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النشأة :
جمعية رؤية شبابية جمعية أهلية غير ربحية تأسست في العام  2009تعمل في مجال التنمية املجتمعية
للشباب املرأة 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
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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 .

الرؤية Vision
ان تصــب جمعيــة رؤيــة شــبابية فــي قطــاع غــزة لهــا دورا رياديــا و مــؤثرا فــي عمليــة بنــاء النمــوذ الفلســطيني
ومشاركا في تقديم العمل املجتمعي املتميز .

القيم Values
.1
.2
.3
.4
.5
.6

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

الهدف العام لـ جمعية رؤية شبابية :
تعزيـ ــز وتفعيـ ــل مف ـ ــاهيم ومبـ ــادرات التنيي ـ ــر داخـ ــل املجتم ـ ــع الفلسـ ــطيني للمس ـ ــاهمة فـ ــي رف ـ ــع املسـ ــتو الثق ـ ــافي
واالجتمــاعي والصــاي والنفوــقي واالقتصــاد للشــباب واألســرة الفلســطينية والوهــوا بواقــع العدالــة االجتماعيــة
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 موهجي 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 .
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مشروع مساحات صديقة
فكرة املشروع :
يس ــاهم املش ــروع ف ــي بن ــاء ال خص ــية الفلس ــطينية النا ــجة م ــن الفئــة العمريــة  18 – 12م ــن
خالل تنفيذ انشطة بطريقة التعلم النشط وتدريب املشـاركين علـي املهـارات الحياتيـة مـع التركيـز
علــي االنشــطة املدرســية الصــفية بطريقــة المنلجيــة مــن خــالل وايــا تنشـيطية هــي اويــة املهــارات
الحياتي ــة اوي ــة الرياض ــيات اوي ــة اللن ــة العربي ــة اوي ــة اللن ــة االنجليزي ــة باإلض ــافة ال ــي االنش ــطة
الالمنلجية التطوعية والترفيهية .
املؤسسة املانحة

مؤسسة معا

املؤسسة املنفذة

جمعية رؤية شبابية

تاريخ بدء املشروع

2012 / 05 / 14

تاريخ انتهاء املشروع

2013 / 06 /30

الفئة املستهدفة

الطالئع الفئة العمرية  13حتي 18

عدد املستفيدين

 350طاليع  /ة
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مشروع ما بعد املدرسة
فكرة املشروع :
يســاهم املشــروع فــي يــادة التحصــيل العلفــي لــد ضــعا التحصــيل العلفــي للطــالب فــي املرحلــة
االبتدائية املرحلة الصف الثاني – الثالث – الرابع  -مـن خـالل حصـر دراسـية بطريقـة الـتعلم
النشط في املواد الدراسية اللنة العربية – اللنة االنجليزية – الرياضيات – االرشاد النفوقي .
املؤسسة املانحة

مرس ي كور

املؤسسة املنفذة

جمعية رؤية شبابية

تاريخ بدء املشروع

2013 / 10 / 15

تاريخ انتهاء املشروع

2014 / 06 /15

الفئة املستهدفة

الطالب بطيئين التحصيل العلمي

عدد املستفيدين

 120طالب  /ة
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مشروع انعاش املشاريع الصغيرة وتشغيل الخريجين
فكرة املشروع :
يس ــاهم املشـ ــروع ف ــي تقـ ــديم ت ــدريب فـ ــي مج ــاالت املهـ ــارات الحياتي ــة ومحـ ــو االمي ــة املاليـ ــة لفئـ ــة
الشــبابة ة لتســاعد الشــباب علــي انشــاء مشــروعات صــنيرة يعملــون علــي ادارتهــا وتكــون مصــدرا
للــدخل وحصــولهم علــي تمويــل بقــيم  700دوالر مــن مؤسســة انقــاذ الطفــل دعمــا للمشــروعات
الشبابية .
املؤسسة املانحة

انقاذ الطفل

املؤسسة املنفذة

جمعية رؤية شبابية

تاريخ بدء املشروع

2013 / 01 / 15

تاريخ انتهاء املشروع

2013 / 06 /15

الفئة املستهدفة

الشباب /ة  -الخريجين الجامعين

عدد املستفيدين

 50طالب  /ة
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مشروع االنجاز الشعبي
فكرة املشروع :
يساهم املشروع في بناء قدرات الفتيان والفتية من خالل تدريبهم علي مهارات تطـوير الـذات مـن
خالل تلقيهم تدريب في موضوعات االتصال والتواصـل والعمـل الجمـاعي و ادراة التنيـر واملواطنـة
والعمـل الجمــاعي ومـن ثــم تحــدد مشـكالت مجتمعــة والعمـل علــي اعــداد مبـادرات لتنفيــذ حمــالت
توعوية تساهم في التنير واعطاء الفرصة للفتيان والفتية للتواصل مع صناع القرار .
املؤسسة املانحة

