذين شاركوا مسرتنا بمواردهم
وخبراتهم والذين ما كان لعمل المؤسسة أن يكون ممكنا لوال تواصلهم وعطائهم وفيما يلي

قائمة بأسماء المؤسسات المانحة الذين ساهموا معنا خالل العامين  2015-2014من أجل

حياة افضل لشعب يستحق الحياة.
 .1مؤسسة انقاذ الطفل

 .2مؤسسة مرسي كور

 .3مؤسسة CHF

 .4مؤسسة famele relef

 .5مؤسسة يارادم اىل الرتكية

 .6مؤسسة اهلالل االمحر االماراتي

 .7مؤسسة التعاون

 .8مؤسسة احتاد الكنائس

 .9املستشفي االردني امليداني
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للتواصل معنا :

جمعية رؤية شبابية
Youth Vision Society

تاريخ التأسيس :تأسست في العام  2889بترخيص من وزارة الداخلية تحت رقم 0418
العنوان  :فلسطين _ غزة _ النصر _ غرب المجمع اإليطالي
تلفاكس  +289 7 9748582 :جوال + 289 42 229298 :
حساب الجمعية  :بنك القدس _ غزة _ فرع الرمال -رقم حساب 9_363454 :
البريد االلكترونيyvspal@gmail.com :
حساب الفيس بوك youth vision soc :

TOGOTHER We BUILD .. TOGOTHER We CHANGED
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