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محتويات التقرير السنوي - :
المؤسسة المانحة

الـبـيـان
أوال  :مقدمة عن الجمعية
ثانيا  :أهداف الجـمعيـة
ثالثا  :مـنـهجيـة ورسـالـة الجمعيـة
رابعا  :رؤية حول العمل االغاثي الفلسطيني
خامسا  :دور الجمعية في تفعيل العمل االغاثي التنموي
سادسا  :مشاريع الجمعية االغاثية

إنـقـاذ ال ـطـفـل

مشروع خلق فرص عمل
مشروع المساعدات الطارئة – غزة

إغاثة العائلة –  319طرد

مشروع المساعدات الطارئة – غزة

انقاذ الطفل –  114طرد

مشروع المساعدات الطارئة – غزة

المستشفي االردني –  250طرد

برنامج غزة الطارئ لقطاع غزة مشروع النايلون

مرسي كور

–  5000متر

برنامج المساعدات اإلنسانية لقطاع غزة مشروع الطرود الغذائية

إنقاذ الطفل

–  460طرد

مشروع تربية الدواجن

أني ار

–  14أسرة

برنامج غزة الطارئ لقطاع غزة مشروع النايلون

إنقاذ الطفل

مشروع الزي المدرسي

 200 – ACCTEDطرد

–  1500متر
–  350حقيبة

توزيع الحقيبة المدرسية

إنقاذ الطفل

مساعدة األسر الفقيرة

االتحاد الكنائس –  200أسرة

مشروع األدوات الصحية والمنزلية

اليونسف

دعم الطفل واألسرة -مشاريع صغيرة

الصليب األحمر –  45أسرة

المساعدات الطارئة
مشروع المساعدات الطارئة – غزة

–  200طرد

الجالية الفلسطينية  -ألمانيا

-

 350طرد
 1000 – CHFطرد
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النشأة :
جمعية رؤية شبابية جمعية أهلية غير ربحية تأسست في العام  2009تعمل في مجال التنمية املجتمعية للشباب واملرأة
والطفل وتعني بقضاياهم والدفاع عن حقوقهم من خالل دعم مبادراتهم وتفعيل مشاركتهم بتنفيذ مشاريع وبرامج تساهم
في دعم وصمود املجتمع الفلسطيني في مجال التعليم والفرص االقتصادية والصحة واملهارات الحياتية والتكامل االجتماعي
والتربية النشطة حيث تستخدم في ذلك التوعية واملناصرة والتأهيل والتدريب  ،للفئات التي تستهدفها الجمعية  .ويوجد في
الجمعية عدد من الوحدات التي من خاللها يتم تنفيذ البرامج و املشاريع واألنشطة ويتم انتخاب مجلس اإلدارة كل ثالث
أعوام ميالدية من قبل الجمعية العمومية وتبنت الجمعية وباالعتماد على تمويل من املؤسسات املانحة الدولية مسألة وضع
خطة إستراتيجية شاملة للثالث سنوات القادمة ،وذلك لتتمكن من القيام بدورها الطليعي في املجتمع ومواجهة العديد من
التحديات الكامنة في السنوات القليلة القادمة.
وحدات عمل الجمعية :
 .1وحدة التدريب والحوار.
 .2وحدة فيتوريو لإلعالم والمعلومات.
 .3وحدة الثقافة والفنون.
 .4وحدة إدارة المشاريع.

 .5وحدة العمل االجتماعي واإلنساني.
 .6وحدة العمل التطوعي.
.7

وحدة حقوق اإلنسان

البرامج التي تهتم بها الجمعية:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

بـرنامج بناء القدرات الشبابيـة
برنامج التدريب من أجل العمل
ب ــرنام ــج التبـادل الشـبابــي
بـ ــرنام ــج حـقــوق الش ــباب
ب ـ ــرنام ــج صح ــة الشــباب
ب ــرنام ــج املخيــمات الصيـفية
ب ـ ـرنـام ــج الــتعليم املساند
بـ ــرنامـج الــدعـ ــم الـنفســي

الرسالة Mission
تسعي جميعة رؤية شبابية الي رفع قدرات الشباب والطفل واملراة من اجل الحصول علي افراد اكثر اصرارا وقدرة
للمشاركة بفاعلية لتعزيز مجتمع فلسطيني امن .
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الرؤية Vision
ان تصــب جمعيــة رؤيــة شــبابية فــي قطــاع غــزة لهــا دورا رياديــا و مــؤثرا فــي عمليــة بنــاء النمــوذ الفلســطيني ومشــاركا فــي تقــديم
العمل املجتمعي املتميز .
القيم Values
.1
.2
.3
.4
.5
.6

