المستفيدون للعام 8102

اسم المشروع

الجهة الممولة

نوع النشاط المنفذ
تدريب مجموعة من معممات رياض األطفال

تحسين قدرة
األطفال في قطاع
غزة عمى التكيف
من خالل الفن
اإلبداعي

عمى صناعة وتحريك الدمى ذات الفم الكبير
تدريب عدد من مربيات األطفال عمى كيفية

اعداد نص مسرحي

اختيار نص مسرحي بعنوان "كيمو بطل خارق"
وتنفيذ عدد  70عرض مسرحي "مسرح دمى"

بدعم من Schmidt Family
 Foundationوبالشراكة مع

عدد المستفيدين
ذكور

اناث

0

12

0

14

اإلغاثة الكاثوليكية CRS
1067

بالتعاون مع المراكز الصديقة لمطفل في قطاع

1319

غزة
اختيار نص مسرحي بعنوان "أروح لمين" وتنفيذ

عدد  15عرض مسرحي بالتعاون مع

584

المؤسسات األىمية العاممة مع األشخاص ذوي
تعزيز دمج

اإلعاقة.

األشخاص ذوي

تشكيل مجموعة الدعم الذاتي (مرايا) وتدريبيم

اإلعاقة في

عمى صناعة الدمى وتنفيذ  3مبادرات تسمط

المجتمع باستخدام
المسرح

967

الضوء عمى قضايا تساعد عمى تعزيز دمج

بالشراكة مع مؤسسة دياكونيا /ناد

850

700

األشخاص ذوي اإلعاقة في المجتمع
تدريب منتسبي وحدة الدعم الذاتي "مرايا" عمى
االستراتيجية

الوطنية

لمضغط

4

والمناصرة

9

لمنظمات األشخاص ذوي اإلعاقة في فمسطين.
عمل دراسة حول واقع الشباب الفمسطيني
لمتعرف عمى أفضل الطرق لمقاربة المجاالت

80

التي أظيرت مستويات منخفضة من تسجيل

70

الناخبين واالنتخابات لمسنوات الماضية
اختيار  25شاب/ة لممشاركة في برنامج تدريبي
رفع الوعي وبناء
القدرات السياسية

لمشباب في قطاع
غزة

حول "االنتخابات وحقوق اإلنسان ،ميارات

الحوار والقيادة ،ميارات المسرح".

اختيار عدد  10شاب/ة ،من الذين تمقوا

18

7

بالشراكة مع  IREXوبتمويل
MEPI

التدريب حول "االنتخابات وحقوق اإلنسان،
ميارات الحوار والقيادة" وتنفيذ عدد  75ورشة

1388

2257

تثقيفية حول "االنتخابات وحقوق اإلنسان" في

جميع محافظات القطاع

تنفيذ عدد  5دورات تدريبية حول "االنتخابات
وحقوق اإلنسان" في جميع محافظات قطاع غزة

52

50

تنفيذ حممة توعية عامة حول المشاركة السياسية
لمشباب مستيدفة ،تستند إلى نتائج الدراسة التي
300000

أجريت في اطار الدراسة وتتضمن األتي:

 -بث  5محطات اذاعية عمى راديو القدس

200000

 نشر  9لوحات بمبوردنشر  2000بوستر في قاعات التدريب توزع

1000

1000

2500

2500

حدث لوسائل التواصل االجتماعي

25

30

رسم جداريات في محافظات قطاع غزة

2

3

تنفيذ مؤتمر شبكة الشباب الفمسطيني PYN

57

17

لممؤسسات الشريكة
توزيع  5000بريشور حول أنشطة المشروع

اختيار عدد  5ممثمين من الذين تمقوا تدريب
حول "ميارات المسرح" وتدريبيم عمى نص
مسرحي يسمط الضوء عمى قضية انحصار

953

المشاركة السياسية لشباب قطاع غزة ،ومن ثم

1362

تقديم عدد  30عرض مسرحي يتبع كل عرض
ورشة عمل ،بالتعاون مع المؤسسات األىمية
اجراء عدد  10لقاءات تدريبية لمقيادات الشابة

118

المنتسبة لممجموعات الشبابية

إنتاج عمل مسرحي
إلحدى النصوص
المسرحية لمكاتب
السوري الراحل سعد
اهلل ونوس"

37

اختيار نص مسرحي بعنوان "الممك ىو الممك"
لمكاتب السوري الراحل سعد اهلل ونوس ،ثم
اعداده وتكييفو بما يتالءم مع الجميور
الفمسطيني ،ثم تقديم عدد  15عرض مسرحي

بالتعاون مع المؤسسات والجامعات والمراكز

بدعم من مؤسسة عبد المحسن
القطان -منحة القطان لمفنون

1661

1354

األدائية 2018

الثقافية في قطاع غزة
المجموع
المجموع الكمي لممستفيدين 8354

053015

855334

188323

