ملخص مشاريع مؤسسة
إنقاذ الطفل
1021

مشروع إنعاش وتطوير وسائل سبل العيش لدى الشباب.
مدة المشروع :سنتين.
تحديد تاريخ تنفيذ المشروع :أغسطس  -1122يوليو .1123
الجهة المانحة :مؤسسة ميرسي كور بتمويل من الوكالة األمريكية للتنمية الدولية.
ميزانية المشروع$ 37,317111 :
المؤسسات الشريكة:
-

جمعية تطوير بيت الهيا
جمعية الحياة واألمل
جمعية العطاء الخيرية
جمعية إنقاذ المستقبل الشبابي
مركز الصداقة الفلسطيني للتنمية
الهيئة الفلسطينية لالجئين
جمعية أجيال لإلبداع والتطوير
جمعية خريجي كليات المجتمع
مركز الشباب الفلسطيني
جمعية الشباب والبيئة
جمعية بيادر للبيئة والتنمية
جمعية الفخاري للتنمية الريفية
ملتقى شباب القرارة
جمعية بنيان للتدريب والتقييم والدراسات المجتمعية
جمعية األمل لتأهيل المعاقين
جمعية رعاية أسر المعاقين
جمعية يبوس الخيرية
جمعية طالئع فلسطين
الجمعية الفلسطينية للتنمية وحماية التراث
جمعية رؤية شبابية
نادي خدمات دير البلح
نادي خدمات رفح

نبذة عن المشروع (خلفية عن المشروع ،مبررات المشروع):
بعد مرور عامين من الحرب على غزة الدخول في العام الرابع من الحصار على القطاع ،الزال أهالي القطاع يواجدهون تحديات عديدة لتوفير الدخل
ألنفسهم وألسرهم .فئة الشباب على وجه الخصوص تناضل من أجل إيجاد مصدر ثابت للعيش %94 .من سكان القطاع من الفئة العمرية ما بين 11
إلى  19عام عاطلين عن العمل ،إضافة إلى ذلك نسبة االسر التي تعيلها امرأة تتزايد بشكل سريع واليجدون ألنفسهم إال أن يعتمدوا على المساعدات
االنسانية .من هنا توجهت المؤسسة لتفيذ مشروع "إنعاش وتطوير وسائل سبل العيش لدى الشباب".

أهم نشاطات المشروع:
-

تدريب الشباب في المهارات الحياتية ومحو األمية المالية.
تدريب مدربين حول المهارات الحياتية ومحو األمية المالية.
منح مالية للبدء بمشروع صغير.
بناء قدرات الجمعيات الشريكة بالمشروع.
فرص تشغيل للخريجين.

النتائج التي تم تحقيقها:
-

تدريب اكثر من  1141شاب (ذكور واناث) في المهارات الحياتية ومحو االمية المالية.
تدريب مدربين ( ,3ذكور واناث).
تقديم  131منحة لتفعيل او اقامة مشاريع صغيرة او متناتهية الصغر.
تشغيل  011خريج وخريجة لمدة  9شهور.
بناء قدرات للكوادر العاملة في المؤسسات الشريكة اكثر من  211مستفيد.
توفير معدات واثاث ل  23من الجمعيات الشريكة في المشروع.

فئة المستفيدين (أطفال ،شباب مع تحديد الفئة العمرية):
-

الشباب ذكور وإناث من الفئة العمرية  14-21سنة
خريجي الجامعات والكليات ما بين سنة .1121-1111

عدد المستفيدين:
تم الوصول الى  2371,3مستفيد بشكل مباشر وغير مباشر خالل عام .1121

 -1اسم المشروع :مشروع األجر مقابل العمل.
مدة المشروع 8 :شهور.
تحديد تاريخ تنفيذ المشروع :مايو  -1021ديسمبر .1021
الجهة المانحةGermany Federal Foreign Office-Task for Humanitarian Aid (FFO) :
ميزانية المشروع€ 1600000 :
نبذة عن المشروع:
يستهدف المشروع بشكل خاص األسر الفقيرة في قطاع غزة والتي تعيش تحت خط الفقر (شباب :ذكور وإناث ،رجال ونساء) .وهم سكان المناطق
النائية والمهمشة.
هدف المشروع هو توفير فرص العمل مقابل األجر في مجال سبل العيش والتخطيط الخدماتي مما سيساعد على تحسين قدرة األسر على توفير
احتياجاتها األساسية.

أهم نشاطات المشروع:
النتائج التي تم تحقيقها:

صيانة وترميم رياض أطفال.
ترميم شوارع رملية.
تصنيع سماد عضوي.
تركيب وصالت مياه منزلية.
إنشاء مناطق لعب أمنة.

-

ترميم وصيانة  21رياض اطفال.

