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نبذة عن جمعية الجميل
جمعية الجميل لمرعاية والتأىيل المجتمعي الخيرية ىي جمعية مسجمة كمؤسسة غير حكومية غير ىادفة لمربح في
و ازرة الداخمية الفمسطينية رقم ( ,) Reg. No: JN-8187-Cوتيدف إلى توفير خدمات التأىيل لألشخاص ذوي
اإلعاق من خالل حشد واالستفادة من جميع الموارد المتاحة في المجتمع.المحمي ) .(CBRتأسست جمعية الجميل
لمرعاية واعادة التأىيل المجتمعي في مخيم جنين لالجئين في يونيو  ،1991وكان اسم الجمعية في ذلك الوقت
"المجنة المحمية لتأىيل المعاقين" ،حيث تم تسجيل الجمعية وأشرفت عمييا و ازرة شؤون الالجئين والمجنة الوطنية
المركزية إلعادة التأىيل.
تيدف الجمعية إلى تحسين حياة األشخاص ذوي اإلعاقة من خالل تطوير خدمات التأىيل المتوفرة في محافظة
جنين .وتشمل أىدافيا :الوصول إلى أكبر عدد ممكن من األشخاص ذوي اإلعاقة وتشجيع "األشخاص ذوي اإلعاقة "
حقوق اإلنسان  ،وتخفيف األعباء النفسية واالجتماعية ،واالقتصادية عمى األشخاص ذوي اإلعاقة وأسرىم.
الجمعية توفر العديد من البرامج والخدمات مثل:قسم عالج النطق وبرنامج الشمل الدماغي و قسم األطراف
االصطناعية ،برنامج تجديد المؤسسة المنزلية و العامة .نفذت الجمعية العديد من المشاريع التي يدعميا متبرعون
مثل "إعادة تأىيل األطفال الميمشين (الشمل الدماغي)" .باإلضافة إلى ذلك قامت الجمعية بعدة دراسات ومنشورات
منيا  " :دراسة حول إعادة التأىيل المجتمعي في مخيم جنين بالتعاون مع جامعة القدس المفتوحة –  ," 2001و
كتاب دليل األطراف الصناعية – .2005

لمحة عن ظروف االشخاص ذوي اإلعاقة في األراضي الفمسطينية المحتمة
وفقاً لدراسة اجريت عام  2011من قبل الجياز المركزي الفمسطيني لإلحصاء وو ازرة الشؤون االجتماعية ،فقد بمغت
نسبة السكان لألشخاص ذوي اإلعاقة في محافظة جنين  .%4.1وىذه النسبة تفوق النسب في المناطق األخرى من
الضفة الغربية وقطاع غزة ،وىي كذلك اعمى بنسبة  %58من المعدل الوطني البالغ  .2.6وبما أن عدد سكان
المحافظة بمغ عام  ،)256620( 2007فإن ىناك ما ال يقل عن ( )10521شخص يعانون مناالعاقة.
ىذا وتعد اإلعاقات المتعمقة بالحركة أكثر األشكال شيوعاً في األراضي الفمسطينية المحتمة ،حيث تبمغ نسبتيا .%49
وفي الواقع تؤدي ىذه اإلعاقات الى تيميش ىؤالء الذين يعانون منيا وتمنعيم عن اإلنتاج والمشاركة في الحياة
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االجتماعية والمدنية عمى حد سواء .وتوضح اإلحصاءات المأخوذة من الجياز المركزي الفمسطيني لإلحصاء والتي
تتعمق باألشخاص ذوي االعاقةالبالغين من العمر  18سنة أو أكثر ما يمي:


أكثر من  %76مناالشخاص ذوي االعاقة الذين تبمغ أعمارىم  18سنة أو أكثر ال يستخدموا وسائل النقل
العام نظ اًر لعدم مالئمة بنيتيا التحتية الحتياجاتيم،



 %34.2من االشخاص ذوي االعاقة غير قادرين عمى أداء االنشطة اليومية خارج منازليم،



 %22.2من االشخاص ذوي االعاقة تسربوا من المدارس،



و  %8.7صرحوا بأنيم يتجنبون القيام باألنشطة بسبب معاممة االخرين ليم.

