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 التقرير اإلداري 
 1023جمعية بسمة للثقافة والفنون 

 نوع النشاط المنفذ اسم المشروع
 عدد المستفيدين

 إناث ذكور

الدعم النفسي االجتماعي 
المتخصص لألطفال وأولياء 

 األمور المهمشين

مع " دعم وتفريغ نفسي"جلسة دراما  801تنفيذ 
 .طالب المدارس في جميع محافظات القطاع

120 222 

تمكين الشباب وتعزيز 
 المشاركة المجتمعية

" البنت من حارتنا"ة مسرحيلعرض  82تقديم 
تسلط الضوء على النظرة السلبية من المجتمع 

 .اتجاه األشخاص ذوي االعاقة
تسلط " ليالحأنا مش "عرض لمسرحية  82تقديم 

الضوء على ضعف المشاركة المجتمعية من خالل 
مشاهد ُتظهر تسلط بعض األهالي وحرمان الفتاة 

 .من المشاركة في خدمة المجتمع

8222 8250 

مبادرة أنتم "شبابية المبادرات من ال 3عدد تنفيذ 
مبادرة نحن  آباؤنا لستم وحدكم، مبادرة كلنا اخوة،

تهدف إلى دمج الشباب في المجتمع " نحبكم
 وتنمية روح المبادرة فيهم

852 853 

الدعم النفسي االجتماعي 
للمتضررين من العدوان االسرائيلي 

م وذوي االعاقة 2082عام 
 وعائالتهم بقطاع غزة

رسوم ات دعم نفسي باستخدام الدور  2تنفيذ 
 22 45 ألولياء األمورمتحركة ال

" مهارات حياتية لألهالي"ات دور  80تنفيذ 
Parents Deal 801 28 من ذوي االحتياجات الخاصة 

رفع الوعي بحقوق األشخاص ذوي 
زالة الحواجز التي  االعاقة وا 

 تواجههم في قطاع غزة

تدريب مجموعة من األشخاص ذوي االعاقة وغير 
آسف "ذوي االعاقة على تجسيد مسرحية بعنوان 

 .عروض مسرحية 80وتقديم  "يا كابتن
0120 1316 

أنشطة دعم نفسي اجتماعي 
لألطفال واليافعين المهمشين 

م 2082المتأثرين بالحرب عام 
 على غزة

رسوم دورات دعم نفسي باستخدام ال 80تنفيذ 
 "Animation" متحركة مع األطفالال

189 230 

 Big" مهارات حياتية لليافعيندورات  2تنفيذ 
Deal" 

38 72 

 I Deal". 52 87"فال مهارات حياتية لألط"دورات  1تنفيذ 
 42 31 لألطفال( دعم نفسي ) دورات دراما  5تنفيذ 
 Parents"دورة مهارات حياتية لألهالي  2تنفيذ 
Deal" 

0 40 

 متطوعين من أجل التغيير

 23 4 "عصف ذهني"تنفيذ ورشة تحديد احتياجات أولي 

بالمشروع مع الطالب عقد ورشة تعريفية 
 المتطوعين لتعريفهم بالجمعية وبالمشروع

24 13 

تنفيذ لقاء عام للمتطوعين لتقسيمهم على 
 موضوعات التدريب

20 12 

 I/Bigتنفيذ دورة تدريبية حول المهارات الحياتية 
Deal  

4 1 

تنفيذ دورة تدريبية حول انتاج أفالم رسوم متحركة 
 "Animation"لألطفال 

0 0 

 5869 6188 المجموع

 21522 1023المجموع الكلي للمستفيدين 
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 3 1023بسمة للثقافة والفنون  -التقرير اإلداري 

 : أولا 

 الدعم النفسي الجتماعي المتخصص لألطفال وأولياء األمور المهمشين :اسم المشروع
 

 War Child - Hollandبتمويل من 

 

 م1023فبراير 12وحتى  م1021ديسمبر 2: مدة المشروع

 

 م1023فبراير 12وحتى  يناير 2: فترة التقرير

 

 : ملخص المشروع

 :جلسة دعم نفسي لألطفال مقسمة على النحو اآلتي 022تنفيذ  -
جلسة لمنطقة رفح  22، طفل وطفلة 8200جلسة لمنطقتي غزة والشاطئ تستهدف ما يقارب  800

لمنطقة  جلسة 22، طفل وطفلة 342جلسة لمنطقة خانيونس تستهدف  22، طفل وطفلة 342تستهدف 
جلسة لمنطقة الشمال  22، طفل وطفلة 342تستهدف ( دير البلح، المغازي، النصيرات، البريج)الوسطى 

 .طفل وطفلة 342تستهدف ( جباليا، بيت الهيا، بيت حانون)
 طفل وطفلة 0222هدفين من األطفال إجمالي المست -

 :األهداف

 مل في المستقبل من خالل الدراما لألطفال المتأثرين بالحرب تقديم أنشطة دعم نفسي اجتماعي تؤكد على التعبير واأل
 على قطاع غزة

 وتحويلهم للصحة النفسية للعمل معهم بشكل معمق تحديد األطفال الذين يحتاجون لدعم نفسي اجتماعي إضافي. 

 

 :التنفيذ

 

في منطقة األطفال ب التي ُتعنىوبعض مؤسسات المجتمع المدني  المدارس بالتعاون مع " دعم نفسي"جلسة دراما  108تم تنفيذ 
مدراء لتنفيذ ورشات تدخل الدعم النفسي االجتماعي حيث تم اختيار األطفال المتأثرين بالحرب على قطاع غزة من قبل غزة 

 .ستعانة بالكشوفات المتوفرة لديهم والتي تطابق معايير اختيار األطفال لتنفيذ المشروع، باالمرشدي المدارسو 
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 :ورشةدين من كل يوعدد المستف الورشاتوالجدول التالي يوضح األماكن التي نفذت بها 
 

 اسم المدرسة الرقم
  عدد المستفيدين

 اسم المدرسة الرقم
 عدد المستفيدين

 إناث ذكور  إناث ذكور
 24 3 (ه)مدرسة الشاطئ االبتدائية المشتركة  00  31 4 جمعية النجادة الفلسطينية    02
 20 0 (أ)مدرسة الفارابي األساسية  01  31 31 جمعية زاخر لتنمية قدرات المرأة 01
 0 20 مدرسة اليرموك األساسية بنين 06  34 6 جمعية تطوير بيت الهيا 03
 26 0 مدرسة بنات الزيتون االعدادية  02  1 31 للتنمية والتطويرجمعية الساحل  04
 21 4 جمعية رؤية شبابية 05  7 9 الهيئة الفلسطينية لحماية البيئة 00
 20 0 مدرسة ابن سينا األساسية  10  33 4 جمعية جباليا للتأهيل 01
 20 0 مدرسة ابن سينا األساسية  12  37 1 مركز البرامج النسائية الشاطئ 06
 0 21 مدرسة سليمان سلطان األساسية بنين 11  9 8 نادي الزيتون 02
 0 26 (أ)مدرسة ذكور الشاطئ االبتدائية  13  7 9 مركز اسعاد الطفولة 05
 26 0 (د)مدرسة بنات الشاطئ االبتدائية المشتركة   14  31 7 جمعية بناء للتنمية والتمكين 20
 21 0 مدرسة بنات الزيتون االعدادية  10  6 9 جمعية العطاء الخيرية 22
 0 21 (أ)مدرسة ذكور الفالح االعدادية  11  8 8 جمعية بناة فلسطين للتنمية 21
 0 15 (ب)مدرسة صالح خلف األـساسية  16  9 7 جباليا -مركز النشاط النسائي 23
 0 26 (ب)مدرسة صالح خلف األـساسية  12  34 4 (ب)مدرسة فهمي الجرجاوي األساسية المختلطة  24
 22 1 (د)مدرسة بنات الشاطئ االبتدائية المشتركة   15  36 1 (ب)مدرسة فهمي الجرجاوي  20
 0 26 ذكور غزة الجديدة االبتدائية ج 60  7 8 " بلدية غزة " المكتبة العامة  21
 21 0 مدرسة الماجدة وسيلة بن عمار األساسية ب للبنات 62  31 1 بنات (ب)مدرسة الرافدين األساسية  26
 6 23 مدرسة البراق األساسية ب 61  1 36 ( أ)مدرسة الشيخ رضوان  22
 23 3 مدرسة مصطفى حافظ األساسية 63  0 16 (أ)مدرسة الشيخ رضوان 25
 20 0 مدرسة القاهرة األساسية أ 64  31 1 بنات ( أ)مدرسة الرافدين األساسية  10
 0 26 ذكور الشاطئ االبتدائية ج 60  31 1 بنات ( ب)مدرسة الرافدين األساسية  12
 21 0 مدرسة البراق األساسية أ 61  1 37 (أ)مدرسة أنس بن مالك  11
 20 0 مدرسة البراق األساسية أ 66  1 36 (أ)مدرسة أنس بن مالك  13
 0 15 ذكور الشجاعية االعدادية أ 62  38 1 (ج)مدرسة بنات الشاطئ االعدادية  14
 20 0 مدرسة الماجدة وسيلة بن عمار األساسية ب للبنات 65  20 0 بنات ( أ)مدرسة الرافدين األساسية  10
 20 0 مدرسة البراق األساسية ب 20  0 24 تل الزهور األساسية بنين 11
 15 0 بنات االعدادية ب 22  0 20 بنين( ب)أنس ابن مالك األساسية  16
 20 0 مدرسة بنات مصطفى حافظ األساسية 21  20 0  األساسيةمدرسة حسن سالمة  12
 0 20 مدرسة القاهرة األساسية أ 23  24 0  اسيةمدرسة حسن سالمة االس 15
 0 17 ذكور الشاطئ االبتدائية ج 24  0 21 تل الزهور األساسية بنين  30
 0 15 مدرسة األقصى األساسية أ 20  0 20 بنين( ب)أنس ابن مالك األساسية  32
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 0 16 مدرسة األقصى األساسية أ 21  1 5 للبنات ( ب)مدرسة الشيخ عجلين  31
 0 25 دذكور الشاطئ االبتدائية  26  0 20 (ب)مدرسة الشيخ رضوان  33
 18 0 بنات االعدادية ب 22  0 21 (ب)مدرسة الشيخ رضوان  34
 20 0 االعدادية ب بنات مصطفى حافظ 25  20 0 للبنات  (ب)مدرسة الشيخ عجلين  30
 0 17 مدرسة حسن البصري أ 50  13 1 (ب)مدرسة فارابي األساسية  31
 0 26 مدرسة حسن البصري أ 52  11 1 (ب)مدرسة فارابي األساسية  36
 22 0 مدرسة القاهرة األساسية ب 51  39 1 (ج)مدرسة بنات الشاطئ االعدادية  32
 22 0 مدرسة القاهرة األساسية ب 53  36 1 جمعية رؤيا الشبابية  35
 0 20 ذكور صالح الدين االعدادية ب 54  34 1 نادي النصر العربي  40
 6 20 الشاطئ االبتدائية المشتركة أ 50  1 31 مدرسة ذكور غزة الجديدة االبتدائية  د  42
 21 0 بنات غزة االعدادية أ 51  1 37 مدرسة ذكور غزة الجديدة االبتدائية ج 41
 6 2 مدرسة أسماء بنت أبي بكر 56  1 31 (ه)مدرسة ذكور الشاطئ االبتدائية  43
 20 0 مدرسة أسماء بنت أبي بكر 52  1 31 (ب)مدرسة المعتصم باهلل األساسية  44