التميز في تقديم الخدمة
تحقيق مبدأ الشفافية والنزاهة
العمل التطوعي
املشاركة والشراكة
حقوق اإلنسان
التراث والنضال الوطني

الهدف العام لـ جمعية رؤية شبابية :
تعزيــز وتفعيــل مفــاهيم ومبــادرات التجييــر داخــل املجتمــع الفلســطيني للمســاهمة فــي رفــع املســتو الثقــافي واالجتمــاعي والص ـ ي
والنفس ي واالقتصاد للشباب واألسرة الفلسطينية والنهوض بواقع العدالة االجتماعية وتمثيل فلسطين في املحافل الشبابية
الدولية .
االهداف الفرعية :
 .1تنمية قدرات الشباب وتعزيز الديمقراطية ونشر ثقافة الحواروالعبير عن الرا
 .2املساهمة في صنع القرار االجتماعي واالقتصاد من خالل املشاركة في املبادرات والحورات التنموية .
 .3سعي منهجي لرفع مشاركة املراة في تعزيز االستقرار والسالم االسر .
 .4تعزيز البيئة التربوية والتعليمية للطفل الفلسطيني .
 .5تمثيل فلسطين في املحافل الدولية وبناء جسور ثقافية مع الشباب في مختلف انحاء العالم .
رؤية الجمعية حول العمل اإلغاثي الفلسطـــيـنــي .
للعمـل اإلغـا ي اإلنســاني فـي فلســطين طـامع خـاص ومــنشع مميـز فالشــعب الفلسـطيني شـعب منكــوب مشجـر يــر ا تحـت االحــتالل
يض ــيق علي ــم م ــن ك ــل مك ــان  ،يحاص ــر وه ــو فقي ــر ويالح ــق وه ــو اع ــزل  ،لك ــن رغ ــم ذل ــك ف ــان العم ــل اإلغ ــا ي س ــا ر وممت ــد رغ ــم
املعوقات التي تحـاول أن تعيـق هـذا العمـل  ،ولكـن الخيـر بـاق  ،ومـا ال األحـرار فـي العـالم ينـادون بالعـدل واملسـاواة فـي العالقـات
بين الشعوب  ،كما أن قضية الشعب الفلسطيني لها معدها العميق .
دور الجمعية في تفعيل العمل االغاثي التنموي .
رسالة الجمعية النبيلة تسعي إلي مساعدة كافة املحتاجين ما استطاعت إلي ذلك وال تقف عند حد املساعدة وترك
املستفيد بل تسعي جاهدة مع الجهات املختصة الرسمية لتوفير فرصة دا مة لهذا املحتا وتتصل كذلك مع كافة
مؤسسات املجتمع املدني لتوحيد الجهود وتكاتفها إلفادة اكبر قدر ممكن من الناس كما تعمل علي توضي مفهوم العمل
االغا ي التنمو مشموليتم الكاملة الجير منقوصة فال يقف العمل االغا ي التنمو عند املساعدة الجذا ية فقط بل إلي
أمعد من ذلك بكثير لذا فأن الجمعية تعمل علي قاعدة النمو واإلرتقاء حتي تصل بالناس إلي أال يكونوا عالة علي اآلخرين
يستجدون الناس  ،حيث أن كافة برامج ومشاريع الجمعية ً
جزء ال يتجزأ من هذه الرؤية التي تتبناها الجمعية .
4

5

مشروع خلق فرص عمل
المؤسسة المانحة

إنـقـاذ الــطـفـل

Save the Children

المؤسسة المنفذة

جمعية رؤية شبابية

تاريخ بدء المشروع

2014 / 04 / 15

تاريخ انتهاء المشروع

2014 / 06 /14

عدد المستفيدين

 27مستفيد

نوع المساعدة

مادية

 آلية اختيار المستفيدين -:
قام فريق العمل في جمعية رؤية شبابية بزيارات ميدانيـة للفئـات التـي تـم اختيارهـا وفقـا للمعـايير المتفـق عليهـا فـي