كما وأن البنية التحتية العامة والخاصة في فمسطين لألسف غير مجيزة لتمبية احتياجات ذوي االعاقة ،ولذلك فإن
تعديل المنازل يعد من االولويات ،ويطالب كذلك  %33.7من االشخاص ذوي االعاقة بتعديل الحمامات لتناسب
احتياجاتيم .أما بالنسبة لمشباب ذوي االعاقة %30 ،منيم يطالبون بتعديل الصفوف المدرسية %19.2 ،منيم
يطالبون بتعديل المباني المدرسية %16.2 ،منيم يطالبون بتعديل الحمامات الدرسية ،و %23.7يطالبون بتسيبل
عممية التنقل حتى يتمكنوا من الوصول الى المدارس %30 .منيم يطالبون بتعديل الصفوف المدرسية%19.2 ،
منيم يطالبون بتعديل المباني المدرسية %16.2 ،منيم يطالبون بتعديل الحمامات الدرسية ،و %23.7يطالبون
بتسيبل عممية التنقل حتى يتمكنوا من الوصول الى المدارس .وفي الضفة الغربية %85.6 ،من ذوي االعاقة الذين
تزيد أعمارىم عن  15عاماً عاطمين عن العمل ،فنسبة  %35.5منيم لم يمتحقوا بالمدارس من االساس ،و %37
يتسربوا من المدارس الحقاً .ونتيجة لذلك فإن  %51.5من ذوي االعاقة في الضفة الغربية أميين.
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المواقف تجاه االشخاص ذوي االعاقة في المجتمع والسياق الفمسطيني
تقدم ليمى عطشان في مقالتيا " االعاقة والنوع االجتماعي عمى مفترق طرق :وجية نظر فمسطينية" عام 1997
تاريخاً موج اًز عن المواقف الفمسطينية تجاه االشخاص ذوي االعاقة من خالل تتبعيم فترة ما قبل  -1948بعد انتياء
االنتفاضة االولى .وتوضح النظرة التقميدية لالعاقة في فمسطين عمى انيا مصدر لمعار ليس فقط لمذين يعانون منيا
بل لعائالتيم كذلك .وقد تخفي االسر أطفاليا ذوي االعاقة خشية من ان ينعكس ىذا الموضوع سمباً عمييم وعمى
أطفاليم االخرين .ووفقاً لمعطشان ،فقد اتى تأسيس االونروا ورعاية االشخاص ذوي االعاقة تحت تفويض من األمم
المتحدة ألحداث تطوير عمى قضية األعاقة واالعتراف بحقوق ذوي االعاقة .وتضيف انو في حين اعتمدت األمم
المتحدة في الثمانينات من القرن الماضي نموذج التأىيل المجتمعي (الموضح أدناه) ،وعمى الرغم من أن االعاقة
اخذت طابع سياسي وقومي أثناء وبعد االنتفاضة األولى نتيجة لما نتج عنيا من جرحى واصابات ،وبالرغم من أنو
كان ينظر لممقاومين المصابيين عمى أنيم أبطال اال أن حالة االشخاص ذوي االعاقة والنظرة العامة ليم لم تشيد
تحسناً كبي اًر وممحوظاً بشكل عام .وال يزال الفمسطينيين ذوي االعاقة يعانون من التمييز سواء بشكل عمني أو بصورة
أدق من خالل تيميش حقوقيم من المصادر ،والتعميم ،والعمل ،والمكانة ،والحياة االجتماعية والمدنية .وفي حين كان
قد ازداد التركيز عمى التأىيل البدني سابقاً ،لكن لم تبذل جيود لمعالجة الجوانب النفسية واالجتماعية لالعاقة اال في
االونة األخيرة.
وقد وضعت السمطة الفمسطينية عام 1999م قوانين لضمان حقوق االشخاص ذوي االعاقة معمنة أنو يجب أن يتمتع
االشخاص ذوي االعاقة بالحقوق والكرامة المساويين ليؤوالء الذين ال يعانون من االعاقة وأصبح ينظر لمموضوع عمى
أنو أساس بناء مجتمع شمولي .وثم أخذ القانون الفمسطيني بسن التشريعات بخصوص موضوع االعاقة تدريجياً في
المنطقة .ومنذ عام 1999م ازداد الوعي بالقضايا المتعمقة بالعجز وقد جاءت االنتفاضة الثانية بجيل جديد من
المصابين الذين اكتسبوا اىتماماً عالمياً وخاصة في جنين .وقد نمى االىتمام بحقوق ذوي االعاقة حين تبعت
المؤسسات غير الحكومية الفمسطينية نيج قائم عمى الحقوق بشكل واسع .وفي حين أنو ازداد عدد المنظمات التي
تدعم ذوي االعاقة من خالل العالج واالرشادوالتعميم والبنية التحتية  ،وفي حين ازداد كذلك مستوى الوعي في العقود
الماضية ،فإن تزايد التجزؤ الجغرافي بين الضفة الغربية وغزة  ،والصعوبات في التنقل في الضفة الغربية قد أعاق
فعالية الجيود الوطنية ويجب أن تعمل المزيد من المؤسسات المحمية لتمبية االحتياجات الواسعة لمجتمعاتيا.
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الرؤية
تحسين الظروف المعيشية وزيادة الفرص لألشخاص ذوي اإلعاقة في محافظة جنين.