األساسية ب مدرسة الماجدة وسيلة بن عمار  55  1 36 (ب)مدرسة المعتصم باهلل األساسية  40
 20 0 للبنات

 23 0 بنات مصطفى حافظ األساسية العليا 100  1 34 ( أ)مدرسة صالح خلف األساسية للبنين  41
 0 11 ذكور الشاطئ االبتدائية ب 101  1 37 ( أ)مدرسة صالح خلف األساسية للبنين  46
 26 0 االبتدائية المشتركة أالشاطئ  102  37 1 (ه)مدرسة الشاطئ االبتدائية المشتركة  42
 0 26 ذكور الشاطئ االبتدائية د 103  38 1 مدرسة أسماء االبتدائية المشتركة  45
 0 24 ذكور صالح الدين االعدادية ب 104  7 1 مدرسة بنات الزيتون االعدادية  00
 0 20 ذكور الشاطئ االبتدائية ب 105  1 37 مدرسة غزة االبتدائية الجديدة ب  02
 22 0 مدرسة القاهرة األساسية ب 106  6 23 (ب)مدرسة حسن البصري  01
 22 0 مدرسة القاهرة األساسية ب 107  6 21 (ب)مدرسة حسن البصري  03
 20 0 مدرسة البراق األساسية ب 108  20 0 (أ)مدرسة الفارابي األساسية  04

 

 إناث ذكور لمجموعا
028 222 

 2161 من كال الجنسين مجموع الكلي للمستفيدينال
 

 2161 مجموع عدد المستفيدين اإلجمالي من األطفال من كال الجنسين 
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 :ثانياا 

 تمكين الشباب وتعزيز المشاركة المجتمعية : اسم المشروع

 
 بالشراكة مع اإلغاثة الكاثوليكية وبتمويل من الوكالة األمريكية للتنمية الدولية

 
  م1023فبراير  12وحتى  1022نوفمبر 30من : مدة المشروع

 

 م1023فبراير 12وحتى  يناير 2: فترة التقرير

 

 :نبذة عن المشروع

القيادة باستخدام أدوات من طالب الجامعات في ثالث موضوعات،  شاب وشابة 20يتضمن المشروع تدريب 
 10ثم يقوم المتدربون بتنظيم . واالتصال والمشاركة المجتمعية ،(حل النزاعات)اإلعالم الحديث، تحويل النزاعات 

من طلبة الجامعات في  200تحويل النزاعات، واالتصال والمشاركة المجتمعية، لعدد : دورات تدريبية في موضوعات
عداد  باب من أجل إبرازها،ويقوم المتدربون بتحديد أهم المشكالت التي يعاني منها الش. محافظات القطاع الخمس وا 

عرض مسرحي في جميع محافظات القطاع، تستهدف  36تقديم شهات مسرحية لتسليط الضوء عليها و سكتثالث ا
، ويتضمن المشروع تنفيذ عدد شاب وشابة، يتبع كل عرض مسرحي نقاش حول موضوع المسرحية 5000حوالي 

 .من المبادرات الشبابية لخدمة المجتمع
 

 :هدف المشروع

تاحة الفرص لهم ليلعبوا دورًا فاعاًل في تحديد والمشاركة المجتمعية تعزيز قدرات الشباب يهدف المشروع إلى ، وا 
احتياجاتهم والمشكالت التي تواجههم من أجل إبرازها وتسليط الضوء عليها، واستغالل طاقاتهم الكامنة في إيجاد 

 .وسائل إبداعية لحلها، وتفعيل دورهم ليكونوا عناصر مؤثرة في المجتمع
 

 التنفيذ

 :برنامج المسرح 
عرض لمسرحية  82تم التنسيق والتعاون مع الجامعات والمؤسسات في جميع محافظات القطاع لتنفيذ   :أولا 

يتبع كل عرض ورشة عمل تسلط الضوء على النظرة السلبية من المجتمع اتجاه " البنت من حارتنا"بعنوان 
، سامي ستوم، رامي السالميحنونة، تمثيل ايناس السقا، والمسرحية اخراج ناهض األشخاص ذوي االعاقة، 

 .، هندسة صوت وموسيقى، ابراهيم المسارعيمحمد المصري
 

 :نبذة عن المسرحية
تدور القصة حول معاناة بنت من ذوي االعاقة الحركية في جميع مناحي الحياة، ابتدأت من حيث مشاكل 

السائق من مساعدة المعاقين بل ويجرح شعورها بالحوار مذكرًا  المعاقين وكيف يتدمرالتي يعاني منها  المواصالت
التي هي فيها، ثم تتحدث عن أخوها في البيت كيف يخجل أن يواجه المجتمع بأن له أخت معاقة  باإلعاقةاياه 

يضًا حركيًا وخصوصًا عندما أراد الزواج أصر أن يخفي أمرُه أو أمر أخته المعاقة حركيًا عن أهل خطيبته، تحدثت أ
عن والدها كيف يعاني في ادخالها مدرسة قريبة من البيت ألنه ال يتوفر في منطقتهم مدارس لذوي االعاقات وكيف 
أن ادارة المدرسة لم تتعاون معها وقد انتهت المسرحية شاكيًا من تصرفات والدتها التي تحاول أن تستغل اعاقتها في 
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واشتكت من المجتمع ككل أنه ال يتعامل مع الشخص . عرهادون مراعاة لمشا" أسلوب تسول"طلب المساعدات 
 .المعاق حركيًا ممكن أن يكون فعال في المجتمع وله طموحاته وقدراته التي تفيد المجتمع

 
 :والجدول التالي يوضح العروض التي نفذت وأعداد المستفيدين

 

 المنطقة التاريخ اليوم مكان العرض #
 نعدد المستفيدي

 إناث ذكور
 30 10 رفح 20/2/1023 الخميس جمعية األمل لتأهيل المعاقين 02
 20 40 غزة 21/2/1023 األربعاء جمعية أطفالنا للصم 01
 40 30 غزة 10/2/1023 األحد جامعة األقصى 03
 00 11 دير البلح 11/2/1023 الثالثاء جمعية الهالل األحمر الفلسطيني 04
 30 40 غزة 13/2/1023 األربعاء بادر -الجمعية الفلسطينية للتنمية واإلعمار 00
 210 60 غزة 3/1/1023 األحد الجمعية الوطنية لتأهيل المعاقين 01
 00 60 المغازي 4/1/1023 االثنين مركز المغازي لتأهيل المعاقين 06
 220 20 غزة 0/1/1023 الثالثاء جمعية رعاية األطفال المعوقين بقطاع غزة 02
 10 20 غزة 5/1/1023 السبت جامعة غزة 05
 10 120 غزة 20/1/1023 األحد مجتمع غزة/ كلية تدريب 20
 30 10 دير البلح 22/1/1023 االثنين مركز دير البلح لتأهيل المعاقين 22
 200 00 غزة 21/1/1023 الثالثاء كلية مجتمع غزة للدراسات السياحية 21

