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المقدمة :
جمعُت زؤٍت شبابُت جمعُت أهلُت غير زبحُت جأسسذ في العام  2002حعمل في مجال الخىمُت
املجخمعُت للشباب املسأة والطفل وحعني بقضاًاهم والدفاع عً حقوقهم مً خالل دعم
مبادزاتهم وجفعُل مشازكتهم بدىفُر مشازَع وبسامج حساهم في دعم وصمود املجخمع
الفلسطُني في مجال الخعلُم والفسص الاقخصادًت والصحت واملهازاث الحُاجُت والخكامل
الاجخماعي والتربُت اليشطت حُث حسخخدم في ذلك الخوعُت واملىاصسة والخأهُل والخدزٍب ،
للفئاث التي حستهدفها الجمعُت  .وٍوجد في الجمعُت عدد مً الوحداث التي مً خاللها ًخم
جىفُر البرامج و املشازَع وألاوشطت وٍخم اهخخاب مجلس إلادازة كل زالر أعوام مُالدًت مً
قبل الجمعُت العمومُت وجبيذ الجمعُت وباالعخماد على جموٍل مً املإسساث املاهحت الدولُت
مسألت وضع خطت ئستراجُجُت شاملت للثالر سىواث القادمت ،وذلك لخخمكً مً القُام
بدوزها الطلُعي في املجخمع ومواجهت العدًد مً الخحدًاث الكامىت في السىواث القلُلت
القادمت.
البرامج التى تيتم بيا جمعية رؤية شبابية :
 .1بـسهامج الخعلُم الشامل
 .2بسهامج الخمكين الاقخصادي
 .3بسهامج جمكين الشباب
 .4بـ ــسهام ــج جىمُت املسأة
 .5بـ ــسهامـج الــدعـ ــم الـىفســي

الرؤية :: Vision
أن تصبح جمعية رؤية شبابية في قطاع غزة لها دورا رياديا ومؤثرا في عملية بناء
النموذج الفلسطيني ومشاركا في تقديم العمل المجتمعي المتميز.
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الرسالة : Mission
تسعى جمعية رؤية شبابية الى رفع قدرات الشباب والطفل والمرأة من أجل
الحصول على أفراد أكثر اصرارا وقدرة للمشاركة بفعالية لتعزيز مجتمع فلسطيني
آمن.
القيم :Values
.1الخميز في جقدًم الخدمت
 .2جحقُق مبدأ الشفافُت والنزاهت
.3العمل الخطوعي
.4املشازكت والشساكت
.5حقوق الاوسان
6الترار الوطني

الغاية

Goals

" ثفعيل دور الشباب الفلسطيني في الحنمية املجحمعية "
األىداف المحددة : specific objectives
 حعصٍص دوز الشباب في بىاء املجخمع مً خالل جىمُت قدزاتهم في املجاالث الثقافُت والخعلُمُت. حعصٍص املساواة والدًمقساطُت وحقوق إلاوسان بين قطاعاث الشباب. املس ــاهمت ف ــي ص ــىع القـ ـساز إلاجخم ــاعى وإلاقخص ــاد م ــً خ ــالل املش ــازكت ف ــي املب ــادزاث والح ــوازاثالخىموٍت.
 حسعى بشكل منهجي لسفع مشازكت املسأة في حعصٍص السالم والاسخقساز ألاسس -حعصٍص البِئت الخعلُمُت للطفل الفلسطُني.
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من نحن :
مإسست أهلُت غير زبحُت مسخقلت جأسسذ في العام  2009مسجلت في وشازة الداخلُت
الفلسطُيُت جحذ زقم  8140وهبعذ الفكسة مً مجموعت مً اليشطاء الشباب الرًً
ًمخلكون الكفاءة والفاعلُت في املجال الخعلُمي و إلاقخصادي والاجخماعي و الصحي والبُئي.
حاكميتنا
حعخبر الجمعُت العمومُت ملإسست زؤٍت شبابُت السلطت العلُا في املإسست حُث جضم 30
عضوا مً هخبت الشباب والشاباث الفاعلين في املجاالث الخىموٍت ،حُث حعقد الجمعُت
العمومُت اجخماعا سىوٍا ملساجعت عمل املإسست وئقساز استراجُجُتها وخططها وهي املسإولت
عً ئجخاذ القسازاث املخعلقت باألهداف العامت للمإسست واملخعلقت بسُاساتها وأهدافها
إلاستراجُجُت جضم الهُئت العامت مجموعت مً الشباب الفاعلين في عدة مجاالث كاالقخصاد
وئدازة الاعمال والخىمُت املجخمعُت ودزاساث الشباب واملسأة والصحت والعلوم الاوساهُت
والهىدست والخعلُم والقاهون الدولي وٍيخمي أعضاء الهُئت العامت ئلى عدة مىاطق في قطاع
غصة ولدي ألاعضاء خبرة في املجاالث الخىموٍت والعمل ألاهلي.
مجلس اإلدارة
جقوم الهُئت العامت للمإسست باهخخاب  7مً أعضائها كل زالر سىواث لعضوٍت مجلس
إلادازة وٍقع على كاهل مجلس إلادازة مسإولُت إلاشساف واملخابعت واملساقبت على جىفُر
سُاساث املإسست واستراجُجُاتها وعلى البرامج و املشازَع التي جىفرها مً خالل العمل عً
قسب مع املدًس العام لخحقُق زسالت املإسست وأهدافها وٍجخمع مجلس إلادازة كل زالر شهوز
لخحدًد زؤٍت جدًدة جخالءم وحاجاث الجهاث املسخفُدة.
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طاقمنا التنفيذي
يتولى تنفيذ أعمال مؤسسة رؤية شبابية طاقم تنفيذي يضم حوالي  7موظفين عمى المشاريع ويشرف
المدير العام عمى  7وحدات ىي العمميات البرامجية.