الرسالة
تأسست جمعية الجميل الخيرية لرعاية وتأىيل المجتمع المحمي كمجنة محمية تحت غطاء وكالة الغوث في مخيم

جنين ومن ثم أصبحت مؤسسة أىمية مستقمة في عام  2010تسعى إلى تحسين األوضاع االجتماعية واالقتصادية
والبيئية لألشخاص ذوي اإلعاقة وأسرىم من خالل تقديم وخدمات التأىيل وتوفير المعدات المناسبة لتسييل تنقميم
وتعديل البيئة لتمبية احتياجاتيم وتزويدىم بالتدريب الميني وزيادة فرص عمميم لتعزيز االكتفاء الذاتي ،ودعم دمج
األشخاص ذوي اإلعاقة في المجتمع  ،وانشاء صندوق لتقديم قروض صغيرة لممحتاجين.
اىداف الجمعية :
 -1رفع مستوى الوعي المجتمعي بحقوق المعاقين و احتياجاتيم .
 -2إيجاد التكامل في الخدمات المقدمة لممعاقين في برامج محددة وفق قانون حقوق المعاق الفمسطيني .
 -3تفعيل دور المعاقين و ذوي االحتياجات الخاصة و مشاركتيم من خالل تمكينيم .
 -4إبراز احتياجات المعاقين و قضاياىم .
 -5التشبيك مع المصادر الوطنية و اإلقميمية و الدولية في دعم قطاع ذوي االحتياجات الخاصة .
 -6توفير المشاريع و البرامج التي تتضمن استم اررية الجمعية و تقديم خدماتيا.

القيم
تؤمن الجمعية بثالث قيم أساسية تعبر عن جوىر ىويتيا وعمميا وطموحيا:
 )1حقوق االنسان
يجب احترام حقوق اإلنسان وحقوق الطفل وحقوق ذوي اإلعاقة وحقوق المرأة وفقا لالتفاقيات والمواثيق الدولية.
 )2العدالة االجتماعية
دعم وتعزيز تكافؤ الفرص والعدالة االجتماعيةوالمساواة والحياد السياسي والديني.
 )3المسؤولية التنظيمية
الشفافية والديمقراطية والعمل الجماعي واالحترام والتسامح.
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المناطق المستيدفة
تخدم الجمعية منطقة شمال الضفة الغربية ،مع التركيز بشكل خاصة عمى محافظة جنين.

الفئة المستهذفة
 )1األشخاص ذوي اإلعاقة .
 )2اسر المعوقين.
 )3األطفال ( مع التركيز عمى الدمج بين األطفال المعوقين وغير المعوقين).
 )4األسر الفقيرة والمحتاجة.