المشروع حيث من خالل الزيـارات الميدانيـة للبـاحثين اسـتطاعت فريـق العمـل فـي جمعيـة رؤيـة شـبابية إن يختـار
الفئـ ــات األكثـ ــر احتياجـ ــا للمسـ ــاعدة وذل ـ ـ مـ ــن خـ ــالل تقيـ ــيم أج ـ ـراي فريـ ــق العمـ ــل اسـ ــتخدم في ـ ـ األدوات البحثيـ ــة
المتخصصــة للحــاالت التــي تــم زيارتهــا مــن خــالل الزيــارة الميدانيــة وتعبئــة نمــوذا االســتبيان المخصصــة للحــاالت

المستهدفة والمالحظة المباشرة والمقابالت والتقارير التي يعدها فريق العمل .
 سير عملية البحث الميداني :
تم إجراء زيارات ميدانية من فريق العمـل بتـاري  2014/04/15لعـدد مـن الفئـات المسـتهدفة والتـي تـم ترشـيحها
للزيــارة الميدانيــة وتعبئــة االســتبيان الخــاص بالحالــة المطلوبــة فــي األس ـرة فــي منــاطق مختلفــة فــي محافظــة غ ـزة

وعمل مراجعة وفحص لألوراق واالستبيانات الخاصة بعملية البحث داخل المؤسسة وخروا البعض لتكملة تعبئة
االستبيانات ونوضح هنا األيام بالتاري التي تـم فيهـا تنفيـذ البحـث الميـداني أيضـا تنفيـذ بعـض المشـاريع االغاثيـة

بالتنسيق مع الجمعية
 معايير اختيار المستفيدين :
أما بالنسبة للمعايير التي تـم علـأ أساسـها االختيـار قـد قـام فريـق العمـل بعمـل ورشـات عمـل بغـرض وضـع ليـة
عمـ ــل خاصـ ــة بتعريـ ــف وتحديـ ــد األولويـ ــات للمسـ ــتفيدين مـ ــن مشـ ــروع خلـ ــق فـ ــرص عمـ ــل و تحديـ ــد االحتياجـ ــات

وبناء علأ هذي اللقاءات تم تحديد وتصنيف اإلجراءات الـالزم اتخاذهـا لتلبيـة االحتياجـات فقـد تمـت
واألولويات
ً
د ارسـتها وتحديــدها ضــمنا بمــا يتناسـب مــع الوضــع الحــالي والطــارئ للخطـة وتلبيــة االحتياجــات علــأ  -المســتوي

الجغرافي .

 مستوى االحتياا واألهمية للمستفيدين من ذوي االحتياجات الخاصة . العاطلين عن العمل ولديهم إعاقة أو مرض مزمن يمنع من ممارسة العمل . -مراعاة التوزيع الجغرافي وربط ذل بالمناطق المتضررة والمعزولة .
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مشروع المساعدات الطارئة – غزة
المؤسسة المانحة

Family Relief

المؤسسة المنفذة

جمعية رؤية شبابية

تاريخ التوزيع

2014 / 10 /05

عدد المستفيدين

319

مكان التوزيع

مخازن الجمعية النصر مقابل االيطالية

 أهداف المشروع :
الهدف األساسـي ضـمان الحـد األدنـأ مـن األمـان المعيشـي واالسـتقرار االجتمـاعي فـي المجتمـع الفلسـطيني وذلـ

من خالل - :

 مساعدة الشعب الفلسطيني في التغلب علأ اآلثار السلبية االقتصادية واالجتماعية التي سببها الحصار . الحفاظ علأ تأمين المتطلبات المعيشية الضرورية ،وحماية المواطنين من الفاقة والعوز . -تخفيف عبء البطالة وتوفير بعض االحتياجات لألسر الفلسطينية.

 -تأمين احتياجات خاصة ونوعية للمتضررين الذين يفقدون منازلهم وممتلكاتهم.

 -الحفــاظ علــأ اســتمرار وجــود ودور المؤسســات التــي تقــدم الخــدمات االجتماعيــة الضــرورية ،وتحســين مســتوى

التنسيق بينها .