 110 161 المجموع
 2991 المجموع الكلي

 
عرض لمسرحية بعنوان  82تم التنسيق والتعاون مع الجامعات والمؤسسات في جميع محافظات القطاع لتنفيذ   :ثانياا 

ضعف المشاركة المجتمعية من خالل مشاهد ُتظهر على تسلط الضوء يتبع كل عرض ورشة عمل " أنا مش لحالي"
تسلط بعض األهالي وحرمان الفتاة من المشاركة في خدمة المجتمع، كما تظهر عددًا من العادات والظواهر السلبية 

وتهدف إلى تعزيز ثقافة التطوع في المجتمع والمسرحية اخراج ناهض حنونة، تمثيل ( األنانية، وعدم المشاركة)مثل 
 .السقا، اسالم أبو سيدو، اسالم الخطيب، علي مهنا، هندسة صوت وموسيقى، ابراهيم المسارعيايناس 

 
 :نبذة عن المسرحية

تدور فكرة المسرحية حول شاب اسمه عبود، خريج في مقتبل العمر يشعر بحالة من اليأس والمباالة وعدم الرغبة في 
ته وجهاز االب توب ويخرج للبحث عن عمل أو أي فرصة العمل والتطوع، حيث تحاول أمه أن تقنعه بأن يترك غرف

ولكن دون جدوى، فيحاول معه صاحبه ولكن دون فائدة، وأخته تحاول معه ولكن دون جدوى، أما صديقه حسن فإنه 
والذهاب للمؤسسات ولكن دون فائدة أيضًا، حيث تدور الفكرة العامة حول غير بائس مفعم باألمل ويحاول التطوع 

ريجين ومستقبلهم الغير واضح المعالم في ظل الظروف الصعبة جدًا التي يمر بها المجتمع الغزي في موضوع الخ
مجال فرص العمل والحصول على وظائف، وتدور فكرتها حول تعزيز فكرة العمل التطوعي الذي يعمل بدوره على 

 .خلق فرصة أو اضافة خبرة في مجال العمل



 

 

 2 1023بسمة للثقافة والفنون  -التقرير اإلداري 

 
 :تي نفذت وأعداد المستفيدينوالجدول التالي يوضح العروض ال

 

 المنطقة التاريخ اليوم مكان العرض #
 نعدد المستفيدي

 إناث ذكور
 30 30 دير البلح 21/1/1023 السبت مركز دير البلح الثقافي االجتماعي 02
 40 0 غزة 26/1/1023 األحد جمعية مراكز األقصى الثقافية 01
 30 0 رفح 22/1/1023 االثنين مركز األمل للتأهيل  03
 200 00 المغازي 25/1/1023 الثالثاء جمعية المغازي للتأهيل المجتمعي 04
 50 50 غزة 10/1/1023 األربعاء جامعة غزة 00
 60 0 غزة 10/1/1023 األربعاء جمعية رعاية المعوقين بقطاع غزة 01
 30 20 غزة 13/1/1023 السبت جمعية مراكز األقصى الثقافية 06
 40 10 غزة 10/1/1023 االثنين نادي الزيتون 02
 50 40 دير البلح 10/1/1023 االثنين جمعية دير البلح للتأهيل 05
 40 00 غزة 11/1/1023 الثالثاء جامعة فلسطين 20
 200 200 غزة 11/1/1023 الثالثاء جمعية أجيال للتنمية والتطوير 22
 40 10 رفح 16/1/1023 األربعاء جامعة القدس المفتوحة 21

 110 610 المجموع
 1240 المجموع الكلي

 
 :مبادراتبرنامج ال

 من المبادرات الشبابية  3تم تنفيذ عدد 
متطوع ومتطوعة  22م توجه عدد 2083فبراير  83في يوم األربعاء الموافق : مبادرة أنتم آباؤنا لستم وحدكم. 2

من المشاركين في المشروع إلى جمعية الوفاء لرعاية المسنين للمشاركة في فعالية لزيارة المسنين وتوزيع الهدايا 
مستفيد من  32بادرة الرمزية وجلوس معهم ومنحهم شعور بأنهم آبائنا جميعنا، حيث بلغ عدد المستفيدين من تلك الم

 (.اناث 81)، (ذكور 84)بينهم 
 

 

متطوع ومتطوعة من المشاركين  30م توجه عدد 2083فبراير  82في يوم الثالثاء الموافق :  مبادرة كلنا اخوة. 1
في المشروع إلى معهد األمل للمشاركة في فعالية لزيارة األطفال النزالء في معهد والجلوس معهم وتوزيع بعض 

من تلك  عدد المستفيدينهدايا الرمزية عليهم، ومشاركتهم الغناء واللعب وتنفيذ المسابقات المختلفة، حيث بلغ ال
 (.اناث 22)، (ذكور 22)من بينهم  مستفيد 002المبادرة 

 
متطوع ومتطوعة من المشاركين  38م توجه عدد 2083فبراير  20في يوم األربعاء الموافق   :مبادرة نحن نحبكم. 3

في المشروع إلى جمعية رعاية المعوقين بقطاع غزة للمشاركة في فعالية لزيارة األطفال المعاقين وتوزيع الهدايا 
 (.اناث 40)، (ذكور 20) من بينهم مستفيد 002من تلك المبادرة  عدد المستفيدينالرمزية لهم، حيث بلغ 



 

 

 5 1023بسمة للثقافة والفنون  -التقرير اإلداري 

 :ثالثاا 

م وذوي 1021الدعم النفسي الجتماعي للمتضررين من العدوان اإلسرائيلي عام : اسم المشروع 
 اإلعاقة وعائالتهم بقطاع غزة

 

 
 صندوق األمم المتحدة لالستجابة الطارئةبتمويل من 

 
 : فترة تنفيذ المشروع

 (2083مايو 38فبراير وحتى  8)شهور  5تستمر فترة تنفيذ المشروع لمدة  
 

 : نبذة عن المشروع

الدعم النفسي االجتماعي للمتضررين من العدوان االسرائيلي "بعنوان لتنفيذ مشروع  اتفاقية وقعت جمعية بسمة للثقافة والفنون
الطارئة، بدعم من الدنمارك، بتمويل من صندوق االمم المتحدة لالستجابة ، "م وذوي االعاقة وعائالتهم بقطاع غزة1021عام 

حيث تم تشكيل ائتالف تكون من عدد من ايسلندا، ايرلندا، هولندا، النرويج، أسبانيا، السويد، سويسرا، المملكة المتحدة، 
:  المؤسسات العاملة في مجال االعاقة والدعم النفس اجتماعي، بقيادة الجمعية الوطنية لتأهيل المعاقين، وتضمن كل من

 .مة للثقافة والفنون، جمعية المستقبل للصم الكبار، مؤسسة تامر للتعليم المجتمعي، والهيئة الفلسطينية لتمكين الشبابجمعية بس
، و " Animation"دورات تدريبية لصناعة أفالم رسوم متحركة قصيرة  0)تنفيذ  شهور يتضمن  4لتنفيذ برنامج يستمر لمدة 

 ("Parents Deal" تعامل الوالديندورات  20

 :األهداف

تاحة الفرصة  مساعدة المتضررين من الحرب وذوي اإلعاقة وعائالتهم على التعامل مع المشكالت الحياتية التي يواجهونها، وا 
 .لهم للتعبير عن أنفسهم والتخفيف من المشكالت النفسية واالجتماعية التي يواجهونها والتكيف مع المجتمع

 
 :البرنامج األول

أم وأب من  10-20، تستهدف الدورة الواحدة من "Animation"نفسي باستخدام الرسوم المتحركة  دورات دعم 0تضمن تنفيذ ي
 .أهالي ذوي االحتياجات الخاصة

 
 : التنفيذ

أم وأب من ذوي   10-20من  استهدفت الدورة الواحدة  "Animationإنتاج أفالم رسوم متحركة "دورات  0 تنفيذتم 
يتم العمل مع ، الخاصة، استمرت الدورة لمدة خمس أيام، ثالثة أيام في األسبوع، ساعتين في اليوم الواحداالحتياجات 

المجموعة على صناعة فيلم متحرك واحد مدته خمس دقائق أو أكثر، يتحدث هذا الفيلم عن المعاناة التي عاشها الشعب 
 م1021الفلسطيني خالل فترة الحرب على غزة عام 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 20 1023بسمة للثقافة والفنون  -التقرير اإلداري 