النيج االستراتيجي -:
توظف جمعية الجميل إستراتيجية تقوم عمى مبادئ التأىيل المجتمعي. -(CBR)-
كما وتركز المنظمة عمى ثالثة مستويات لمتدخل لمساعدة األشخاص ذوي اإلعاقة و ىي-:
 .1الفرد
 .2األسرة
 .3المجتمع ككل
:

مبادئ التأىيل المجتمعي معرفة من قبل منظمة الصحة العالمية عمى النحو التالي

"مبادئ التأىيل المجتمعي تركز عمى تحسين نوعية الحياة لألشخاص ذوي اإلعاقة وأسرىم وتمبية االحتياجات
األساسية وضمان دمجيم ومشاركتيم في الحياة االجتماعية وقد وضعت المبادئ في منتصف  ،1980ولكن
تطورت لتصبح إستراتيجية متعددة القطاعات تساعد األشخاص ذوي اإلعاقة عمى الوصول واالستفادة من
خدمات التعميم والخدمات الصحية واالجتماعية.ويتم تنفيذ ىذه المبادئ من خالل الجيود المتضافرة لألشخاص
ذوي اإلعاقة وأسرىم والمنظمات والمجتمعات والحكومات المعنية والمنظمات غير الحكومية الصحية والتعميمة
والتدريبية المينية والخدمات االجتماعية وغيرىا "
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اإلطار المنطقي لمخطة واألىداف اإلستراتيجية

اليدف االستراتيجي ( :)1تحسين الظروف االجتماعية واالقتصادية والبيئية لألشخاص ذوي اإلعاقة وأسرىم.

األىداف
تحسين الظروف
االجتماعية.

األنشطة

مؤشرات سير العممية

مؤشرات النتائج

التدريب واإلرشاد األسري

عدد أف ارد األسر من

عدد اعضاء االسر الذين

لذوي االحتياجات الخاصة

المدربين.

اظيروا زيادة في المعرفة

وسائل التحقق
الوضع األصمي:

حول كيفية التعامل بشكل

التقيم القبمي

عدد أفراد األسرة.الذين تمقوا

أفضل مع اقرباءىم من

الرصدوالتقييم:

االرشاد

ذوي االعاقة.

سجل الحضور

عدد الخدمات المقدمة

عدد اعضاء االسر الذين

التقارير

لألسرة

صرحوا بأنيم اصبحوا

تقاريرالمدربين

اكثر راحة وثقة في

تقيم التدريب قبمي /

عدد ساعات

مساعدة أو التفاعل مع

بعدي

أيام مفتوحة

التدريب.المقدمة

ذوي االحتياجات

آخر استطالعات /

الخاصة.

االحصائيات

مخيمات صيفية لدمج

عدد ساعات المشورة

االطفال المعاقين مع

المقدمة.

األنشطة الرياضية

السجالت
رحالت

عدد االشخاص ذوي
اإلعاقة الذين توسعت

غيرىم من اقرانيم
عددالزيارات المنزلية

شبكتيم من االصدقاء-
مع أو بدون اعاقة عمى

عدد األنشطة الرياضية

حد سواء.

المناسبات واأليام العالمية
عدد األطفال الذين

والميرجانات
عددالرحالت

يبمغون عن وجود زيادة

عدداأليام المفتوحة

التفاعل مع األطفال
المعوقين.

األعمال التطوعية
عدد المخيمات
عدداألطفال.المشاركين

عدد األطفال غير

نسبة األطفال المشاركين من

المعوقين .

المعوقين.
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األىداف

األنشطة

تحسين الظروف

الصندوق اإلقراض

عدد المتطوعين

عدد األطفال غير

نسبة المتطوعين من ذوي

المعوقين الذين ىم أكثر

اإلعاقة

راحة و فيميا لألطفال
المعوقين

المعيشية لألشخاص
ذوي اإلعاقة وأسرىم

وكذلك الفئات المحتاجة

ضمان أن المنازل

مؤشرات سير العممية

عدد القروض

عدد الناس التي استفادت

المبمغ اإلجمالي لمصندوق

من المشروع.