مؤسسة خدمات الكويكرز

املؤسسة املنفذة

جمعية رؤية شبابية

تاريخ بدء املشروع

2013 / 01 / 15

تاريخ انتهاء املشروع

2013 / 06 /30

الفئة املستهدفة

الفتيان – الفتيات

عدد املستفيدين

 30مشارك  /ة
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مشروع تعزيز الديمقراطية و بناء قدرات املنظمات االهلية
فكرة املشروع :
ســاهم املشــروع فــي بنــاء قــدرات املؤسســة االداريــة واملاليــة حيــث تــم اعــداد االنيمــة االداريــة موهــا
الخط ــة االس ــتراتيجية والني ــام االدار والهيكلي ــة والوص ــف ال ــوايفي للع ــاملين واألنيم ــة املالي ــة
موها نيام املشتريات واألنيمة املحاسبية مثل برنامج االصيل والتقارير املالية .
ونفــذت دورات تدريبيــة للطــاقم العمــل مــوهم املحاســب – املـدير التنفيــذ – رئــيس مجلــس االدارة
– والس ــكرتارية – ومنس ــق العالق ــات العام ــة واإلع ــالم حي ــث تلق ــو ت ــدريب ف ــي مج ــال التخط ــيط
االس ـ ــتراتيجي – كتاب ـ ــة املش ـ ــاريع – تجني ـ ــد االم ـ ــوال – كتاب ـ ــة التق ـ ــارير – ادرة التني ـ ــر – االع ـ ــالم
والتواصل االجتماعي .
املؤسسة املانحة

شبكة املنظمات االهلية

املؤسسة املنفذة

جمعية رؤية شبابية

تاريخ بدء املشروع

2013 / 01 / 15

تاريخ انتهاء املشروع

2013 / 06 /30

الفئة املستهدفة

الفتيان – الفتيات

عدد املستفيدين

 30مشارك  /ة
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مشروع تجهيز مركز تعليمي
فكرة املشروع :
س ــاهم املش ــروع فـ ــي بن ــاء ق ــدرات املؤسسـ ــة م ــن خـ ــالل ت ــوفير تجهيـ ـزات تاثي يـ ــة مكتبي ــة وأجهـ ــزة
الكترونية وكهربائية موها الب توب وجها  LCDوطابعة .
وتنفيــذ برنــامج دورو تقويــة لطــالب املرحلــة االبتدائيــة فــي تخصصــات مختلفــة اللنــة العربيــة –
الرياضيات – اللنة االنجليزية .
املؤسسة املانحة

القنصلية البريطانية

املؤسسة املنفذة

جمعية رؤية شبابية

تاريخ بدء املشروع

2013 / 01 / 15

تاريخ انتهاء املشروع

2013 / 06 /30

الفئة املستهدفة

الفتيان – الفتيات

عدد املستفيدين

 30مشارك  /ة
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مشروع الشباب في الرياضة
فكرة املشروع :
ساهم املشروع في تحسين النمو االجتماعي والعقلي والجسد للفتيان والفتيات مابين سن
(  ) 18 -12والش ــباب ذو االعاق ــة الحركي ــة ع ــن طري ــق اتاح ــة الفرص ــة للمش ــاركة ف ــي انش ــطة
رياضـة انشـطة دعــم نفوـقي واجتمــاعي كمـا يسـاهم املشـروع فــي تطـوير القــدرات واملهـارات العمليــة
ملؤسسات املجتمع املحلي لتقديم برامج هادفة في هذا املجال وتسـتخدم االلعـاب الرياضـة كـأداة
لتعل ــيم التواص ــل البن ــاء والت ــأقلم م ــع الض ــنوطات الحياتي ــة والعم ــل ف ــي فري ــق والثق ــة ب ــالنفس
باإلضافة الي ان املشروع نفذ به انشطة توعوية لألهالي وورش عمل وتكوين لجنة االباء .
املؤسسة املانحة