 :دورةدين من كل يوعدد المستف الدورات لتالي يوضح األماكن التي نفذت بها والجدول ا
 

 المنطقة تاريخ النتهاء تاريخ البدء مكان التنفيذ #
 نعدد المستفيدي

 إناث ذكور
 2 6 رفح 20/04/1023 02/04/1023 جمعية األمل لتأهيل المعاقين 02

 0 11 رفح 20/04/1023 02/04/1023 جمعية األمل لتأهيل المعاقين 01

 22 0 خانيونس 20/04/1023 01/04/1023 جمعية أرض االنسان 03

 0 11 خانيونس 11/04/1023 23/04/1023 جمعية أرض االنسان 04

 0 25 غزة 13/04/1023 24/04/1023 الجمعية الوطنية لتأهيل المعاقين 00
 18 16 المجموع

 200 المجموع الكلي
 

 :لثانيالبرنامج ا
أم وأب من أهالي ذوي  10-20، تستهدف الدورة الواحدة من Parents Deal" تعامل الوالدين"دورات  20تضمن تنفيذ ي

 .االحتياجات الخاصة
 

 :التنفيذ

أم  10-20حيث استهدفت الدورة الواحدة من  ، في محافظات قطاع غزة،Parents Deal" تعامل الوالدين"دورات  20تم تنفيذ 
وتناولت كل . أيام، بواقع ثالث أيام أسبوعيًا، ساعتين مدة كل لقاء 1وأب من أهالي ذوي االحتياجات الخاصة، واستمرت الدورة 

 .التعارف، التحديات ونقاط القوة، الطفولة، الحقوق والمسؤوليات، المستقبل:  دورة خمس موضوعات رئيسية وهي
 

 :دورةدين من كل يوعدد المستف الدوراتوالجدول التالي يوضح األماكن التي نفذت بها 
 

 المنطقة تاريخ النتهاء تاريخ البدء مكان التنفيذ #
 نعدد المستفيدي

 إناث ذكور
 20 4 بيت حانون 23/04/1023 02/04/1023 جمعية العائلة الفلسطينية 02

 5 4 غزة 23/04/1023 02/04/1023 جمعية االنتماء األسري 01

 23 0 غزة 24/04/1023 01/04/1023 جمعية االنتماء األسري 03

 21 2 الوسطى 24/04/1023 01/04/1023 بلدية دير البلح 04

 20 0 رفح 16/04/1023 20/04/1023 جمعية البيت السعيد 00
 22 0 رفح 16/04/1023 20/04/1023 جمعية يبوس الخيرية 01
 1 0 رفح 12/04/1023 21/04/1023 جمعية األمل للتأهيل 06
 5 0 رفح 12/04/1023 21/04/1023 مؤسسة أجيال المستقبل 02
 5 0 خانيونس 01/00/1023 15/04/1023 جمعية أرض االنسان 05
 20 6 خانيونس 01/00/1023 15/04/1023 بلدية خزاعة 20

 206 12 المجموع
 215 المجموع الكلي

 



 

 

 22 1023بسمة للثقافة والفنون  -التقرير اإلداري 

 إناث ذكور لمجموعا
29 431 

 115 مجموع الكلي للمستفيدين من كال الجنسينال
 

 115 من كال الجنسين  مجموع عدد المستفيدين اإلجمالي

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 21 1023بسمة للثقافة والفنون  -التقرير اإلداري 

 : رابعاا 

زالة الحواجز التي تواجههم في: اسم المشروع   رفع الوعي بحقوق األشخاص ذوي العاقة وا 
 قطاع غزة

 

 

  ناد/ دايكونيا بتمويل من مؤسسة
 

 م1023نوفمبر 32يوليو وحتى  2: مدة المشروع

 

 1023 نوفمبر 32يوليو وحتى  2: فترة التقرير

 

 : نبذة عن المشروع

 نص مسرحي يسلط الضوء على المشاكل والعوائق التي تواجه األشخاص ذوي االعاقة،يتضمن المشروع إعداد 
عروض  20، ثم تقديم مسرحيةوتدريب مجموعة من األشخاص ذوي االعاقة وغير ذوي االعاقة على تجسيد ال

عامًا من كال الجنسين في محافظات القطاع  20-21مسرحية لطالب وطالبات المدارس من الفئة العمرية 
صرة حقوق األشخاص لمنا الخمس، ويتبع كل عرض مسرحي ورشة عمل لمناقشة المشكالت التي يعانون منها

 ذوي اإلعاقة، 
 

 :هدف المشروع

 تمكين األشخاص ذوي االعاقة وتعزيز تقبل المجتمع لهم باعتبارهم أشخاصًا ذوو إمكانات. 
 

 :نبذة عن المسرحية
تهدف إلى تمكين األشخاص ذوي االعاقة  وهي عمل مسرحي للصغار،" كابتن آسف يا"المسرحية بعنوان 

ت والحواجز المجتمعية التي حيث تطرح العديد من المشكالت والعقبا. األمل في نفوسهمللمطالبة بحقوقهم وبث 
نها في البيت والشارع والمدرسة والمجتمع عامة والتي تحرمهم من أبسط حقوقهم األساسية التي تنص علية يواجهو 

شاركة المجتمعية باعتبارهم الحق في العمل والزواج وتكوين أسرة والحق في الم: القوانين المحلية والدولية مثل
ويقوم اثنين من الممثلين بتجسيد المسرحية إلتاحة الفرصة لهم للتعبير عن واقعهم وأحالمهم . أعضاء في المجتمع

  .ومواجهة النظرة  السلبية من بعض أفراد المجتمع نحوهم
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 23 1023بسمة للثقافة والفنون  -التقرير اإلداري 

 
 :وأعداد المستفيدينتنفيذها التي تم  العروضوالجدول التالي يوضح 

 

 المنطقة التاريخ اليوم الجمعية/ اسم المدرسة #
 عدد المستفيدين

 إناث ذكور

 200 100 خانيونس 12/20/1023 االثنين صالة الشهيد أبو يوسف النجار/ عرض تجريبي 01

 0 220 البريج 30/20/1023 األربعاء "أ"مدرسة ذكور البريج االعدادية  02

 626 0 خانيونس 32/20/1023 الخميس المشتركةمدرسة بنات األمل االعدادية  03

 500 0 دير البلح 32/20/1023 الخميس "ب"مدرسة بنات دير البلح االعدادية  04

 0 500 خانيونس 3/22/1023 االحد "أ"مدرسة ذكور خانيونس االعدادية  05

 1000 0 رفح 4/22/1023 االثنين "أ"مدرسة بنات رفح االعدادية  06

 0 1306 رفح 6/22/1023 الخميس ذكور العمرية االعداديةمدرسة  07

 0 2114 جباليا 21/22/1023 الثالثاء "ب"مدرسة ذكور الفاخورة االعدادية  08

 2020 0 بيت حانون 23/22/1023 األربعاء "أ"مدرسة بنات بيت حانون االعدادية  09

 0 2000 غزة 24/22/1023 الخميس "أ"مدرسة ذكور الرمال االعدادية  10

 2400 0 غزة 25/22/1023 الثالثاء "ب"مدرسة بنات الزيتون االعدادية  22

 8381 9820  المجموع

 22511  المجموع الكلي
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 24 1023بسمة للثقافة والفنون  -التقرير اإلداري 

 

 :خامساا 

بالحرب أنشطة دعم نفسي اجتماعي لألطفال واليافعين المهمشين المتأثرين : اسم المشروع
 علي غزة 1021عام 

 

 
 War Child - Hollandبتمويل من 

 

  .م1023ديسمبر  32يناير وحتى  26من : مدة المشروع

 

 م1023ديسمبر  32يناير وحتى  26: فترة التقرير

 

 :نبذة عن المشروع

عامــًا مــن كــال الجنســين فــي المنــاطق  10 – 2المشــروع موجــه لألطفــال فــي جميــع المنــاطق بقطــاع غــزة ، مــن الفئــة العمريــة 
المهمشــة واألكثــر تعرضــًا للعنــف فــي قطــاع غــزة، مــن خــالل تقــديم برنــامج متكامــل يســتمر لمــدة عــام، ويتضــمن خمســة مكونــات 

دورات  ،Big Deal، دورات مهارات حياتية لليافعين Animationدورات دعم نفسي باستخدام الرسوم المتحركة ) رئيسية وهي 
 (.Parents Deal، دورات دراما وتفريغ نفسي لألطفال، دورات أنا أتعامل ألولياء األمور I DEALمهارات حياتية لألطفال 

 

 :هدف المشروع

يهدف المشروع إلى المساهمة في تحسين الحالة النفسية االجتماعية لألطفال واليافعين المهمشين والمتأثرين بالحرب 
لى قطاع غزة، من خالل تقديم أنشطة ابداعية ترفيهية وتدريبية ودعم نفسي موجه لألطفال م ع2082األخيرة عام 

 .واليافعين المهمشين والمتأثرين بالحرب في أكثر مناطق القطاع تضرراً 
 

 :البرنامج األول
سوم المتحركة دورات دعم نفسي باستخدام الر  20، تضمن تنفيذ Animationدورات دعم نفسي باستخدام الرسوم المتحركة 