مبمغ القرض

استخدامات القرض

استمارة الطمب:

معدالت السداد

وتأثيره

التقيم والمتابعة

الحاجة االقتصادية لممتمقي
منازل التأىيل

موائمة الحتياجات

عجز الفئة المستيدفة

الوضع األصمي:

التقييم الالحق

عدد منازل التأىيل

عدد المعوقين الذين

عدد الناس المتأثرة

ابمغوا عن تحسين فرص

الوضع األصمي:

/الوصول إلى منازليم.

ذوي اإلعاقة.

المساىمة في تخفيف

مؤشرات النتائج

وسائل التحقق

خدمات إعادة التأىيل
عالج النطق
العالج الطبيعي
العالج الوظيفي

توفير األطراف الصناعية

الوضع األصمي:
عدد جمسات عالج النطق

عدد المستفيدين الذين قد

المقدمة

تحسن النطق لدييم.

عدد دورات العالج الطبيعي

عدد المستفيدين الذين

المقدمة

تحسنت قدراتيم البدنية.

آخر تقييم

عدد جمسات العالج

عدد الذين تحسنت

تقارير المعالجين

الوظيفي.المقدمة

قدراتيم وأصبحوا قادرين

سجالت التدبير

عدد المشاركين /

عمى إنجاز الميام اليومية

العالجي لمحاالت.

المستفيدين.

الضرورية أو أعماليم

عدد الناس الذين تمقوا
خدمات األطراف
االصطناعية.
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المتابعة والتقيم :

الهدف االستراتيجي ( :)2زيادة مستوى الوعي واالهتمام واستثمار قدرات المعوقين و الحفاظ على حقوقهم
والقضايا المتعلقة بهم ودمجهم في المجتمع.

األىداف
تثقيف صناع القرار

مؤشرات سير العممية

مؤشرات النتائج

األنشطة

المناصرة مع صانعي عدد السياسات المتغيرة

عدد حمالت الدعوة

حول حقوق وقضايا
التأثيز في السيبسبت
العبمة

القرار

نتيجة مناصرة لمعمل

زيادة الوعي لدى

الحمالت اإلعالمية

زيادة وجود قضايا

/أنشطة

عدد وىوية صانعي
القرار الذين تم

عامة الشعب حول

حقوق المعوقين.

وحقوق ذوي االحتياجات

حمقات العمل

الخاصة في وسائل

نشرات التوعية

لمجميور.

اإلعالم والمتاحة

زيادة الوعي العام حول

حقوق وقضايا األشخاص

ذوي اإلعاقة

الوصول إلييم

عدد التغطية
اإلعالمية

تقارير المشروع
التغطية اإلعالمية
محضر اجتماع/سجالت
االتصاالت

وسائل اإلعالم

عدد الجميور

عدد أنواع وسائل
اإلعالم

عدد حمقات العمل
عدد المشاركين
عدد كتيبات

عدد الكتيبات الموزعة
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وسائل التحقق

استطالعات احصاءات
وطنية

الهدف االستراتيجي (:)3المساهمة في الحد من آثار اإلعاقة من خالل تنفيذ األنشطة الوقائية

األىداف
تحديد حاالت
اإلعاقة المحتممة.

األنشطة
حمقات توعية لمنساء

الحوامل

مؤشرات سير العممية
عذد الىسبء الحىامل
اللىاتي تم تىعيتهم

مؤشرات النتائج
عذد الىسبء الحىامل
اللىاتي يحصزن
للجمعية للمتببعة

وزيادة فرص

الحصول عمى

المعمومات حول

الموارد /إحاالت

اختبارات النطق وتبسط

عذد الطالة الذيه تم
فحصهم
عذد المذارس
المستهذفة
وسبة الطلبة الذيه
يحتبجىن للمتببعة

عذد الطالة الذيه
يحضزون للجمعية
للمتببعة
عذد الطالة الذيه تم
معبلجتهم وتيجة
الفحىص

ورشات عمل لمتوعية

عذد ورشبت التىعية
عذد المشبركيه في
ورشبت التىعية

وسبة حضىر وسبء جذد
للىرشبت
وسبة األشخبص الذيه
يبلغىن عه تغيز
تفكزهم بعذ الىرشة.