مرس ي كور

املؤسسة املنفذة

جمعية رؤية شبابية

تاريخ بدء املشروع

2012 / 12 / 29

تاريخ انتهاء املشروع

2013 / 09 /30

الفئة املستهدفة

الفتيان – الفتيات

عدد املستفيدين

120مشارك  /ة
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مشروع مواهب شبابية
فكرة املشروع :
مشروع مواهب شبابية يستهد  60شاب وفتاة ممن لديهم مواهب في ( الشعر والنثر ،
التصوير  ،الفلكلور الشعبي  ،الرسم والكاركاتير .
املؤسسة املانحة

خدمات اإلغاثة الكاثوليكية

املؤسسة املنفذة

جمعية رؤية شبابية

تاريخ بدء املشروع

2012 / 7 / 29

تاريخ انتهاء املشروع

2013 / 09 /30

الفئة املستهدفة

الشباب املوهوبين

عدد املستفيدين

60مشارك  /ة

11

مشروع الطرود الغذائية

فكرة املشروع :
مشروع الطرود النذائية يستهد العائالت الفقيرة واملحتاجة
املؤسسة املانحة

املستشفي األردني

املؤسسة املنفذة

جمعية رؤية شبابية

تاريخ بدء املشروع

2014 / 4 / 5

تاريخ انتهاء املشروع

2013 / 04 /10

الفئة املستهدفة

العائالت الفقيرة

عدد املستفيدين

150عائلة
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املخيم الصيفي " شموع املستقبل "
فكرة املشروع :
تننن م جمعيننة رؤيننة شننةاةية المخيمننات الفننيفية والتنني تقنندم نموذجننا عمليننا ومننام ا طفننال والشننةاب
لالستفادة منن وتنت الفنراش ةشنفل افتنل وتنوفر لهنم الفرفنة لالنطنالق والنمنو اإلةنداعي وافتشنا

وتنمي ننة من نواقةهم وت نندراتهم ومه نناراتهم خ وتس نناعد المخيم ننات الف ننيفية ف نني خل ننق وتع ين ن اتجاق ننات

إيجاةيننة فالتعنناون والتطننوع وتنميننة روة الجماعننة عننند ا طفننال والقننادة الشننةاب مننن خننالل تفاعننل

ا طفال فيما ةينهم ومن خالل تفاعلهم مع القادة الشةاب .

املؤسسة املانحة

شركة جوال

املؤسسة املنفذة

جمعية رؤية شبابية

تاريخ بدء املشروع

2013 / 06 / 05

تاريخ انتهاء املشروع

2013 / 06 /30

الفئة املستهدفة

الطالئع الفئة العمرية  9حتي 14

عدد املستفيدين

 180طاليع  /ة
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مشروع الطوارئ " " chronic water cut
فكرة املشروع :
يســتهد املشــروع  40أســرة مــن مخــيم الشــاط ممــن يعــانون مــن مشــكلة انقطــاع امليــاك بشــكل
مســتمر  ،حيــث ســيتم تو يــع ماــخة ميــاك وخ ـزان ميــاك احتيــاطي ( ) 1500 Literوعمــل شــبكه
مياك .
املؤسسة املانحة

مؤسسة انقاذ الطفل الدولية

املؤسسة املنفذة

جمعية رؤية شبابية

تاريخ بدء املشروع

2014 / 9 / 1

تاريخ انتهاء املشروع

2014 / 10 /30

الفئة املستهدفة

األسر الفقيرة التي تعاني من مشكلة انقطاع املياه

عدد املستفيدين

 40أسرة
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مشروع املواطنة والعدالة والسالم الدائم
فكرة املشروع :
يس ـ ــتهد املش ـ ــروع  50ش ـ ــاب وفت ـ ــاة م ـ ــن س ـ ــن  18-29س ـ ــنة  ،حي ـ ــث ي ـ ــتم ت ـ ــأهيلهم ف ـ ــي ع ـ ــدة
موض ــوعات مث ــل ( االتص ــال والتواص ــل  ،الديمقراطي ــة  ،املواطن ــة  ،الس ــالم  ،الالعنـ ـف  ،تبن ــي
قضايا مجتمعية والعمل علي حلها من خالل صناع القرار  ،مبادرات شبابية تطوعية .
املؤسسة املانحة

البعثة البابوية بالشراكة مع جمعية الشبان املسيحية

املؤسسة املنفذة

جمعية رؤية شبابية

تاريخ بدء املشروع

2014 / 03 / 5

تاريخ انتهاء املشروع

2014 / 12 /30

الفئة املستهدفة

الفتيان – الفتيات

عدد املستفيدين

 50مشارك  /ة
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