 .من كال الجنسين سنة 20-2طفل وطفلة من سن ( 40)لألطفال، تستهدف الدورة الواحدة 
 

 : التنفيذ
 10تتضمن الدورة  طفل وطفلة، 40استهدفت الدورة الواحدة " Animationإنتاج أفالم رسوم متحركة لألطفال " دورة 10تنفيذ 

طفل وطفله يتم العمل معهم لمدة  10ويقسم األطفال إلى مجموعتين وكل مجموعة تضم  ،يومياً  ورشة عمل لمدة ساعتين
تدريبهم على انتاج أفالم قصيرة وطويلة  من المشاركين من المجموع ويتم 20أسبوعين وفي األسبوع الثالث والرابع يتم اختيار 

 .للرسوم المتحركة
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 20 1023بسمة للثقافة والفنون  -التقرير اإلداري 

 :جدول يوضح أماكن تنفيذ الورشات وأعداد المستفيدين

 المنطقة تاريخ النتهاء تاريخ البدء الجمعية/اسم المدرسة #
 نعدد المستفيدي

 إناث ذكور
 0 43 خانيونس 00/03/1023 20/01/1023 مدرسة ذكور معن االبتدائية 02

 0 43 خانيونس 00/03/1023 20/01/1023 مدرسة ذكور معن االعدادية 01

 43 0 رفح 32/03/1023 21/03/1023 مدرسة بنات الخنساء االبتدائية 03

 35 0 رفح 32/03/1023 21/03/1023 مدرسة بنات رفح االبتدائية لالجئات 04

 15 24 غزة 11/01/1023 04/01/1023 مركز القطان للطفل 00
 36 5 غزة 03/06/1023 21/01/1023 نادي الزيتون 01
 40 0 البريج 01/20/1023 24/05/1023 مدرسة بنات البريج االعدادية أ 06
 0 40 البريج 23/20/1023 12/05/1023 مدرسة ذكور البريج االعدادية أ 02
 0 40 جباليا 25/22/1023 16/20/1023 "ب"مدرسة ذكور جباليا االعدادية  05
 42 0 جباليا 2/21/1023 05/22/1023 "ج"مدرسة بنات جباليا االبتدائية  20

 130 265 المجموع
 419 المجموع الكلي

 

 :البرنامج الثاني

دقيقة  50كل لقاء  Big Dealدورات مهارات حياتية لليافعين ( 1)برنامج المهارات الحياتية لليافعين ويتضمن البرنامج تنفيذ 
شاب وشابة من الفئة  20تستهدف تنفذ الدورة على مدار شهرين ثالث أيام في األسبوع الواحد،  ،(جلسة)لقاء  10وتشمل على 

 عاماً  10-20العمرية 

 

 التنفيذ

 الشبابالقدرات الكامنة عند  استدعاءعلى ، حيث يعمل البرنامج Big DEALمهارات حياتية لليافعين "دورات  1تم تنفيذ 
من خالل مجموعة من الموضوعات  النفسي االجتماعي السليم لتكيف االيجابيهم لتقوية مهارات من أجل، التغيراتلمواجهة 

، العالقات مع الكبار، التعامل مع المشاعر، الحقوق والمسئوليات، والتقييم الهوية)عليها التدريب  اعتمدوالقضايا الهامة التي 
 .اتمجموعين وألعاب الدراما و العصف الذهني وتقسيمهم إلى من خالل مجموعة من التمار ( المستقبل المهارات القيادية،

 

 :ويهدف هذا البرنامج إلى
  .المساهمة في توفير طاقة إبداعية لدى الشباب .2

 .تنمية وتطوير القدرات اإلبداعية والتخيل لديهم  .1

 .مهارات االتصال والتواصل والتفاعل تنمية .3

 .تقييمهااكتشاف الذات وعالقتها بالمجتمع والعمل على  .4

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 21 1023بسمة للثقافة والفنون  -التقرير اإلداري 

 :والجدول التالي يوضح المواعيد التي تم فيها تنفيذ الدورات وأعداد المستفيدين
 

 المنطقة تاريخ النتهاء تاريخ البدء الجمعية/اسم المدرسة #
 نعدد المستفيدي

 إناث ذكور
 6 2 غزة 22/04/1023 22/01/1023 تدريب غزة/ كلية مجتمع 02
 20 0 بيت حانون 13/04/1023 03/03/1023 جمعية العطاء الخيرية 01
 21 0 غزة 00/0/1023 22/03/1023 جمعية مبرة الرحمة 03
 22 1 دير البلح 15/05/1023 12/02/1023 جمعية الهالل األحمر الفلسطيني 04
 0 20 رفح 02/20/1023 00/05/1023 للتطوير واللغات اأور كيديمركز  00
 16 4 خانيونس 20/21/1023 03/22/1023 والتعليممركز تنمية للتدريب  01

 11 36 المجموع
 110 المجموع الكلي

 

 : البرنامج الثالث

دقيقة تشمل  50كل لقاء  I Dealدورات مهارات حياتية لألطفال  2برنامج المهارات الحياتية لألطفال ويتضمن البرنامج تنفيذ 
ة من الفئة العمرية /طفل 20، تنفذ الدورة على مدار شهرين ثالث أيام في األسبوع الواحد، تستهدف (جلسة)لقاء  10على 

 .عام 22-20

 
 

 : التنفيذ
لمواجهة  الفتيانالقدرات الكامنة عند  استدعاءعلى ، حيث يعمل البرنامج I DEALمهارات حياتية لألطفال "دورات  2تم تنفيذ 

عادة تعريف الطفل كإنسان صغير يتم إعداده للمستقبل، وذلك لتقوية التغيرات التي تطرأ على مشاعرهم نتيجة ظرف ما ، وا 
األمر الذي يحفز النمو النفسي االجتماعي السليم والذي يبني القوى الذاتية وقدرات الطفل من  لديه، مهارات التكيف االيجابي

العالقات ، التعامل مع المشاعر، الهوية والتقييم)عليها التدريب  اعتمداالموضوعات والقضايا الهامة التي خالل مجموعة من 
وذلك من خالل مجموعة من التمارين واأللعاب الدرامية والعصف ( المستقبل ، العالقات مع الكبار، الصراع والسالم،مع األقران
 :يهدف هذا البرنامج إلى التاليالتدريبية و  األنشطةجانب مجموعة من الذهني ب
 .لديه والتخيلي اإلبداعيتحفيز التطور ، و توفير منفذ إبداعي لمشاعر الطفل وأحاسيسه .2

 .لديه استعادة التموضع البناءه و تقوية مهاراتاإليجابي، و  تنمية قدرة الطفل على التواصل والتفاعل .1

 .الحياتية هتنمية مهارات، و مضاعفة التماسك الذاتي للطفل .3

 :والجدول التالي يوضح المواعيد التي تم فيها تنفيذ الدورات وأعداد المستفيدين

 المنطقة تاريخ النتهاء تاريخ البدء الجمعية/اسم المدرسة #
 نعدد المستفيدي

 إناث ذكور
 12 0 دير البلح 13/04/1023 14/01/1023 مدرسة بنات دير البلح االعدادية أ 02

 0 20 جباليا 11/04/1023 10/01/1023 الفاخورة االعدادية أمدرسة ذكور  01

 26 0 غزة 26/04/1023 01/03/1023 مدرسة بنات الزيتون االعدادية ب 03

 0 21 غزة 12/04/1023 04/03/1023 ذكور غزة الجديدة االعدادية أ 04

 26 0 المغازي 30/04/1023 06/03/1023 بنات المغازي االعدادية أ 00
 24 1 خانيونس 06/06/1023 15/00/1023 جمعية الثقافة والفكر الحر/ مركز نوار التربوي 01



 

 

 26 1023بسمة للثقافة والفنون  -التقرير اإلداري 

 22 0 جباليا 02/06/1023 04/01/1023 جمعية بناء للتنمية والتمكين 06
 0 20 رفح 14/20/1023 02/05/1023 مدرسة ذكور رفح االعدادية ب 02

 61 91 المجموع
 235 المجموع الكلي

 

 :البرنامج الرابع

-8طفل وطفلة من سن ( 02)، تستهدف الدورة الواحدة "دعم نفسي اجتماعي لألطفال"دورات دراما  4يتضمن تنفيذ 
 .يوم، خمسة أيام متتالية أسبوعيًا، ساعتين يوميًا تستخدم في الدورة األلعاب الدرامية للتفريغ 51سنة، مدة الدورة  51

 

 : التنفيذ
دورات في مناطق مختلفة من القطاع موزعة على ثالثة أسابيع وتتضمن العديد من األنشطة مثل  4تم تنفيذ 

طفل وطفلة من  37التمثيل، االستماع للموسيقى، اللعب، الرسم، السرد القصصي، وقد استفاد من الدورات عدد )
 .إناث 40ذكور،  75كال الجنسين، بينهم 

 