-

بناء سياج واسوار في  3مناطق لعب امنة.

-

تجميع المخلفات الزراعية وتصنيع  13طن من سماد عضوي.

-

تركيب  211وصلة منزلية في شمال قطاع غزة.

-

ترميم  3911م من الشوارع الرملية شمال القطاع وهي تخدم ما يقارب  101اسرة.

عدد المستفيدين )227342( :مستفيد بشكل مباشر وغير مباشر.

 -3مشروع حماية االطفال من فيضان الصرف الصحي وخطر الغرق – منطقة الصفطاوي -جباليا:
تاريخ تنفيذ المشروع :يوليو  -1021ديسمبر .1021
الجهة المانحةHRF :
ميزانية المشروع$ 229,891:
المؤسسات الشريكة :مصلحة مياه بلديات الساحل.
نبذة عن المشروع:
من خالل هذا المشروع تهدف مؤسسة انقاذ الطفل الى حماية االطفال المقيمين في منطاق شمال قطاع من خطر فيضان المياه العادمة او الغرق في
مستنقعات مياه االمطار والصرف الصحي .وذلك من خالل تحسين معايير االمان والصحة البيئية في المناطق المستهدفة.

أنشطة المشروع التي تم تنفيذها:
-

-

توريد وتركيب انابيب صرف صحي بطول 2911م وقطر  ."29وذلك لتسهيل صرف مياه العادمة من محطة الضخ.
تركيب سياج حول بركة تجميع مياه االمطار والصرف الصحي في منطقة الصفطاوي .باإلضافة الى اعمال تسوية وتنظيف البركة من
المخلفات الصلبة وغير الصلبة.

عدد المستفيدين من أنشطة المشروع ,,1,1 :مستفيد بشكل مباشر 237111 ،مستفيد بشكل غير مباشر.

 -4مشروع نحسين الظروف الصحية لألطفال في قطاع غزة:
تاريخ تنفيذ المشروع :مارس  -1021ديسمبر .1021
الجهة المانحة :سالم يا صغار
ميزانية المشروع995,955 $ :
المؤسسات الشريكة:
-

-

حمعية جباليا للتأهيل.
جمعية دير البلح للتأهيل.
جمعية أصدقاء المعاقين بصريا.
اتحاد لجان الرعاية الصحية.
مركز أصدقاء التليف الكيسي.
جمعية أرض االنسان الخيرية.
جمعية نبراس االجيال الخيرية للتنمية المجتمعية.
جمعية المعاقين حركيا.
مركز الجرح الفلسطيني.

نبذة عن المشروع:
يهدف المشروع الى تقديم الدعم الصحي والغذائي لمراكز الخدمات الصحية في قطاع غزة .الغرض من هذا الدعم هو تحسين وتسهيل الوصول الى
مراكز صحية ذات جودة عالية من أجل االطفال االكثر فقرا في قطاع غزة .كما وقد أعطى هذا المشروع اولوية لكل من االمهات واالطفال واالطفال
ذوي االحتياجات الخاصة.

أنشطة المشروع التي تم تنفيذها:
-

تحسين الوضع الصحي لألطفال الذين يعانون من الشلل الدماغي في مناطق شمال القطاع.
تحسين الظروف المعيشية لألطفال المعاقين حركيا في مناطق وسط قطاع غزة.
تحسين الظروف المعيشية والفرص التعليمية لألطفال ضعاف البصر في مدينة غزة من خالل تقنيات مساعدة.
دعم المراكز الصحية باحتياجاتهم من األدوي االساسية الالزمة ل 023طفل ممن يعانون من أمراض القلب.

-

توريدات طبية عاجلة إلنشاء مختبر للتحاليل الميكروبيولوجية.
مساعدات لألطفال في سن ( 06-6شهر) الذين يعانون من سوء التغذية في وسط وجنوب قطاع غزة.
أعمال ترميم وصيانة في  4عيادات ومراكز صحية.

عدد المستفيدين 208,22 :مستفيد بشكل مباشر وغير مباشر.

 -9مشروع نقرأ ونستمتع معا:
تاريخ تنفيذ المشروع :أبريل  -1021مارس .1024
الجهة المانحةYusuf Alireza :
ميزانية المشروع$ 50,480 :
المؤسسات الشريكة :مركز القطان للطفل

نبذة عن المشروع:
تهدف أنشطة المشروع إلى تحسين وتطوير برامج التعليم المبكر ،باإلضافة إلى توسيع االفق الثقافي لالطفال خاصة في المناطق البعيدة والمهمشة.