الجمعية العمومية
 30عضو

مـجــلس االدارة
 7أعضاء

طــــاقــم تـــنــفــيــذي
 6موظفين مشاريع

شكل رقم ( )1يوضح ىيكمية مؤسسة رؤية شبابية
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مشزوع النوع الاجحماعي
فكزة املشزوع :
ٌس ـ ــاهم املش ـ ــسوع ف ـ ــي ج ـ ــوفير مس ـ ــاحاث جسفلهُ ـ ــت وحعلُمُ ـ ــت وجثقُفُ ـ ــت لليس ـ ــاء والُ ـ ــافعين
والشــباب مــً كــال الجيســين والسجــال مــً خــالل زفــع وجحســين الــوعي حــول مفهــوم الىــوع
الاجخمـ ــاعي م ـ ــً خ ـ ــالل جلسـ ــاث الوص ـ ــول املجخمع ـ ــي ووزشـ ــاث العم ـ ــل والخ ـ ــدزٍب وجىفُ ـ ــر
الاوشــطت فــي مجــال الحماًــت القاهوهُــت والاوشــطت فــي مجــال الصــحت الاهجابُــت وامللخقُــاث
التربوٍت والسٍاضُت والحاسوب.
املؤسسة املانحة

وكالة غوث وجشغيل الالجئين

املؤسسة املنفذة

جمعية رؤية شبابية

ثاريخ بذء املشزوع

2016.04.15

ثاريخ انتهاء املشزوع

2017.10.15

الفئة املستهذفة

النساء – اليافعين – الزجال

عذد املسحفيذًن

 600مسحفيذ  /ة
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مشزوع القيادات الشابة
فكزة املشزوع :
ٌس ــاهم املش ــسوع ف ــي جىمُ ــت ق ــدزاث الش ــباب م ــً خ ــالل الخ ــدزٍب ف ــي موض ــوعاث امله ــازاث
القُادً ــت وإلاشـ ـساقُت واللة ــت الاهجليزً ــت ومه ــازاث الاجص ــال والخواص ــل والخفكي ــر الاب ــداعي
وجىمُت وجطوٍس مهازاث الحاسـوب وجـوفير فـسص عمـل ملـدة ازهعـت شـهوز ملمازسـاث الخطبُـق
العملي في مىظماث املجخمع املدوي والهُئاث املحلُت.
املؤسسة املانحة

وكالة غوث وجشغيل الالجئين

املؤسسة املنفذة

جمعية رؤية شبابية

ثاريخ بذء املشزوع

2016.04.15

ثاريخ انتهاء املشزوع

2017.10.15

الفئة املستهذفة

الشباب من كال الجنسين

عذد املسحفيذًن

 100مسحفيذ  /ة
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مشزوع الحمكين الاقحصادي
فكزة املشزوع :
يهدف املشسوع لخمكين اليساء املعُالث ألسسهً مـً خـال جـدزٍب ًسكـص علـى الخطـوٍس الـراحي
والادازة املالُ ــت وادازة الاس ــسة نه ــدف جمك ــين املش ــازكاث م ــً الخفكي ــر بطسٍق ــت اس ــتراجُجُت
كصــاوعاث قـساز وجصوٍــدهم باملهــازاث الالشمــت لخطــوٍس دخــولهم وكــرلك الابــداع فــي اســخخدام
املوازد املخاحت
املؤسسة املانحة

وكالة غوث وجشغيل الالجئين

املؤسسة املنفذة

جمعية رؤية شبابية

ثاريخ بذء املشزوع

2016.04.15

ثاريخ انتهاء املشزوع

2017.10.15

الفئة املستهذفة

الشباب من كال الجنسين

عذد املسحفيذًن

 100مسحفيذ  /ة
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مشزوع املواطنة الفاعلة والسالم العادل
فكزة املشزوع :
ٌســاهم املشــسوع فــي بىــاء اليخصــُت الفلســطُيُت الىا ــجت مــً الفئــت العمسٍــت 11 – 13
مً خالل جىفُر اوشطت بطسٍقـت الـخعلم اليشـ وجـدزٍب املشـازكين علـي املهـازاث الحُاجُـت
واملواطى ـ ــت الفاعل ـ ــت والعم ـ ــل الجمع ـ ــي والعم ـ ــل ض ـ ــمً الفسٍ ـ ــق ومه ـ ـساث القُ ـ ــادة ومه ـ ــازاث
العسض والالقاء وكخابت املبادزاث املجخمعُت .
املؤسسة املانحة