 :وأعداد المستفيدين الدوراتيوضح المواعيد التي تم فيها تنفيذ الجدول التالي 
 

 المنطقة تاريخ النتهاء تاريخ البدء الجمعية/اسم المدرسة #
 نعدد المستفيدي

 إناث ذكور
 0 13 جباليا 10/01/1023 01/01/1023 جمعية بناء للتنمية والتمكين 02

 20 3 غزة 13/01/1023 04/01/1023 مركز القطان للطفل 01

 21 0 خانيونس 11/01/1023 05/01/1023 مركز عمر للتواصل وتنمية الحواس 03

 20 0 البريج 23/20/1023 12/05/1023 "أ"مدرسة بنات البريج االعدادية  04

 61 32 المجموع
 13 المجموع الكلي

 
 :لخامسالبرنامج ا

لقاء  51دقيقة وتشمل عل  02، كل لقاء "Parents DEAL"دورة مهارات حياتية لألهالي  0يتضمن تنفيذ 
 .ة/والد 02، تنفذ الدورة على مدار شهر ثالث أيام في األسبوع الواحد، تستهدف (جلسة)
 

 :التنفيذ

يستهدف هذا البرنامج تدخل أولياء األمور  ،"Parents DEAL"دورة مهارات حياتية لألهالي  0 تم تنفيذ
األساسيين وأولئك الذين يقومون على رعاية األطفال بشكل يومي ليشمل تلك الوالدين البيولوجيين والوالدين المتبنين 

سوف يتمكن الوالدين من اكتشاف مفاهيم عدة، . وزوج األم أو زوجة األب واألجداد وأفراد األسرة اآلخرين واألوصياء
 .و بحقوق الطفل ومسئولية األبوينها ما يتعلق بتطور الطفل وصحته أمن

اضافة لذلك سوف يطور الوالدين الحلول للتحديات التي قد يواجهونها أثناء تربيتهم أطفالهم، وعالوة على ما ذكر 
وحدات مختلفة في يتكون هذا البرنامج من خمس . فإن هذا التدخل يتناول السبل االيجابية والبناءة في دعم األطفال

 هذه، تحتوي (التعارف، التحديات ومواطن القوة، الطفولة، الحقوق والمسؤوليات، المستقبل)موضوعاتها وهي 



 

 

 22 1023بسمة للثقافة والفنون  -التقرير اإلداري 

الوحدات على أنشطة ابداعية متنوعة كالدراما وتمثيل األدوار والرسم وألعاب التواصل بحيث ترتبط جميعها بنقاش 
 .والدة 42قد استفاد من الدورات عدد و . المجموعة والتفكير وواجبات بيتية بسيطة

 
 :وأعداد المستفيدين الدوراتالجدول التالي يوضح المواعيد التي تم فيها تنفيذ 

 

 المنطقة تاريخ النتهاء تاريخ البدء الجمعية/اسم المدرسة #
 نعدد المستفيدي

 إناث ذكور
 12 0 رفح 11/05/1023 10/02/1023 نادي خدمات رفح الرياضي 02

 25 0 دير البلح 30/05/1023 02/05/1023 ة سنابل النسائيةجمعي 01

 60 0 المجموع
 60 المجموع الكلي

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 25 1023بسمة للثقافة والفنون  -التقرير اإلداري 

 :سادساا 

 متطوعون من أجل التغيير: اسم المشروع
 

 الدوليةبالشراكة مع اإلغاثة الكاثوليكية وبتمويل من الوكالة األمريكية للتنمية 

 
بسمة للثقافة والفنون وخدمات اإلغاثة الكاثوليكية وبتمويل  ةتم توقيع اتفاقية شراكة بين جمعي م2083يونيو  24في 

 ."متطوعون من اجل التغيير "مشروع بعنوان  من الوكالة األمريكية للتنمية الدولية تنص على تنفيذ
 

 : فترة تنفيذ المشروع
 (2085 يونيو 30وحتى  2083 يوليو 8)شهرًا  82تستمر فترة تنفيذ المشروع لمدة  

 .الشباب من الجنسين من طالب الجامعات وحديثي التخرج في محافظات القطاع الخمس: الفئة المستهدفة
 

 :نبذة عن المشروع

 :النشطة التالية يتضمن المشروع
شابة وشاب من طالب الجامعات وحديثي التخرج، وعقد ورشة عمل تعريفية للمتطوعين لتقديم  50 اختيار  -

 .وانشطته وأهدافهشرح حول المشروع 
 .لقاء عام للمتطوعين، حول توزيعهم على دورات التدريب األول  -
ية لتحديد اهم األولى لتحديد مواضيع النصوص المسرحية، والثان( عصف ذهني) احتياجاتعقد ورشتي تحديد  -

 . الشباب لتنفيذ المبادرات الشبابية واحتياجاتمشكالت 
دورة في : ) دورات تدريبية موزعة على المتطوعين حول المواضيع التالية 5تنفيذ التدريب األول ويتضمن عقد  -

تية المواطنة والعمل التطوعي، دورة في حقوق اإلنسان والمساواة بين الجنسين، دورة في المهارات الحيا
 (.، دورة حول صناعة أفالم رسوم متحركة لألطفال، دورة حول مهارات تسهيل الحوار(لألطفال واليافعين)

 :تنفيذ التدريب الثاني والذي يتضمن التالي  -
شاب  200دورات تدريبية لمدة يومين لكل دورة حول موضوع المواطنة والعمل التطوعي لعدد  80تنفيذ  .8

 .الخمسوشابة في محافظات القطاع 
دورات تدريبية لمدة يومين لكل دورة حول موضوع حقوق اإلنسان والمساواة بين الجنسين لعدد  2تنفيذ  .2

 .شاب وشابة في محافظات القطاع الخمس 200
شاب وشابة في محافظات  800أيام حول موضوع تحويل النزاع لعدد  2دورات تدريبية لمدة  2تنفيذ  .3

 .القطاع الخمس
شاب وشابة في  800لعدد  االتصاليوم لكل دورة حول موضوع مهارات  2يبية لمدة دورات تدر  2تنفيذ  .5

 .محافظات القطاع الخمس 
ساعة عمل كمساعد مدرب في تنفيذ دورات مهارات  20شاب وشابة من المتطوعين، لتقديم  20إختيار .2

 .حياتية والرسوم المتحركة
عرض ورشة عمل لمناقشة موضوع  عرض مسرحي يلي كل 20نص مسرحي وتقديم  2إعداد وكتابة  -

 .ات الذين حصلوا علة تدريب في مهارات تسهيل الحوار/المسرحية مع الجمهور، بمساعدة المتطوعين
 .الثانية االحتياجاتفي ورشة تحديد  مواضيعهامبادرة شبابية بعد ان يتم تحديد  82تنفيذ  -

 



 

 

 10 1023بسمة للثقافة والفنون  -التقرير اإلداري 

 :الهدف العام للمشروع

ير قدراتهم إلحداث تغيير إيجابي باعتبارهم مواطنين فاعلين في تعزيز قيم التطوع لخدمة المجتمع وتطو  -
 .المجتمع

 

 :األهداف الخاصة للمشروع

 .تطوير قدرات الشباب من الجنسين ليلعوا دورًا فاعاُل في خدمة وتطوير مجتمعهم -
 .في أوساط الشباب من خالل أخد دور فعال في خدمة مجتمعهم واالنتماءتعزيز مبادئ المواطنة  -
تطوير القدرات اإلدارية والفنية لجمعية بسمة لتصبح أكثر قدرة على إشراك الشباب وتوفير منبر آمن لهم  -

 .للتعبير عن أنفسهم وتشجيع ثقافة العمل التطوعي لخدمة المجتمع
 

 :ةاألنشطة المنفذ

 
  عصف ذهني"األولى   االحتياجاتورشة تحديد" 

قاعات االجتماعات لجمعية بسمة  في، 2083أغسطس  81بتاريخ  االحتياجاتُعقدت ورشة تحديد   
من الشباب المشاركين فى " ذكور 5إناث،  83"طالب وطالبة  82الورشة  واستهدفتللثقافة والفنون، 

، هذا وقد تخللت الورشة نقاشات حول اهم القضايا والمشاكل التي "متطوعون من أجل التغيير" مشروع 
انخفاض مشاركة المرأة في : النقاط التالية فيإليه النقاش  لما توصلخيص تواجه الشباب، ويمكن ت

مجتمعاتها ، إدمان المخدرات بين الشباب بسبب البطالة والفقر،  العمل بسبب نقص الوعى بين اآلباء 
 .واألمهات لألطفال،  تكاليف ال تطاق من التعليم العالي، الزواج المبكر

 
 ورشة تعريفية بالمشروع: 

، حيث 2083 سبتمبر 82عقدت جمعية بسمة للثقافة والفنون ورشة تعريفية مع الطالب المتطوعين بتاريخ 
 في، حيث كانت الورشة قطاع غزةشابا، وكان اغلبهم طالب من  85شابة و  23تم الحضور بمشاركة 

معية األنشطة التي بالج، قام األستاذ يحيى ادريس مدير المشاريع بالجمعية، بتعريف الطالب مطعم السالم
من أجل  نمتطوعو  عوبمشرو "وبمشروع تقوم الجمعية بتنفيذها مع طالب وطالبات وشباب وقطاع غزة 