القدم في المدارس

حول الزواج المختمط
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وسائل التحقق
سجالت الجمعية
سجالت الحضىر
تقيم الى رشبت –
األولي  /الىهبئي

الهدف االستراتيجي (:)4االستمرار في بناء وتعزيز القدرات الفنية واإلدارية للجمعية

األىداف
تحسين قدرات

الموظفين في

المجاالت الفنية و

اإلدارية

إشراك الموظفين

في عممية التعميم

والتطوير الميني

من أجل الحفاظ

عمى مستويات

عالية لتقديم

الخدمات التي

تتوافق مع المعايير
المينية الدولية
وغيرىا.

تطوير المرافق

والمعدات باستمرار

األنشطة
إدارة المنظمات غير

الممارسات المالية

تدريب االخصائين

عدد التدريبات

تطور آداء طاقم العمل

الحضور – التقييم السنوي

عدد االشخاص المتدريبين

سجالت الحضور ،سجل

تطور آداء طاقم العمل

الحضورر – التقييم
السنوي لمموظفين

المعالجين الطبيعيين

عدد االشخاص المتدريبين

سجالت الحضور ،سجل

تطور آداء طاقم العمل

الحضور – التقييم السنوي

عمى تقنيات ومعدات

جديدة

تدريب المعالجين عمى

عدد التدريبات

معدات األطراف

عدد االشخاص المتدريبين

سجالت الحضور ،سجل

تطور آداء طاقم العمل

الحضور – التقييم السنوي

الصناعية الجديدة

تطوير استراتيجية
لترويج الجمعية

يتماشى مع

الصناعية

الدولية وغيرىا.

عدد االشخاص المتدريبين

سجالت الحضور ،سجل
لمموظفين

عدد التدريبات

لتقديم خدمة أفضل

المعايير المينية

عدد التدريبات

الحكومية

الموقع االلكتروني

لممجتمع بما

مؤشرات سير العممية

مؤشرات النتائج

وسائل التحقق

تحسين وحدة األطراف

تحسين معدات العالج
البدني

وسائل الترويج

انتشار اوسع لمجمعية

سجالت الجمعية وتقييم
طاقم العمل

تحديث

تحديث

تحديث

عدد االجيزة الحديثة

سجالت الجمعية
سجالت الجمعية

سجالت الجمعية

تحديث
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وحذات البزامج

الخدمات
والبرامج

التوعية
والمناصرة

األطراف
الصناعية

الوقاية

صندوق
االقراض

التأهيل

المناصرة

المالية
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المالية

خطة 2015-2011
الهدف االستراتيجي:1تحسين الظروف االجتماعية واالقتصادية والبيئية لألشخاص المعوقين وأسرهم
األىداف

األنشطة

المساىمة في تحسين

التدريب

 20ساعة

اإلرشاد األسري/أفراد

20

الظروف االجتماعية

لألشخاص ذوي اإلعاقة
وأسرىم.

اإلرشاد

األنشطة الرياضية

أيام مفتوحة

وأسرىم وكذلك الفئات

100

100

 100ساعة
100

 100ساعة
100

 100ساعة

 100ساعة

2

2

2

2

2

5

5

5

5

5

2

2

2

2

2

مخيمات صيفية

6

الدولية/األعياد/ميرجانات

3

صندوق اإلقراض

5

المناسبات

لألشخاص ذوي اإلعاقة

000ساعة

000ساعة

 000ساعة

000ساعة

األسرة من ذوي إعاقات
رحالت

تحسين الظروف المعيشية

2011
 20ساعة

2012

2013

2014

اإلحالة إلى الموارد

6
3

والخدمات

6

6

6

3

3

3

50قرضا

50قرضا

50قرضا

50قرضا

100إحالة

100إحالة

100إحالة

100إحالة

المحتاجة

تحسين وصول /استخدام

األشخاص ذوي اإلعاقة لمبنية

التحتية

تأىيل منازل

تأىيل مدرس

3

إعادة تأىيل
مسجد

تأىيل مؤسسات
إعادة تأىيل \االرصفة

المساىمة في التخفيف من
آثار العجز واإلعاقة

والشوارع

خدمات إعادة التأىيل

3

عالج النطق

العالج الطبيعي

معالجة بالعمل

توفير األطراف الصناعية

توفير المعينات
التعميم الخاص
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10