جمعية الشبان املسحية

املؤسسة املنفذة

جمعية رؤية شبابية

ثاريخ بذء املشزوع

2016 / 11 / 14

ثاريخ انتهاء املشزوع

2017 / 05 /31

الفئة املستهذفة

اليافعين الفئة العمزية  13حتي 18

عذد املسحفيذًن

ً 60افعين  /ت
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مشزوع املواطنة الفاعلة والحفاظ على البيئة
فكزة املشزوع :
ٌســاهم املشــسوع فــي بىــاء اليخصــُت الفلســطُيُت الىا ــجت مــً الفئــت العمسٍــت 11 – 12
مً خالل جىفُر اوشطت بطسٍقـت الـخعلم اليشـ وجـدزٍب املشـازكين علـي املهـازاث الحُاجُـت
مع التركيز علي الاوشـطت الالمىهجُـت مـً خـالل شواًـا جيشـُطُت هـي شاوٍـت املهـازاث الحُاجُـت
شاوٍت الاوشطت البُئُت.
املؤسسة املانحة

جمعية الشبان املسحية

املؤسسة املنفذة

جمعية رؤية شبابية

ثاريخ بذء املشزوع

2016 / 04 / 14

ثاريخ انتهاء املشزوع

2016 / 12 /31

الفئة املستهذفة

اليافعين الفئة العمزية  13حتي 18

عذد املسحفيذًن

ً 60افعين  /ت
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 مقتزحاث مشاريع جذيذة مقذمت للذعم والتي تعتبز
حاجت وأولويت ملحت لضمان تقذيم الخذمت وتوسيع دائزة
المستفيذيه.
من خالل خبرة مؤسسة رؤية شبابية في مجال العمل التنموي والمجتمعي ووفقا لمتقارير والزيارات
الميدانية التي قام بيا الباحثين المتخصصين وفرق العمل تظير تمك التقارير عن مشكالت يعاني
منيا فئة النساء واليافعين والرجال والشباب في المناطق الميمشة ومنيا منطقة غرب غزة حيث أن
المشروعات التي قدمتيا مؤسسة رؤية شبابية استيدفت أعداد متواضعة مقارنة مع عدد السكان
الكبير في تمك األماكن الميمشة باإلضافة إلى أن سكان ىذه المناطق يعانون من ظروف صعبة
تجعميم مستيمكين لكثير من اإلحتياجات في ظل تمويل متواضع وال يغطي كل تمك األعداد من
المستفيدين وعميو تضع رؤية شبابية ما قامت بتوثيقو من مشكالت وأعدادىا بصيغ مشروعات
لمحصول عمى تمويل ووفقا لمدي اإلحتياج واألولوية بناء عمي ما تم رصده من مشكالت نذكر منيا
مشاريع معدة وجاىزة لتقديم مساعدة ألعداد أكبر ومنيا
 .1مشروع التمكين االقتصادي لمشباب من كال الجنسين .
 .2مشروع بناء قدرات الشباب ودمجيم في سوق العمل .
 .3مشروع اعداد قيادات شابة.
 .4مشروع الدعم النفسي والمساندة االجتماعية لمشباب .
 .5مشروع ريادة الشباب .

 المموليه والماوحيه البرامجييه لعام 2016-
قائمة الممولين والمانحين البرامجيين
 1مؤسسة انقاذ الطفل

2

مؤسسة مرسي كور

 3منظمة اليونسف ,

4

مركز العمل التنموي معا

6

مؤسسة الهالل االحمر االماراتي

8

مؤسسة اتحاد الكنائس

10

مؤسسة اإلغاثة االسالمية

5

وكالة الغوث الدولية األونروا

 7مؤسسة التعاون
9

مؤسسة االغاثة الكاثوليكية

12

13

 صور لألوشطة في المشاريع

للتواصل معنا :
جمعية رؤية شبابية
Youth Vision Societ y
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تاريخ التأسيس :تأسست في العام  2002بترخيص من وزارة الداخمية تحت رقم 0140
العنوان  :فمسطين _ غزة _ النصر _ غرب المجمع اإليطالي
تلفاكس  +289 7 9748582 :جوال + 289 42 229298 :
حساب الجمعية  :بنك القدس _ غزة _ فرع الرمال -رقم حساب 9_363454 :
الموقع االلكتروني www.yvs.ps :

البريد االلكتروني:

info@yvs.ps

حساب الفيس بوك youth vision soc :

TOGOTHER We BUILD .. TOGOTHER We CHANGED
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