 آلية اختيار المستفيدين -:
قــام فريــق العمــل فــي الجمعيــة بزيــارات ميدانيــة فــي منــاطق تعتبــر مهمشــة ويســكن بهــا عــدد كبيــر مــن المتضــررين
والمحتــاجين وهــي منطقــة الشــاط – منطقــة الشــي رضـوان – النصــر – تــل الهــوي -الك ارمــة  -حيــث مــن خــالل
الزيارات الميدنية للبـاحثين اسـتطاعت فريـق العمـل فـي الجمعيـة إن يختـار الفئـات األكثـر احتياجـا للمسـاعدة وذلـ

من خالل تقييم أجـراي فريـق العمـل اسـتخدم فيـ األدوات البحثيـة المتخصصـة للحـاالت التـي تـم زيارتهـا مـن خـالل

الزيارة الميدانية والمالحظة المباشرة والمقابالت وتعبئة نموذا االستمارة والتقارير التي يعدها فريق العمل .

 سير عملية التوزيع :
تســلم فريــق العمــل فــي مشــروع المســاعدات الطارئــة قســيمة الكــابون مــن مؤسســة اغاثــة العائلــة وقــاموا بعــد ذل ـ

بإيصال قسيمة الكابون لكل مستفيد حيث تم توزيع الكابون علي المستفيدين قبل موعد التسليم بيومين وقد حضر

المتطــوعين إلــي مكــان التســليم وتــم إجـراء التجهيـزات الالزمــة وارتــداء فــانالت وطاقيــة تحمــل شــعار مؤسســة اغاثــة
العائلة وتم توزيع األدوار والمهام واالستعداد للبدء بالتوزيع حسب الوقت المحدد الساعة التاسعة صباحا تـم توزيـع

المسـاعدات علـي المسـتفيدين وذلـ مـن خـالل مخـازن المؤسسـة الواقعـة فـي حـي النصـر مقابـل المجمـع االيطـالي
حيـث حضـر المسـتفيدين وتـم بـدء التسـليم علـي بطاقـة الهويـة األصـلية لصـاحبها شخصـيا مـن خـالل طـاقم العمــل
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التطوعي الذي وقع علي االختيار لتنفيذ خطة التوزيع  ،المكان مناسب للكمية التـي وزعـت للمسـتفيدين مـع وجـود
مساحة واسعة للعمـل تسـاعد علـي تسـليم الطـرود للمسـتفيدين بشـكل مـنظم حيـث تـم حضـور العـدد المقـرر تسـليم

من المستفيدين في مكان واسع حيث تم استقبالهم من قبل عدد  2من المتطوعين لديهم كشف بأسماء المستفيدين
والذي تم طباعت من قبل مؤسسة اإلغاثة الدولية وتم العمل علي وتوقيع كل مستفيد علي الكشف وتدقيق الهويـة

والكوبون ومن ثم التحر إلي مكان مخصـص ليسـتلم احـد المتطـوعين الكبـون ليضـع فـي ظـرف ومـن ثـم يـدخل

المستفيد إلي مكان التسليم ليضع ل طاقم المتطوعين الطرد ومساعدت في الخروا ب من مكـان التسـليم الـذي تـم
تخصيص لألصناف الموجودة في كل غرفة ومن ثم تعبئة بعض االستبيانات مع عدد تم اختياري بشكل عشـوائي

لمعرفــة انطبــاع المســتفيدين عــن الطــرد  ،بحضــور أعضــاء مجلــس إدارة الجمعيــة التــي أش ـرفت علــي التوزيــع تــم
انجاز العمل بنجاح وتفادي المعوقات .
 معايير اختيار المستفيدين :
أما بالنسبة للمعايير التي تـم علـأ أساسـها االختيـار قـد قـام فريـق العمـل بعمـل ورشـات عمـل بغـرض وضـع ليـة
عمل خاصة بتعريف وتحديد األولويات للمستفيدين من مشاريع المساعدات الطارئة .

ـاء علــأ هــذي اللقــاءات تــم تحديــد وتصــنيف اإلج ـراءات الــالزم اتخاذهــا لتلبيــة االحتياجــات فقــد تمــت د ارســتها
وبنـ ً
وتحديدها ضمنا بما يتناسب مع الوضع الحالي والطارئ للخطة وتلبية االحتياجات علأ المستوي الجغرافي
 -مستوى االحتياا واألهمية للمستفيدين .