أنشطة المشروع:
-

تدريب منشطين.
تدريب مديرات ومدرسين من رياض االطفال.
معارض للكتاب.
تنظيم انشطة ثقافية وفنية.
تنظيم زيارات لالطفال من الجمعيات الشريكة و 22مدرسة الى مركز القطان.
انشاء نوادي لآلباء في  6جمعيات ومراكز مجتمعية.
تنظيم انشطة ثقافية وترفيهية مشتركة بين االطفال واالهالي.
 03جلسة توعية لألهالي.

عدد المستفيدين 0,2,, :مستفيد بشكل مباشر وغير مباشر.

 -9مشروع حماية االطفال من العنف في المناطق المحظور الوصول اليها:
تاريخ تنفيذ المشروع :مارس  -1021فبراير .1024
الجهة المانحةYusuf Alireza :

ميزانية المشروع$ 24,000 :
المؤسسات الشريكة :جمعية إنقاذ المستقبل الشبابي

نبذة عن المشروع:
يهدف هذا المشروع الى المساهمة في خفض العنف في  21من المدارس القائمة في المناطق المحظور الوصول اليها من قبل االحتالل االسرائيلي في
قطاع غزة.

أنشطة المشروع:
-

انشاء مجموعات قيادية من االطفال في  21مدارس.

-

تشكيل لجان تعليمية في المدارس مكونة من مدرسين ،مستشارين وأهالي.

-

ترتيب لقاءات منظمة بين المجموعات القيادية والمنشطين في المدارس.

-

تدريب المجموعات القيادية واللجان التعليمية.

-

تنظيم أيام ترفيهية.

عدد المستفيدين 2033 :مستفيد بشكل مباشر وغير مباشر.

 -7مشروع بيئة أمنة ألطفال فلسطين:
تاريخ تنفيذ المشروع :سبتمبر  -1021أبريل .1023
الجهة المانحةNorwegian Ministry of Foreign Affairs “MFA” :

ميزانية المشروع$ 17,252 :
المؤسسات الشريكة :جمعية إنقاذ المستقبل الشبابي

نبذة عن المشروع:
يهدف المشروع الى المساهمة في تعزيز رفاهية األطفال من خالل توفير بيئات تعليمية مالئمة ،وتعزيز حمايتهم ومشاركتهم في المدارس والمجتمعات
المحلية.

أنشطة المشروع:
-

تشكيل مجموعات قيادية منتخبة من قبل االطفال في  0مدارس.

-

تشكيل لجان تعليمية في المدارس.

-

تنظيم لقاءات مجدولة بين المنشطين والمجموعات القيادية واللجان التعليمية.

-

تدريب المجموعات القيادية واللجان التعليمية.

-

تنظيم أيام مفتوحة.

-

تدريب وبناء قدرات للمدرسين واألخصائيين التعليميين.

-

مبادرات طالبية لتحسين البيئة المدرسية.

-

دعم المكتبات في المدارس.

عدد المستفيدين 127,13 :مستفيد مباشر وغير مباشر.

 -8مشروع دعم جودة التعليم في مدارس فلسطين:
تاريخ تنفيذ المشروع :أبريل  -1021ديسمبر .1021
الجهة المانحةNORAD :

ميزانية المشروع$ 45,915 :
المؤسسات الشريكة :جمعية إنقاذ المستقبل الشبابي

نبذة عن المشروع:
يعمل المشروع على المساهمة في تسهيل الوصول الى مدارس ذات جودة تعليمية افضل.

أنشطة المشروع:
-

أنشاء مركز لموارد التلعيم الجامع وتجهيز  9غرف مصادر في المدارس.

-

دعم  9مكتبات في المدارس.

-

تقديم دورات التعليم العالجي في المدارس لعدد غير محدد من األطفال الضعفاء في التحصيل.

-

أنشطة الفنون الترفيهية والتعبيرية المناسبة الحتياجات االطفال

-

تدريب المعلمين ومرشدي المدارس.

-

توفير المعينات لألطفال ذوي االحتياجات الخاصة لتعزيز التعلم واالندماج في نظام التعليم الفلسطيني.

عدد المستفيدين من المشروع 4,31 :مستفيد بشكل مباشر وغير مباشر

 -9مشروع بناء القدرة على التكيف والتمكين بين االطفال والشباب في قطاع غزة:
تاريخ تنفيذ المشروع :مايو  – 1021ديسمبر .1021
الجهة المانحة :مؤسسة أنقاذ الطفل الدنمارك

ميزانية المشروع€ 102,100.00 :
المؤسسات الشريكة :المركز الفلسطيني للديمقراطية وحل النزاعات

نبذة عن المشروع:
يهدف المشروع بشكل عام الى تعزيز الرفاهية النفسية واالجتماعية لألطفال الفلسطينيين (العمر  )21-21في القدس الشرقية وقطاع غزة .ويعمل على
تحسين وصول االطفال إلى الفرص التعليمية ذات الجودة العالية باالضافة الى تعزيز التنسيق العام الستجابة التعليم بين الحكومة والمنظمات غير
الحكومية ومنظمة األمم المتحدة.
عدد المستفيدين من المشروع 3993 :مستفيد بشكل مباشر وغير مباشر.