نادية البيومي والتي قامت بدورها بالتعريف بمؤسسة اإلغاثة / وقام أيضًا بالترحيب بالسيدة  ،"التغيير
عن كل  واالستفساروتم ترك المساحة للشباب المتطوعين للمناقشة  ،.وباألنشطة التي تقوم بها ةالكاثوليكي

والصورة توضح جانبا من الورشة حيث قام الطالب بتعبئة نماذج . ما يدور بخواطرهم حول تنفيذ المشروع
 .طلبات التطوع، مرفقة مع صور عن هوياتهم

 

 لقاء عام بالمتطوعين: 
 واستهدفة والفنون، قاعات االجتماعات لجمعية بسمة للثقاف في، 2083نوفمبر  5ُعقد اللقاء العام بتاريخ 

متطوعون من " مشروع  فيمن الشباب المشاركين " ذكور 80إناث،  28"ة /متطوع 38 عدد االجتماع
نقاشات حول التدريب األول وموضوعاته، وتقسيم المتطوعون إلى   االجتماع، هذا وقد تخلل "أجل التغيير

 .ضوعات التدريب األولمجموعات موزعة على مو 
 
 



 

 

 12 1023بسمة للثقافة والفنون  -التقرير اإلداري 

 
 
 

 تدريب الموظفين: 
 :وهو تنفيذ دورتين تدريبيتين للمتطوعين في  المواضيع التالية 
 

 (0200 ديسمبر 7 – 9)  I/Big Deal تدريبية حول المهارات الحياتية دورة : أولا 
، "متطوعون من أجل التغيير" ضمن مشروع تدريب الموظفين أولى دوراتقامت جمعية بسمة للثقافة والفنون بتنفيذ 

 4أيام متتالية من  ثالثةالتي استمرت لمدة "  I / Big Deal  المهارات الحياتية "بعنوان األولىحيث بدأت الدورة 
من  80في واستهدفت الدورة مساءا،  03.00صباحا وحتى الساعة  02.00، من الساعة 2083 ديسمبر 2إلى 

في قاعة التدريب التابعة لجمعية بسمة للثقافة ، هذا وقد تم تنفيذ التدريب " إناث 2ذكور و 5"المتطوعين من بينهم 
 .، وقد تفاعل الطالب مع نشاطات الدورة العملية وكانت ردود الفعل ايجابية ومرضيةوالفنون

 

 
 (0200 ديسمبر 10 – 01)  Animationتدريبية حول إنتاج أفالم رسوم متحركة لألطفال دورة : ثانياا 

حيث بدأت الدورة الثانية  "متطوعون من أجل التغيير" مشروعأنشطة  ضمنتم تنفيذ ثاني دورات تدريب الموظفين 
، 2083 ديسمبر 82إلى  80أيام متتالية من  ثالثةالتي استمرت لمدة  "إنتاج أفالم رسوم متحركة لألطفال "بعنوان

من المتطوعين  ةطالب وطالب 10ت الدورة  واستهدف مساءا، 03.00صباحا وحتى الساعة  09.00من الساعة
داخل قاعة التدريب الخاصة ، هذا وقد تم تنفيذ (إناث 2ذكور و 2)ضمن المشروع المذكور أعاله ومن بينهم 

 .حيث تفاعل الطالب بشكل إيجابي وفعال خالل تنفيذ الدورة بجمعية بسمة للثقافة والفنون

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 11 1023بسمة للثقافة والفنون  -التقرير اإلداري 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 
 

  

 

 التدريب 

 الثانيالفصل 



 

 

 13 1023بسمة للثقافة والفنون  -التقرير اإلداري 

 تأهيل وتدريب طاقم الجمعية
 

 "دورة بعنوان المناصرة. "2
 .م1023مارس  21+5+0+4+1فبراير،  10+ 23)سبعة أيام  :التاريخ/ اليوم

 .االغاثة الكاثوليكية : الجهة المنفذة
 جمعية بسمة للثقافة والفنون :مكان التنفيذ
 سوزان العربشلي  :ة/اسم المدرب

 (رواء المصري، منى الخضري) مساعدة ادارية  :المتدربين من الجمعية
 (نسرين الصوراني )محاسبة الجمعية           

 :الوصف العام للدورة

 استقبال وترحيب وتعارف باألشخاص المشاركين. 

 مفاهيم أساسية، وتحديد قضية المناصرة. 

 وضع الحلول، واألهداف، وتحليل لذوي العالقة. 

  (.استراتيجيات مدة الحملة+ الجمهور المستهدف)استكمال تحليل ذوي العالقة 

 األدوات المستخدمة وطرق بناء التحالفات والتشبيك. 

 وضع األنشطة والرسائل، وصياغة الخطة. 

 الميزانية، وضع خطة تجنيد األموال للخطة. 

 التقييم النهائي. 

 

 3 مجموع المستفيدين
 

 "الخيرية مع وزارة الداخلية اجتماع الجمعياتورشة . 2
 م1023مايو 22األربعاء الموافق  :التاريخ/ اليوم

 وزارة الداخلية :الجهة المنفذة
 جمعية الشبان المسيحية :مكان التنفيذ

المدير التنفيذي للبرنامج )المهندس عبد الماجد العالول  -عاهد حماد/ مدير عام داخلية غزة األستاذ :المدرباسم 
 طارق ثابت/ األستاذ( الوطني لمؤشرات أداء الجمعيات والهيئات األهلية

 ناهض حنونة /المدير العام  :من الجمعية تدربينالم
 آسر ارحيم/ أمين الصندوق        
 نسرين الصوراني/ محاسبة الجمعية        

 :ةورشالوصف العام لل
  الترحيب بالمشاركين 

  التحدث عن تطوير البرنامج الوطني لمؤشرات أداء الجمعيات والهيئات األهلية والمدة التي استغرقوها من أجل
 الذي تم توزيعه على الجمعيات جبالنموذالخروج 

 شرح مفصل للبرنامج من قبل المهندس عبد الماجد العالول تناولت المواضيع التالية: 



 

 

 14 1023بسمة للثقافة والفنون  -التقرير اإلداري 

 مراحل تنفيذ البرنامج -
 (مؤشر الحكم الرشيد -مؤشر التنمية -مؤشر االستعداد ضد الفساد)مؤشرات  3البرنامج مستخدم لقياس  -

 فتح باب النقاش أمام الحضور لالجابة على استفساراتهم 

 

 3 مجموع المستفيدين
 

 "وكتابة قصص نجاح إعداد"ورشة عمل بعنوان . 3
 م1023سبتمبر 25الخميس الموافق  :التاريخ/ اليوم

 .برنامج اإلغاثة الكاثوليكية :الجهة المنفذة
 .فندق المشتل :مكان التنفيذ

 .محمد ابو شرخ .أ  :المدرباسم 
 مساعدة مشروع : رواء الزبدة  :من الجمعية تدربينالم

 :ورشةالوصف العام لل
 ،بحضور مسئولة العالقات مع المؤسسات الشريكة الترحيب بالمشاركين والتعريف عن أنفسهم 

 نقاش حول كيفية كتابة قصة نجاح. 

 ما هى قصة النجاح؟ 

 ما هى مكونات قصة النجاح؟ 

 كيفية تقييم قصة النجاح؟ 

 ما الذى يفشل قصة النجاح؟ 

 رفاقها لقصة النجاح؟  كيفية استخدام الصور وا 

  و دمج المشاركين فى مجموعات والعمل على تقييم هذه  ،انتهت الورشة بعرض أمثلة عن قصص النجاح
 .القصص ومناقشة سبب فشل أو نجاح القصة

 

 2 مجموع المستفيدين
 

ورشة عمل بعنوان آليات دعم حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة في . 4
 "العمل

 1023/سبتمبر/13اإلثنين الموافق  :التاريخ/ اليوم
 .مبادرة معا نحو التغيير: الجهة المنفذة
 فندق القدس الدولي :مكان التنفيذ
 ابراهيم ارحيم+ عبد الفتاح األشقر   :ة/اسم المدرب

 مدير المشاريع: يحيى ادريس. أ  :المتدربين من الجمعية
 :ورشةالوصف العام لل

الورشة تم تنفيذها بدعوة من المجموعة المركزية ضمن أنشطة مبادرة معا نحو التغيير بدعم من مؤسسة 
بتمويل من مؤسسة كاريتاس ،استمرت الورشة لمدة ساعتين  وتناولت قضايا دعم  - لانترناشيوناهاند كاب 

 حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة في العمل في المؤسسات الحكومية وغير الحكومية 



 

 

 10 1023بسمة للثقافة والفنون  -التقرير اإلداري 

 

 2 مجموع المستفيدين
 

 "ورشة عمل بعنوان الحراك المجتمعي والمناصرة. "0
 م1023سبتمبر 11الخميس الموافق  :التاريخ/ اليوم

 .CRSبرنامج اإلغاثة الكاثوليكية  :الجهة المنفذة
 .فندق المتحف :مكان التنفيذ

 .ليلى البيومى السيدة  :ة/المدرباسم 
 يحيى ادريسمدير المشاريع  :من الجمعية تدربينالم

 عمشرو مساعدة مشروع رواء الزبدة                        

 :ورشةالوصف العام لل
 السيدة نادية : الترحيب بالمشاركين والتعريف عن أنفسهم، بحضور مسئولة العالقات مع المؤسسات الشريكة

 .األستاذ أحمد مراد:والمساعد المالي، البيومى

 ما هو الحراك المجتمعي؟ 

 ما هى االستراتيجيات األساسية للحراك المجتمعي؟ 

 تمعيتضمن مناقشة متطلبات الحراك المج: عمل جماعي. 