 مراعاة التوزيع الجغرافي وربط ذل بالمناطق المتضررة والمعزولة -األسر الفقيرة والمهشمة والمتضررة

 العاطلين عن العمل ولديهم عدد إفراد أسرة فوق  5إفراد تقييم المشروع :
 نوعية المواد المقدمة :
تحتوي المواد علي مجموعة سرير مفرد ( غطاء سرير  ،شراشف  ،أكياس مخدة ) عدد 2

مجموعـة سـرير مــزوا ( غطـاء سـرير  ،ش ارشــف  ،أكيـاس مخـدة ) عــدد ، 1مالبـس أطفـال داخليــة عـدد  9منشــفة
وج عدد  ، 5منشفة حمام عدد  ، 3دستة محارم

تعتبــر نوعيــة المـواد جيــدة جــدا للمســتفيدين حيــث أن المـواد التــي يحتــوي الطــر تلبــي احتياجــات المســتفيدين والحــظ

ذل ـ بعــد اســتالم المســتفيدين للطــرد حيــث عبــر المســتفيدين عــن ســعادتهم بــذل الطــرد ألن ـ يحتــوي علــي م ـواد
ضرورية وأساسية للبيت والمنزل ولالستخدام في الحياة العمليـة وعبـروا عـن تنـوع محتويـات الطـرد وهـذا يعـد فائـدة

ألكثــر مــن شــيء فــي االســتخدام داخــل البيــت أيضــا الم ـواد مــن األصــناف الجيــدة جــدا وتســد حاجــة أساســية مــن

حاجات المنازل الفلسطينية واألدوات المستخدمة تحقق قد ار كبي ار من االستم اررية في االستخدام .
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 رضا المستفيدين عن الطرود المقدمة .
من خالل المقابالت واالستبيان الذي تم تعبئت مع المستفيدين بعد اسـتالم الطـرد الحـظ أن الطـرد لبـي احتياجـات

المســتفيدين وســد حاجــة أساســية مــن حاجــات اإلنســان م ـن حيــث كميــة الطــرد التــي تســاعد فــي الحيــاة المعيشــية
باإلضــافة إلــي جــودة الم ـواد واألصــناف الــذي يحتويهــا الطــرد حيــث أنهــا كافيــة لتســاهم فــي التخفيــف عــن كاهــل

المســتفيد حيــث أن المســتفيد ال يســتطيع الحصــول عليهــا بســبب الحالــة االقتصــادية الجيــدة هنــا نشــير إلــي توقيــت

المساعدة الذي يعمل علي حل أزمة يعيشها اإلنسان بسبب الفقر والبطالة .

9

Emergency Response Project - Gaza
مشروع المساعدات الطارئة – غزة
المحافظة

غزة

المشروع

مشروع المساعدات الطارئة

الممول

Family Relief

العدد

 114طرد

المؤسسة المنفذة

جمعية رؤية شبابية

 محتويات الطرد الذي تم توزيعه علي كل مستفيد علي التالي -:
طـرد أدوات المطبخ
#

الصنف

الكمية

1

إبريق شاي

1

2

طنجرة طبي

2

3

كاسات مع مقبض

6

4

صحن طبق

8
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مشروع المساعدات الطارئة – غزة
المحافظة

غزة

الممول

Relief International

العدد

 250طرد

المؤسسة المنفذة

جمعية رؤية شبابية

 – 1المحتويات -:
طرد أدوات المطبخ
الصنف

#

الكمية

1

ابريق شاي

1

2

طنجرة طبي

1

3

كاسات مع مقبض

8

4

أطباق ( صحون )

8
طرد أدوات التصليح
الصنف

#

الكمية

1

شاكوش طوبار

1

2

مسامير عادية

علبة واحدة

3

منشار يدوي

1

4

مف مصلب

1

5

براغي مصلبة

علبة واحدة

6

شريط الزق

5
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طرد ( غاز )
#

الصنف

الكمية

1

غاز

1
أدوات منزلية

1

فرشات

2

2

بطنية صيفي

2
طرد غذائي

#

الصنف

1

فصوليا بيضاء معلبة

3

2

بزيالء وجزر معلبة

2

3

طماطم معلبة

2

4

لحمة بقر مطبوخة

2

5

تونة معلبة

5

6

بسكوت غني بلبروتين

2

الكمية
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برنامج غزة الطارئ لقطاع غزة مشروع النايلون
المحافظة