 -20مشروع تعزيز امكانيات وقدرات الشباب الفلسطيني للدعوة على إعمال حقوقهم:
تاريخ تنفيذ المشروع :أبريل  – 1021نوفمبر .1021
الجهة المانحةSIDA :
ميزانية المشروع95,372.00 ILS :
المؤسسات الشريكة :جمعية إنقاذ المستقبل الشبابي
نبذة عن المشروع:
يهدف المشروع الى تعبئة المجتمع المحلي للمشاركة في تشجيع ومناصرة حقوق الطفل في غزة من خالل بناء قدرات منظمات المجتمع المحليوتمكين
األطفال .وذلك من خالل:
 -2تمكين األطفال والشباب من خالل ضمان مشاركتهم لزيادة الوعي والدفاع عن حقوقهم في المجتمعات المحلية وإشراك الجهات الفاعلة من أجل
التغيير.
 -1تعزيز القدرات التنظيمية من الشركاء المحليين لدعم األطفال والشباب في تحقيق حقوقهم باستخدام أدوات مبتكرة للدعوة واالتصاالت.
عدد المستفيدين 0113 :مستفيد بشكل مباشر وغير مباشر.

 -22مشروع حماية االطفال من خالل اآلليات القائمة على المجتمع:
تاريخ تنفيذ المشروع :فبراير  – 1021ديسمبر .1021
الجهة المانحةSIDA :

ميزانية المشروعNIS 323, 064 :
المؤسسات الشريكة :جمعية إنقاذ المستقبل الشبابي
نبذة عن المشروع:
هدف المشروع هو العمل على المساهمة في تعزيز آليات حماية الطفل من خالل النهج القائم على أساس المدرسة والمجتمع المحلي في قطاع
غزة.وذلك من خالل:
 - 2خفض مستوى العنف في  21مدارس في قطاع غزة.
 - 1ضمان حماية األطفال في مراكز الرعاية المؤسسية ،بما في ذلك مركز عدالة األحداث من خالل تعزيز قدرات مقدمي الرعاية ووعي األطفال
حول آليات حماية الطفولة.
 - 3تعزيز حماية الطفل المجتمعية في المناطق الفقيرة في قطاع غزة.
عدد المستفيدين 0094 :مستفيد بشكل مباشر وغير مباشر.

 -21مشروع مكافحة عمالة االطفال:
تاريخ تنفيذ المشروع :مارس  – 1021ديسمبر .1021
الجهة المانحةSC - Italy :

ميزانية المشروع€ 204860, :
المؤسسات الشريكة:
 جمعية الوداد للتأهيل المجتمعي. جمعية إنقاذ المستقبل الشبابي.نبذة عن المشروع:
يهدف المشروع الى الحد من انتشار ظاهرة عمل االطفال في االراضي الفلسطينية وذلك من خالل:
• خدمة الخط الساخن (المشورة عبر الهاتف).
• مساندة ضحايا عمالة األطفال ( 131طفل).
• تدريب الجمعيات المحلية (آليات تجنب مخاطر عمالة األطفال).
• دعم المجتمعات المحلية ونظام التعليم.

مشروع االستجابة الطارئة بعد الحرب:
مدة التنفيذ :نوفمبر  -1121فبراير 1123
الجهات المانحة:
Save the Children Denmark – Save the Children US – Save the Children Sweden – Save the Children
Norway – Save the Children “pooled funds” - FFO
ميزانية المشروع$ 3147312 :
االنشطة التي تم تنفيذها:
-

توزيع طرود ترفيهية لالسرة ،عدد  311طرد.

-

جلسات الدعم النفسي لالطفال.

-

حقيبة االسعافات االولية ،عدد  311حقيبة.

-

توزيع أدوية ومستلزمات استهالكية استفاد منها  ,مراكز صحية.

-

طرود الرعاية الصحية لالطفال حديثي الوالدة ,عدد  331طرد.

-

طرود ترفيهية للمدارس والمراكز المجتمعية ,عدد  11طرد.

-

منشورات توعوية عن االجسام المتفجرة.

-

أعمال ترميم في رياض االطفال.

-

توزيع طرود غذائية ،عدد  ,11طرد.

-

ترميم وصيانة خط صرف صحي.

-

ردم  3حفر ناتجة عن القصف.

-

ترميم واصالح  3نقاط لمياه الشرب.

-

ضخ 217111م ᶟمن مياه االمطار  /رفح.

-

توزيع سترات واقية للعمال ،عدد  221سترة.
عدد المستفيدين 3,7031 :بشكل مباشر وغير مباشر.

