المستفيدون للعام 4102م

نوع النشاط المنفذ

اسم المشروع

الجهة الممولة

عدد المستفيدين
ذكور

إناث

تنفيذ التدريب األول الذي يضم تنفيذ  3دورات تدريبية في
ثالث مواضيع التالية:
 .1دورة المواطنة والعمل التطوعي

22

38

 .2دورة حقوق االنسان والجندر
 .3دورة ميارات تسييل الحوار
تنفيذ التدريب الثاني وىو تنفيذ دورات تدريبية يقوم بتنفيذىا
المتطوعين الذين تمقوا التدريب في الجزء األول في

229

المناطق التالية:

283

(غزة ،بيت حانون ،رفح ،البريج ،خانيونس)
عقد ورشة تحديد احتياجات ثانية "عصف ذىني"

5

15

تنفيذ عدد  15من المبادرات الشبابية تيدف الى دمج
الشباب في المجتمع وتنمية روح المبادرة فييم وىي :مبادرة
التواصل مع الجذور ،مبادرة االبتسامة ،مبادرة الحق في
متطوعين من أجل التغيير

الحياة ،مبادرة راىبات المحبة ،مبادرة لكي تكون بمدنا
أجمل ،مبادرة خيوط الحب ،مبادرة دعونا نفرح ،1مبادرة
دعونا نفرح ،2مبادرة دعونا نفرح ،3مبادرة دعونا نفرح،4

بانشساكت مع اإلغاثت انكاثىنيكيت
وبتمىيم من انىكانت األمسيكيت
نهتنميت اندونيت

309

386

مبادرة دعونا نفرح ،5مبادرة دعونا نفرح ،6مبادرة دعونا
نفرح ،7مبادرة لستم وحدكم ،مبادرة كن نظيفاً.
تقديم  11عروض لمسرحية بعنوان "ولد من األوالد" تسمط
الضوء عمى مشكمة من المشاكل التي تؤرق المجتمع
الفمسطيني .يتبع كل عرض ورشة عمل تيدف الى زيادة

298

545

الوعي المجتمعي بخطورة انتشار ىذه الظاىرة عمى
األطفال والمجتمع.
تقديم  11عروض لمسرحية "أحالم دوت كوم" تسمط
الضوء عمى ضعف المشاركة المجتمعية لمنساء في
المجتمع الفمسطيني عامة وفي قطاع غزة خاصة .يتبع كل

159

عرض ورشة عمل تيدف الى تعزيز مفيوم المواطنة

354

الفاعمة ألفراد المجتمع وزيادة الوعي المجتمعي بأىمية
مشاركة النساء في الحياة االجتماعية
التبادل الثقافي وتعزيز ثقافة حقوق
االنسان والالعنف من خالل المسرح

العم النفسي االجتماعي لألطفال
المتأثرين بالحرب -غزة 2114

تقديم  15عرض لمسرحية "كواليس قمب كريستين" تسمط

انقنصهيت األمسيكيت انعامت-
انقدس

815

1345

تنفيذ  5دورات ميارات حياتية لألطفال "أنا أتعامل"

58

64

تنفيذ  4دورات ميارات حياتية لألىالي ""Parents Deal

0

107

38

35

الضوء عمى حاجة المرأة لمحب الذي يمأل حياتيا.

تنفيذ  3دورات تفريغ نفسي باستخدام الدراما
تنفيذ  35عرض لمسرحية "خطر تحتو سطر" تدور أحداث
المسرحية حول مخمفات الحرب والخطر الناتج عن العبث

War Child

7037

8847

في ىذه المخمفات ،يمي كل عرض ورشة عمل تناقش
أىداف المسرحية مع الجميور
رفع الوعي بحقوق األشخاص ذوي

تنفيذ  3دورات دعم نفسي باستخدام الرسوم المتحركة

االعاقة وازالة الحواجز التي تواجييم

لألطفال ذوي االعاقة وأىالي األطفال ذوي االعاقة يتم من

في قطاع غزة

خالليا انتاج  4-3أفالم قصيرة في الدورة الواحدة

يوم األمم المتحدة العالمي 2114

دياكىنيا /ناد

48

19

تنفيذ  3دورات رسوم متحركة ،يتم من خالليا انتاج أفالم
رسوم متحركة ،

مسسح هاالند -انسىيد

23

6

انتاج فيمم وثائقي
تقديم خدمات الحماية والدعم النفسي

تنفيذ  45دورة ميارات حياتية لألطفال "أنا أتعامل"

االجتماعي لألطفال الميجرين

تنفيذ  15دورة ميارات حياتية لألىالي ""Parents Deal

والميمشين من الجنسين في قطاع
غزة "المرحمة األولى"

تنفيذ  15دورة دراما وتفريغ نفسي

التدخل لمدعم النفسي لألشخاص ذوي تنفيذ  4دورات رسوم متحركة " "Animationلألشخاص
االعاقة وأولياء أمورىم المتأثرين
بالعدوان االسرائيمي عام 2114

ذوي االعاقة
تنفير  4دوزاث مهازاث حياتيت ألهاني األطفال ذوي
االعاقت ""Parents Deal

بانشساكت مع مؤسست War
Childبتمىيم من DFID- Plan
UK

بانشساكت مع جمعيت انمستقبم
نهصم انكباز بدعم من مؤسست
دياكىنيا وتمىيم زاديى يانبين/
انسىيد

تقديم خدمات الحماية والدعم النفسي تنفير  23دوزة مهازاث حياتيت نألطفال "أنا اتعامم"
االجتماعي لألطفال الميجرين
والميمشين من الجنسين في قطاع

تنفير  5دوزاث مهازاث حياتيت نألهاني ""Parents Deal

بانشساكت مع مؤسست War
 Plan UK -Childبتمىيم
DEC

708

676

90

363

236

223

35

46

13

82

229

400

106

27

غزة "المرحمة الثانية"
المجموع
المجموع الكلي للمستفيدين 4102

10,333

13,986

24,319