غزة

المشروع

برنامج غزة الطارئ

الممول

مؤسسة مرسي كور Mercy Corps
 5000م

العدد

جمعية رؤية شبابية

المؤسسة المنفذة
 المناطق المستهدفة .:
#

اسم المنطقة

عدد األسر المستفيدة

.1

منطقة الزيتون

 70أسرة

.2

منطقة تل الهوي

 120أسرة

.3

منطقة الشي رضوان

 40أسرة

.4

منطقة الشاط

 30أسرة

.5

منطقة الكرامة

 60أسرة
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برنامج المساعدات اإلنسانية لقطاع غزة مشروع الطرود الغذائية
المحافظة

غزة

المشروع

برنامج غزة الطارئ

الممول

Save The Children

العدد

 460طرد غذائي
مشروع تربية الدواجن

المحافظة

غزة

المشروع

تربية الدواجن

الممول

مؤسسة أني ار

عدد األسر المستفيدة

 14أسرة

 المناطق المستهدفة.:
#

اسم المنطقة

عدد األسر المستفيدة

.1

منطقة الشاط

 5أسر

.4

منطقة الشجاعية

منطقة الشي رضوان

.3

 3أسر
 6أسر

برنامج غزة الطارئ لقطاع غزة مشروع النايلون
المحافظة

غزة

المشروع

برنامج غزة الطارئ

الممول

مؤسسة إنقاذ الطفل

العدد

 1500م

 المناطق المستهدفة .:
اسم المنطقة

#

عدد األسر المستفيدة

.1

منطقة الزيتون  ،الصبرة  ،التفاح

 21أسر

.2

منطقة تل الهوي  ،الشي عجلين

 23أسرة

.3

منطقة الشي رضوان  ،النصر

 23أسرة

.4

منطقة الشاط

 9أسر

.5

منطقة الكرامة

 24أسرة
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مشروع الزي المدرسي
المحافظة

غزة

المشروع

المساعدات الطارئة

الممول

Acted

العدد

 200مستفيد

المؤسسة المنفذة

جمعية رؤية شبابية

نوع الطرد

الزي المدرسي لألسر الفقير
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برنامج مساعدة األسر الفقيرة
المحافظة

غزة

المشروع

مساعدة األسر الفقيرة

الممول

اتحاد الكنائس

العدد

 200مستفيد

المؤسسة المنفذة

جمعية رؤية شبابية

نوع المساعدة

نقدية

 فكرة البرنامج -:
تنفــذ جمعيــة رؤيــة شــبابية بالتعــاون مــع جمعيــة اتحــاد الكنــائس بغـزة برنــامج مســاعدة األســر الفقيـرة والمحتاجــة مــن

خالل توفير مساعدة مالية بقيمة  200شيكل .
 آلية اختيار المستفيدين :
يتم اختيار المستفيدين وفقا للمعايير التي تحددها جمعية اتحاد الكنائس وهي علي النحو التالي :
 -ترشيح العائالت المحتاجة بدون تمييز ألي سبب كان

 التأكد بعدم استغالل المرشحين الفقراء وكذل التنبي بعدم تحصيل مبالغ مهما كانت قيمتها ألي سبب أن األسرة المرشحة ال يقل عدد أفرادها عن أربعة أفراد -أال تكون أي موارد ثابتة لألسرة المرشحة

وفقا لما تم ذكري يتم عمل زيارات ميدانية بحثية مـن خـالل طـاقم عمـل الجمعيـة لألسـرة الفقيـرة والمحتاجـة وتجهيـز

دراسة حالة بوضع األسرة المعيشي وبناءا علي ذل يتم ترشيح األسر التي ينطبق عليها معايير االختيار .
برنامج المساعدات الطارئة بتمويل من اليونسف
المحافظة

غزة

المشروع

مساعدات طارئة

الممول

اليونيسيف

العدد

 200مستفيد

المؤسسة المنفذة

جمعية رؤية شبابية

نوع المساعدة

مواد صحية
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دعم الطفل واألسرة -مشاريع صغيرة
المحافظة

غزة

المشروع

دعم الطفل واألسرة -مشاريع صغيرة

الممول

الصليب األحمر الفلسطيني

العدد

 45أسرة فقيرة

المؤسسة المنفذة

جمعية رؤية شبابية

نوع المشروع

مشاريع صغيرة مدرة للدخل
توزيع الحقيبة المدرسية

المحافظة

غزة

المشروع

توزيع الحقيبة المدرسية

الممول

إنقاذ الطفل

العدد

 750مستفيد

المؤسسة المنفذة

جمعية رؤية شبابية
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برنامج اإلغاثة الطارئة