10

10

10

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

5

5

5

5

/100شير

/100شير

/100شير

شير

/70شير

/70شير

/70شير

/70شير

/100شير

/100شير

/100شير

/100شير

/100شير

/100شير

/100شير

/100شير

/240سنة

/240سنة

/240سنة

/240سنة

/600سنة

/600سنة

/600سنة

/600سنة

/45شير

/45شير

/45شير

/45شير

الهدف االستراتيجي  : 2تشجيع إدراج المعوقين في المجتمع األوسع من خالل زيادة مستوى الوعي واالهتمام
واالستثمار والحفاظ على حقوقهم ودمجهم في المجتمع
االىداف

االنشطة

تثقيف صناع القرار

لقاءات مع صناع

حول حقوق وقضايا

ذوي اإلعاقة.

زيادة الوعي لدى

عامة الناس حول
حقوق المعوقين

القرار

2011
1

2012
6

2013
6

2014
6

2015
6

ورش عمل مع

صانعي القرار

البرامج التمفزيونية

0

2

2

2

2

اإلعالنات

2/100

2/100

2/100

2/100

2/100

التمفزيونية/إعالنات

خدمة عامة)(PSA
برامج إذاعية

0

2

2

2

2

/إعالنات الخدمة

0

2/100

2/100

2/100

2/100

مقاالت الصحف

1

10

10

10

10

الصحف/اتفاقات

0

5

5

5

5

نشرات التوعية

0

1

1

1

1

نشرات التوعية

0

1

1

1

1

ممصقات

0

1

1

1

1

لواصق

0

1

1

1

1

اليدايا الترويجية

1

1

1

1

1

إعالنات الراديو
العامة

إعالنات

لتقاسم اإلنتاج

)(brochures

)(leaflets
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الهدف االستراتيجي :3المساهمة في الحد من وقوع /آثار اإلعاقة من خالل إجراء األنشطة الوقائية
االىداف

االنشطة

التعرف عمى

حمقات توعية لمنساء

األشخاص ذوي
اإلعاقة وزيادة

فرص الحصول

عمى المعمومات
حول الموارد

(/المراجع).

2012

2011
12

2013
12

2014
12

12

الحوامل
اختبارفي المدارس

 5000طالب

 5000طالب

 5000طالب

 5000طالب

لمنطق وتبسط القدم
حمقات عمل لمتوعية

6

6

6

6

حول الزواج المختمط
حمقات عمل لمتوعية

6

6

حول المقاحات
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6

6

الهدف االستراتيجي  :4تعزيز قدرات المجتمع التقنية واإلدارية
األىداف

األنشطة

تعزيز قدرات

إدارة المنظمات غير

الطواقم في

المجالين التقني
واإلداري

إشراك الموظفين
في العممية

التعميمية والتطوير

الميني من أجل
الحفاظ عمى

مستويات عالية

من الخدمات وفقا

2011
0

2012
5

2013
0

2014
0

2015
0

الحكومية
قيادة المنظمات غير

0

0

5

0

0

الحكومية
الممارسات المالية

0

0

0

5

0

تدريب أخصائيو العالج

0

2

2

2

2

الطبيعي عمى تقنيات
ومعدات جديدة
تدريب المعالجين عمى

2

2

2

2

2

المعدات لألطراف
االصطناعية الجديدة

لممعايير المينية
الدولية وغيرىا.

