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 الجهة الممولة  نوع النشاط المنفذ اسم المشروع

 عدد المستفيدين

 إناث ذكور

الدعم النفسي االجتماعي المتخصص لألطفال 
 وأولياء األمور المهمشين

جمسة دراما "دعم وتفريغ نفسي" مع  108تنفيذ 
 طالب المدارس في جميع محافظات القطاع.

War Child Holland 820 922 

 تمكين الشباب وتعزيز المشاركة المجتمعية

ة "البنت من حارتنا" مسرحيلعرض  12تقديم 
تسمط الضوء عمى النظرة السمبية من المجتمع 

 اتجاه األشخاص ذوي االعاقة.
عرض لمسرحية "أنا مش لحالي"  12تقديم 

تسمط الضوء عمى ضعف المشاركة المجتمعية 
من خالل مشاهد ُتظهر تسمط بعض األهالي 
 تمع.وحرمان الفتاة من المشاركة في خدمة المج

بالشراكة مع اإلغاثة 
الكاثوليكية وبتمويل من 
الوكالة األمريكية لمتنمية 

 الدولية

1252 1540 

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

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

142 143 

الدعم النفسي االجتماعي لممتضررين من العدوان 
االعاقة وعائالتهم بقطاع م وذوي 2012االسرائيمي عام 

 غزة

رسوم ات دعم نفسي باستخدام الدور  5تنفيذ 
صندوق األمم المتحدة  ألولياء األمورمتحركة ال

 لالستجابة الطارئة

74 26 

ات "مهارات حياتية لألهالي" دور  10تنفيذ 
Parents Deal من ذوي االحتياجات الخاصة 

21 108 

زالة  رفع الوعي بحقوق األشخاص ذوي االعاقة وا 
 غزةالحواجز التي تواجههم في قطاع 

تدريب مجموعة من األشخاص ذوي االعاقة 
وغير ذوي االعاقة عمى تجسيد مسرحية بعنوان 

 عروض مسرحية. 10"آسف يا كابتن" وتقديم 
 >;8; 65;: دياكونيا/ ناد

أنشطة دعم نفسي اجتماعي لألطفال واليافعين 
 م عمى غزة2012المهمشين المتأثرين بالحرب عام 

رسوم دورات دعم نفسي باستخدام ال 10تنفيذ 
 "Animation" متحركة مع األطفالال

War Child Holland 

189 230 

 Big" مهارات حياتية لميافعيندورات  6تنفيذ 
Deal" 

38 72 

 Iفال "دورات "مهارات حياتية لألط 8تنفيذ 
Deal". 

52 87 

 42 31 دورات دراما ) دعم نفسي ( لألطفال 4تنفيذ 
 Parentsدورة مهارات حياتية لألهالي " 2تنفيذ 
Deal" 

0 40 

 متطوعين من أجل التغيير

تنفيذ ورشة تحديد احتياجات أولي "عصف 
بالشراكة مع اإلغاثة  ذهني"

الكاثوليكية وبتمويل من 
الوكالة األمريكية لمتنمية 

 الدولية

9 68 

عقد ورشة تعريفية بالمشروع مع الطالب 
 المتطوعين لتعريفهم بالجمعية وبالمشروع

69 78 

 76 65تنفيذ لقاء عام لممتطوعين لتقسيمهم عمى 

 



 
 

 

 موضوعات التدريب
 I/Bigتنفيذ دورة تدريبية حول المهارات الحياتية 

Deal 
9 ; 

تنفيذ دورة تدريبية حول انتاج أفالم رسوم 
 "Animationمتحركة لألطفال "

: : 

 5869 6688 المجموع
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