المستفيدين من األنشطة عام 6102
اسم المشروع

نوع النشاط المنفذ

الجهة الممولة

عدد المستفيدين
ذكور

اناث

يتضمن تنفيذ  61لقاء،
بواقع لقاء واحد أسبوعياً
مدته من  3-2ساعات

على مدى أربعة أشهر،

تدريب طاقات جديدة شابة في

شامالً محاضرات

بتمويل مشترك ما بين مؤسسة

مجال العمل المسرحي بمساهمة

وحوارات ولقاءات مع

عبد المحسن القطان –

عدد من المختصين ،وبإشراف

مسرحيين فلسطينيين ذوي

المركز الدنماركي للثقافة

المخرج المسرحي نزار الزعبي
ُ

خبرة مميزة ،اضافة إلى

61

7

والتنمية

مشاهدات لعروض
المخرج
مسرحية ،بإشراف ُ
المسرحي الفلسطيني ن ازر

الزعبي
مأسسة وتعزيز دمج األشخاص
ذوي االعاقة في األنشطة الثقافية
والفنية بقطاع غزة

تقديم عدد  61عروض
مسرحية لمسرحية بعنوان
"عزف منفرد" يتبع كل

مؤسسة دياكونيا /ناد

6331

1312

عرض ورشة عمل.
تنفيذ دورة تدريبية حول

منهجية أنا أتعامل لعدد

 63شاب وشابة من
3

مؤسسات تعمل على

61

برنامج المهارات الحياتية
بالشراكة مع مؤسسات
أطفال الحرب

تدريب مدربين حول تطبيق
مهارات حياتية دعم نفسي
اجتماعي لألطفال واليافعين

جلسات إشرافية خالل
تقديم المدربين لدورات
مهارات حياتية لألطفال،

مؤسسة أطفال الحرب
War Child

تتضمن ما يلي:

 تقديم جلسات إشرافية
لتقييم أداء الميسرين
 تقديم تقارير تقييم
قبلي وبعدي حول
عمل المتدربين

 ترجمة تقارير تقييم
أداء المتدربين

63

61

اسم المشروع

نوع النشاط المنفذ

الجهة الممولة

عدد المستفيدين
ذكور

اناث

عقد ورشة تعريفية
بالمشروع مع األشخاص
61

الذين تم اختيارهم

للمشاركة في التدريب

61

األول
تنفيذ التدريب األول الذي
يضم دورتين تدريبيتين
لألشخاص الذين تم

اختيارهم حول موضوعين

61

وهم:

61

 االنتخابات والديمقراطية تسهيل الحوار وتنظيموادارة ورشات العمل

اختيار متطوعين المشروع
تعزيز الوعي االنتخابي ،وترسيخ
الممارسات الديمقراطية في قطاع
غزة باستخدام المسرح

من الذين تلقوا التدريب

لجنة االنتخابات المركزية

األول

ضمن مشروع "الشراكة مع

تنفيذ التدريب الثاني وهو

مؤسسات المجتمع المدني"

تنفيذ عدد  1دورات

3

1

الممول من االتحاد األوروبي

تدريبية حول االنتخابات
11

والديمقراطية ،يقوم

11

بتنفيذها متطوعين
المشروع الذين تلقوا
التدريب األول

اختيار نص مسرحي
بعنوان "جمهورية شعالن"
يسلط الضوء على أهم
المشكالت والقضايا التي
112

قد تواجه اجراء أي عملية

انتخابية بطريقة مرحة

171

وغير تقليدية ومن ثم تنفيذ
عدد  61عروض مسرحية
في المراكز والجامعات.
مشاركة عدد  1من

خدمات الدعم النفسي لألطفال

األشخاص الذين شاركوا

المتأثرين بالحرب

في تنفيذ الدورة التي نفذت
عام  2161بقيادة المدرب

خدمات اإلغاثة الكاثوليكية
CRS

2

2

نوع النشاط المنفذ

اسم المشروع

الجهة الممولة

عدد المستفيدين
اناث

ذكور

المقدسي عبد السالم
عبدو حول "كيفية صناعة
وتحريك الدمى لألطفال"،
في صناعة الشخصيات

المطلوبة.
تقديم عدد  71عرض
مسرحي لمسرحية "تاج

321

6611

األميرة" (مسرح دمى)
اختيار نص مسرحية

بعنوان "وفاة بائع متجول"
يسلط الضوء على قيم
الفن والمسرح كوسيلة لتعزيز

التفاهم المشترك بين الشعوب

الديمقراطية والعدالة

مكتب الدبلوماسية العامة

والمساواة واحترام حقوق

التابع للقنصلية األمريكية

االنسان ومن ثم تقديم

العامة في القدس

1

1

عدد  61عرض مسرحي
في الجامعات والمؤسسات
والمراكز الثقافية
شراء عدد  1عروض لمسرحية

"عزف منفرد"

مسرحية لمسرحية "عزف

منفرد"

شراء عدد  1عروض لمسرحية
"جمهورية شعالن"

تنفيذ عدد  1عروض

تنفيذ عدد  1عروض
مسرحية "جمهورية
شعالن"
المجموع

المجموع الكلي للمستفيدين 6102

مركز التدريب المجتمعي
وادارة النزاعات

مركز حيدر عبد الشافي
للثقافة والتنمية

6131

6631

613

263
4624

7627

06720