فكرة املشروع :
مشروع الطرود الجذا ية يستهدف العا الت املتضررة جراء العدوان اإلسرا يلي عا قطاع غزة والعا الت
الفقيرة واملحتاجة .
املؤسسة املانحة

املستشفي االردني

املؤسسة املنفذة

جمعية رؤية شبابية

تاريخ بدء املشروع

2014 / 8 / 4

تاريخ انتهاء املشروع

2013 / 8 /4

الفئة املستهدفة

العائالت النازحة واملتضررة جراء العدوان اإلسرائيلي
علي قطاع غزة

عدد املستفيدين

150عائلة
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فكرة املشروع :
مشروع الطرود الجذا ية يستهدف العا الت املتضررة جراء العدوان اإلسرا يلي عا قطاع غزة والعا الت
الفقيرة واملحتاجة .
املؤسسة املانحة

CHF

املؤسسة املنفذة

جمعية رؤية شبابية

تاريخ بدء املشروع

2014 / 8 / 15

تاريخ انتهاء املشروع

2013 / 8 /25

الفئة املستهدفة

العائالت النازحة واملتضررة جراء العدوان اإلسرائيلي علي
قطاع غزة

عدد املستفيدين

1000عائلة
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الــــتـــوصـــيات -:
 استمرار العمل علأ توفير الدعم المادي لغير العاملين وذوي الدخل المتدني والشرائح االجتماعية الضعيفة تعزيز دور المؤسسات الداعمة في إطار مسئوليتها اإلنسانية عن قطاع واسع من الشعب الفلسطيني -توفر دعم نقدي للعاطلين والمحتاجين لشراء االحتياجات األساسية األخرى .

 -توفير اكبر عدد من فرص العمل الدائمة والمؤقتة علأ أن توج إلأ أنشطة تخدم فعال احتياجات المجتمع

 توزيــع المســاعدات النقديــة علــأ قاعــدة ت ارعــي نســب البطالــة والفقــر خاصــة فــي المنــاطق وبــين األســر الفقي ـرةوالفئات المتضررة فعال .

 -إيجــاد قاعــدة بيانــات ،وأطــر تنســيقية مركزيــة ومحليــة تحقــق الــتخلص مــن االزدواجيــة فــي توزيــع المســاعدات

وتحقيق أفضل مستوى من العدالة واقل قدر من الفوضأ وتبديد الموارد المحدودة .

 -دعم المؤسسات والجهات العامة وغير الحكومية لتخفيف األعباء عن ضحايا االنتفاضة جسـديا أو ماديـاً تلبـي

حاجة إنسانية ضرورية.

 االستمرار والزيادة في حجم الدعم الموج للشرائح المحتاجة عبر المؤسسات غير الحكومية. -تحسين لية تقديم المساعدات لألسر المحتاجة .

 تأسيس نظام إدارة معلومات لمراقبة عملية توزيع المساعدات . -برامج خلق فرص عمل للبطالة في القطاعات المختلفة أكثر استق ار ار وفاعلية وانتاجية.

 تق ــديم إط ــار متكام ــل ل ــدعم وتنس ــيق وتحس ــين لي ــة توزي ــع وايص ــال بـ ـرامج المس ــاعدات المقدم ــة م ــن الهيئ ــاتوالمؤسسات الغير الحكومية .

 -تقديم مساعدات غذائية و نقدية لألسر المحتاجة التي فقدت دخلها نتيجة الحصار .

 ضمان الحد األدنأ من األمان المعيشي واالستقرار االجتماعي في المجتمع الفلسطيني وذل من خالل : مساعدة الشعب الفلسطيني في التغلب علأ اآلثار السلبية االقتصادية واالجتماعية التي سببها الحصار . الحفاظ علأ تأمين المتطلبات المعيشية الضرورية وحماية المواطنين من الفاقة والعوز . -تخفيف عبء البطالة وتوفير بعض االحتياجات لألسر الفلسطينية.

 -تأمين احتياجات خاصة ونوعية للمتضررين الذين يفقدون منازلهم وممتلكاتهم.

 -الحفــاظ علــأ اســتمرار وجــود ودور المؤسســات التــي تقــدم الخــدمات االجتماعيــة الضــرورية ،وتحســين مســتوى

التنسيق بينها .
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