
 9002 المستفيدون للعام

 الجهة الممولة نوع النشاط المنفذ اسم المشروع
 عدد المستفيدين

 إناث ذكور

أنشطة ثقافية وترفيهية ومساندة نفسية باستخدام 
 المسرح الجوال

عرض لمسرحية "ألحقونا "  ;:إنتاج وتقديم 
لطالب المدارس والمؤسسات بعد الحرب عمى غزة 

 يمي كل عرض ورشة عمل. لمتخفيف عنهم،
البنك الدولي من خالل 
مؤسسة التعاون و إدارة 
مركز تطوير المؤسسات 

 (.NDCاألهمية الفمسطينية )

4:482 44568 

عرض "سينما األطفال"> لطالب  3:5تقديم 
المدارس و المؤسسات العاممة مع األطفال في 

 جميع أنحاء القطاع، 
:7;3 8965 

 نفوس أطفال قطاع غزةبث السعادة واألمل في 

عرض لمسرحية "قمم رصاص  87إنتاج وتقديم 
ومحاية" لطالب المدارس في المناطق مختمفة 
ونائية في قطاع غزة لمترفيه عنهم بعد الحرب 

 عمى غزة

War Child Holland 

463:3 4;949 

لألطفال  ورش دراما ) تفريغ نفسي ( 33تنفيذ 
يوم موزعة عمى  37تستمر الورشة الواحدة لمدة 

 ثالثة أسابيع.
378 97 

ورشة تحديد احتياجات لألطفال الذين تأثروا 
 34-:بالحرب عمى غزة، تتراوح أعمارهم ما بين 

 سنة.
15 15 

مواجهة العنف وتعزيز ثقافة التسامح و الحوار 
 بين اليافعين 

عرض لمسرحية "الممك والولد  42إنتاج وتقديم 
النجيب"، داخل المدارس في المناطق المختمفة من 

 قطاع غزة.

MEPI 

"مبادرة الشراكة في الشرق 
 األوسط"

9::6 32734 

 برنامج الصحة النفسية
فرق مسرحية تم من خاللها إنتاج وتقديم  5تشكيل 

عرض مسرحي لمسرحية بعنوان "من أجل  :4
 أبنائنا"، 

وكالة الغوث الدولية برنامج 
 الصحة النفسية.

;467 3::7 

 عروض مسرحية 

عرض لمسرحيتي "قمم رصاص  46تقديم 
ومحاية"، و"الحقونا"، لممرضى وعائالتهم في 

 جميع مستشفيات قطاع غزة الخاصة و العامة.
 3744 3725 وكالة الغوث الدولية

"ألحقونا" عرض مسرحي لمسرحية 68تقديم 
 لمؤسسات عاممة مع األطفال

 3792 :;39 مؤسسة إنقاذ الطفل

 التكامل األسري
عرض لمسرحية "الصباح رباح" ضمن  34تقديم 

 أمسيات رمضانية.
برنامج الشراكة المجتمعية 

(ART.) 
738 684 

 مهرجان بسمة غزة المسرحي
تقديم عروض مسرحية لفرق مختمفة من قطاع 

 لممشاركين.غزة وتوزيع دروع 
"القدس عاصمة الثقافة 

 العربية".
1250 1250 



 

تحسين بيئة التعمم في رياض األطفال بقطاع 
 مسرح العرائس  -غزة"

عرض لمسرحية "شرشور  39إنتاج وتقديم 
الكسول" لألطفال في رياض األطفال في جميع 
مناطق قطاع غزة، وتهدف لرفع مستوى الوعي 

 لدى االطفال و األمهات.

UNSF 4922 48;2 

 أفالم وثائقية

فيمم وثائقي عن "خدمات صحية و تغذية ميدانية 
 طارئة".

 جمعية أرض اإلنسان
572 672 

فيمم وثائقي عن "الرضاعة الطبيعية استجابة 
 حيوية في الطوارئ.

622 672 

فيمم وثائقي عن "الرعاية الصحية والتغذية لألطفال 
 دون سن الخامسة".

MAP / SYS  وجمعية
 أرض اإلنسان

642 5:2 

 مخيمات صيفية

المشاركة بمخيم صيفي في مدرسة النصر 
زاوية الفنون التشكيمية  -النموذجية الخاصة 

 ساعة تدريبية. 72والحرف اليدوية لمدة 
 45 45 األميديست

مخيم صيفي فني واستخدام المسرح وسينما 
 األطفال..

 2 572 وزارة الشباب والرياضة

 42188 46778 المجموع

 176647 8222المجموع الكمي لممستفيدين 