تطوير الجمعية
ومنشآتيا

ومعداتيا لتقديم

خدمة أفضل

ولمحفاظ عمى

المعايير المينية

الموقع

تحذيث

تحذيث

تحذيث

تحذيث

تحسين وحدة األطراف

تحذيث

تحذيث

تحذيث

تحذيث

الصناعية
تحسين معدات العالج

تحذيث

البدني

الدولية وغيرىا.
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تحذيث

تحذيث

تحذيث

المرفقات
تحليلSWOT

نقاط القوة

نقاط الضعف والتيديدات
 .1مساحة المركز غير مناسبة لتقديم احتياجات

 .1المكان ممك لمجمعية

لممعاقين وال تتناسب مع حجم الخدمات التي

 .2سيولة الوصول إلى المقر.

تقدميا.

 .3يجري حاليا توسيع مقر الجمعية

 .2قمة التمويل والتواصل مع الممولين.

 .4توفر اإلحصائيات حول المعاقين لدى الجمعية

 .3وجود مقر الجمعية داخل مخيم يعطل الكثير من

 .5طاقم عمل مؤىل :

 .4خبرة في مجال األطراف الصناعية

وصول الممولين /منطقة غطاء لموكالة.

.5الشفافية  -األنظمة المالية ووجود ميزانيات وتقارير

واالجيزة االلكترونية.

 .6ثقة المجتمع بالجمعية :االستمرار في بناء العالقات

القدرات يتم داخل حدود الوطن )

 .4النقص في مجال االتمتة والتوثيق المحوسب

 .5االستمرار والتوثيق.

 .5عدم القدرة لموصول عمى الخبرات العالمية (بناء

مالية مدققة.

 .6الييئة العامة لمجمعية غير مفعمة بشكل أكبر.

والتواصل مع المجتمع  ،والحفاظ عمى جودة الخدمة.

 .7احتياج بعض الوحدات الى تجييز اكبر من حيث

 .7الندرة في العمل .

المعدات واالثاث.

 .8حاجة المجتمع لمجمعية وخدماتيا:

 .8اعتماد نظام العقود المؤقتة

 .9مرخصة وممتزمة بقوانين السمطة:

 .9استفالة العاممين لمحدودية الراتب.

 .10تتمع الجمعية بعالقات جيدة مع و ازرة الشؤون

 .11ضعف القدرة عمى كتابة المشاريع بالمغة االنجميزية.

االجتماعية ووكالة الغوث

 .11ضعف في الترويج واالعالم.

 .11استخدام وسائل وتقنيات تكنولوجية:

 .12الوضع السياسي المضطرب يزيد من التيديدات.

 .12لدى الجمعية موقع الكتروني (تحت التطوير)

 .13كون الجمعية غير ربحية يتوقع المستفيدون من

 .13تقدم خدمات ممموسة.

الحصول عمى خدمات مجانية.

 .14مشاركة العاممين في اتخاذ الق اررات

 .15التقييم الدائم لعمل الجمعية
 .16وجود ىيئة عامة

 .17التشبك مع المؤسسات المحمية والدولية..
 .18وجود صندوق شكاوي.

 .19حياد سياسي وديني لمجيتين.
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الفرص
 .1اىتمام من قبل المؤسسات المانحة بفئات المعاقين.
 .2استمرار دعم وكالة الغوث لمجمعية

 .3ىناك احتياج لتقديم لمثل ىذه خدمات في المجتمع
المحمي.

 .4الجمعية ىي المؤسسة الوحيدة التي تقدم مثل ىذه
الخدمات.

 .5الجمعية ىي عضو في المجنة التنسيقية لممعاقين
في المحافظة.

 .6وجود داعمين وشركاء دوليين -االستمرار في
التواصل وتيار العالقة مع ىذه الجيات.

 .7وكالة الغوث :المحافظة عمى البرامج المشتركة.
 .8لجنة التنسيق العميا.

 .9لجنة التنسيق عمى مستوى المحافظة -االستمرار
في العضوية.

 .10حاجة المجتمع المحمي لخدمات الجمعية.

 .11ندرة المؤسسات العاممة في نفس المجال.
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