 أدوات الحراك المجتمعي؟ 

  اختتمت الورشة بتوزيع أسئلة على المشاركين وتقسيمهم لمجموعات للعمل على مناقشة هذه األسئلة واالستفادة على
 .قدر اإلمكان من موضوع الورشة فى األنشطة النى نقيمها من خالل مؤسسات المجتمع المدني

 

 
 "دور التعليم في تحقيق المصالحةورشة عمل بعنوان . "1

 م1023/أكتوبر/12االثنين الموافق  :التاريخ/ اليوم
 شبكة المنظمات األهلية الفلسطينية : الجهة المنفذة
 .الالتيرنا  :مكان التنفيذ

 .دكتور بسام أبو حشيش:   المدرباسم 
 (.يحيى ادريس. أ )مدير المشاريع  :من الجمعية تدربينالم

 :ورشةللالوصف العام 
ورشة عمل حول دور التعليم في تحقيق المصالحة ضمن مشروع تعزيز دور منظمات المجتمع المدني في تحقيق المصالحة 

  FES  ةالمجتمعية والذي تنفذه الشبكة بالشراكة مع مؤسسة فريدريس ايبرت األلماني
استضافت الورشة الدكتور بسام أبو حشيش الذي قدم ورقة تنطلق من أن التعليم بوضعه الحالي ال يحقق المصالحة، وركزت 

العالقة بين التربية والمجتمع، تشخيص واقع التعليم في الوقت الحالي، وكيف يمكن على المدى االستراتيجي من :)الورقة على
وركزت المداخالت على أهمية أن يكون دور التعليم هو انتاج متعلمين أحرار يعتمد .. (.أن يحقق التعليم لفلسطيني المصالحة

 على مهارات النقد والتسامح وتقبل االختالف حيث أن المعرفة نسبية ويجب أن تخضع المناهج التعليمية للنقاش والحوار
 

 2 مجموع المستفيدين

 

 1 مجموع المستفيدين



 

 

 11 1023بسمة للثقافة والفنون  -التقرير اإلداري 

 "ورشة عمل بعنوان المناصرة. "6
 1023/نوفمبر/24+23األربعاء والخميس الموافقين  :التاريخ/ اليوم

 .مؤسسة أطفال الحرب :الجهة المنفذة
 مقر مؤسسة اطفال الحرب :مكان التنفيذ

 جمال الرزي من مؤسسة أطفال الحرب+ فرانسسيكا   :ة/المدرباسم 
 مدير المشاريع: يحيى ادريس. أ  :من الجمعية تدربينالم

 مدرب : ي السالمي رام                           
 عضو مجلس اإلدارة: تهاني الحرتاني          

 :ورشةالوصف العام لل
وبمشاركة شركاء مؤسسة أطفال   استمرت الورشة لمدة يومين حول موضوع المناصرة تقديم فرانسيسكا وجمال الرزي

وفي .  وقد اشتمل التدريب على تعريف مفهوم والفرق بين المناصرة والضغط واستراتيجيات المناصرة. الحرب بغزة
 نهاية التدريب تم اعداد نشاطات للمناصرة لتنفيذها بشكل جماعي من جميع الشركاء

 

 3 مجموع المستفيدين
 

 - 1023حالة المجتمع المدني الفلسطيني لعام "ورشة عمل بعنوان . 2
 "تحت شعار الشراكة من أجل التنمية والتمكين

 

 م1023/ديسمبر/25الخميس الموافق :التاريخ/ اليوم
 شبكة المنظمات األهلية الفلسطينية :الجهة المنفذة
 .مطعم الروتس القديم :مكان التنفيذ

 .UNDPر في باسل ناصر المدي+ محسن أبو رمضان /المدرباسم 
 مدير المشاريع: يحيى ادريس. أ  :من الجمعية تدربينالم

 :ورشةالوصف العام لل
محسن أبو رمضان، رئيس الهيئة / إعداد  -ثالثة أوراق عمل، األولى بعنوان الشراكة من منظور المجتمع المدني تم تقديم 

بين المؤسسات األكاديمية ومؤسسات المجتمع  المشتركالعمل  قأفا: بعنواناإلدارية لشبكة المنظمات األهلية ، والثانية 
الشراكة في إطار : بعنوانوالورقة  الثالثة  رفعت رستم، رئيس الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية، / دكتور/المدني، إعداد أ

 .نبيل أبو معيلق. المسئولية بين القطاع الخاص والعمل األهلي، إعداد المهندس
 

 2 مجموع المستفيدين

 

 

 

 

 
 



 

 

 16 1023بسمة للثقافة والفنون  -التقرير اإلداري 

 التأهيل للمتطوعين
تخصص  ،حسام شاكر عبد السالم حنونة / السيدقامت جمعية بسمة للثقافة والفنون باستيعاب 

ارادة "ضمن مشروع  ساعة ثم العمل لدينا 200بواقع  ، كمتدربعلم مكتبات وتكنولوجيا معلومات
مجال ) الجامعة االسالمية، تنفيذ "  لتأهيل وتدريب األشخاص ذوي االعاقة من مصابي حرب غزة

 ."مدة سريان المشروع"سنة تقريباا حسب لمدة ( اإلدارة
 

ديكور من تخصص  محمود اشبير/ والطالبعبد اهلل العقاد،  /الطالبكما تم استيعاب كل من 
والطالبة غادة عارف ناجي  روند حمودة البايض،/ ساعة، والطالبة 260جامعة القصى بواقع 

 .ساعة 200تخصص ديكور من جامعة األقصى بواقع 
 

كما تم استيعاب الطالبة روان عبد الوهاب المصري من الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية لمدة 
 .من أجل تطوير المستوى العلمي والعملي لهمساعة تدريبية  26يومين بواقع 

 
 1 مجموع المستفيدين

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 



 

 

 12 1023بسمة للثقافة والفنون  -التقرير اإلداري 

 

 امالتقييم الع: 
اإلداريـة والماليـة، ومـا تـم مـن تعـديل عليهـا و أن نشاطات وبرامج الجمعية قد نفذت حسب الخطة الزمنيـة 

مـن % 20إلـى % 20وتم إنجاز نقاط اإلنجاز بها بنسبة تتراوح مـا بـين  1023حسب المستجدات للعام 
 .لي نقاط اإلنجاز بالخطط اإلداريةإجما

يوجد هنالك توازن في تقييم منهجية األداء ألعضاء الجمعية من حيث الوقت المستغرق في تنفيذ المهـام 
باإلضـــافة إلـــى التكلفـــة حيـــث تـــم تطبيـــق مثلـــث قيـــاس األداء فـــي جميـــع النشـــاطات والبـــرامج التـــي قامـــت 

 .بتنفيذها الجمعية
 

  اإلداريالتقييم: 
أن األهداف المتوقعة قد تم تحقيقها بالشكل المعد والمخطط له وان نسبة نجاح تنفيذ خطة الجمعية تزيـد 

 :ذلك من تحقيق ما يلي 20%عن 
 رامجاستهداف أكبر عدد ممكن من مشاركة األعضاء في تنفيذ الب. 

 وتطوير اللوائح الداخلية الطاقم اإلداري والفني بالجمعية، تم تطوير وتنمية مهارات. 

  ،المجتمعوخدمة مزيد من الشرائح تنويع وتوسيع البرامج. 

 جدد ين، وتحقيق شراكة مع ممولتم توسيع وتنويع مصادر التمويل الذاتي والخارجي. 
  وما زال هناك جوانب تحتاج للتطوير تم تطوير وتنمية البنية المؤسساتية لبسمة. 
 العاملـة فـي القطـاع بمشـاركة جمعيـة بسـمة للثقافـة والفنـون فـي  المحليـة لمؤسسـاتل ملحوظ اهتمام

 .صياغة مجموعة من البرامج التي تحاكي القضايا الثقافية العصرية الفلسطينية

  اســتطاعت الجمعيــة أن تــوائم بــين االحتياجــات الفعليــة وبــين برامجهــا العمليــة داخليــًا بــين أعضــاء
 .ين الجمعيات المماثلةالجمعية، وخارجيًا بين الجمعية وب

 

 التقييم الفعلي: 
  20إلى % 20نسبة نجاح البرامج الخاصة بالمؤسسة% 

  50نسبة المشاركة المجتمعية تمثل ما نسبته% 

 انتظام في اجتماعات مجلس اإلدارةسيابية في العمل اإلداري، و يوجد سهولة وان . 

  المدني األهلية والحكومية والمجتمعقوة اتصال وتواصل مع المؤسسات. 

 التقييم


