
، صادق عليها 3102-3102طور مركز السرايا خطة إستراتيجية للثالثة أعوام القادمة 

أعضاء مجلس اإلدارة لمركز السرايا لخدمة المجتمع،  هذا و تغيرت على  أثرها الهيكلية 

اإلدارية للمركز، كما تم تعديل نظام الموظفين والخطة 

 العامة له.

ومن الجدير ذكره أن الخطة أعدت على إمتداد أربعة شهور 

بمشاركة كافة الموظفين وأعضاء الهيئة اإلدارية وعدد 

كبير من المؤثرين والمتأثرين بعمل المركز وبإشراف 

اإلستشاري التنظيمي األستاذ وليد نمور،  تبنى المركز خالل 

التخطيط دوره المهم في تطوير المهارات الحياتية للنساء 

 واألطفال والشباب عبر برامج توعية وتنموية.

  

أنهى مركز السرايا لخدمة المجتمع في مقره األم الكائن بعقبة السرايا أعمال الترميم للبنى 

التحتية واألعمال المدنية والكهربائية و أنظمة المراقبة وكشف الحركة باإلضافة إلى أنظمة 

برنامج اعمار البلدة القديمة على -الصوت والحريق  وذلك بتمويل من مؤسسة التعاون

مدارعام  كامل، كما  وأنهى أعمال  التجهيز والتأثيث لكافة غرفه وساحاته بتمويل مشكور 

من الصندوق العربي  لالنماء االقتصادي و االجتماعي ضمن منحة مشروع تطوير وتمكين 

 .3102-3100خدمات المركز التنموية 

 نشـرة دوريـــة...
  2013العدد األول                         آب  

 



بدأ مركز السرايا بتنفيذ مشروع الدعم النفسي االجتماعي الممول من مؤسسة العون 

( وبالتعاون مع المعهد الصحي لجامعة بير زيت وذلك MAPالطبي للفلسطينين )

، والذي يهدف الى تعزيز المهارات الحياتية لدى األطفال  3102حتى نهاية آذار 

 والشباب والنساء المقدسيين.

طفل مقدسي  22أنهى مركز السرايا فعاليات المخيم الصيفي والرمضاني السنوي ل 

سنة تحت عنوان ألواننا فلسطينية والذي يهدف إلى تعزيز الهوية  02-8من عمر 

الفلسطينية والمقدسية، تنوعت خالله الفعاليات لتشمل الرسم، الدراما والمسرح، 

الدبكة الشعبية والتفكير اإلبداعي، باإلضافة إلى جوالت ترفيهية تعليمية على عدد من 

 المناطق الفلسطينية ) نابلس، صوبا، بيت جاال، كفر قرع، صوبا، عين يالو(.

 

"  

 نشـرة دوريـــة...

 

نظمت وحدة التمكين النسوي ضمن دائرة التنمية وبناء القدرات يومًا نسائيًا ترفيهيًا 

سيدة مقدسية، وذلك بهدف ترفيه أولئك النساء وإتاحة الفرصة  25مفتوحًا لحوالي 

أمامهن لقضاء يوم بعيد عن المسؤوليات المجتمعية الملقاة على عاتقهن، وتعريفهن 

 بنشاطات المركزالمختلفة.

أفتتح اليوم بكلمة ترحيبية للمديرة التنفيذية السيدة هيام عليان، وبعدها محاضرة 

ألخصائية التغذية أفنان دويك، وزاوية اللياقة البدنية بإشراف الموظفة روان غنيم، كما 

وزاوية االكسسوارت اليدوية للسيدة لبنى سعادة، وزاوية التطريز وتصميم األزياء 

التراثية للسيدة شيرين عالن، كما عقدت مسابقات ثقافية في موضوعات عدة و وزع 

المركز خاللها هدايا على الفائزات، وقدم صالون جميل سمارة هدايا رمزية لكافة 

 المشاركات.

2صفحة      



نظمت وحدة الدعم األكاديمي اإلجتماعي يومًا مفتوحًا بعنوان " سالمتك سالمتي" ، 

طفل مقدسي من المخيمات الصيفية  لمركز اإلرشاد الفلسطيني، لجان  321حضره 

 العمل الصحي، ومخيم الشابات المسيحيات باإلضافة إلى طالب مخيمنا الصيفي.

وقد ُنفذ اليوم بقاعة جمعية الشابات المسيحيات، وبتمويل من مؤسسة العون الطبي 

(، حيث تخلل اليوم عرض YMCA( وجمعية الشبان المسيحية)MAPللفلسطينين )

مسرحي لفرقة المهرجين المقدسية "سمسم وزعتر" والتي تطرقوا خاللها لمخاطر 

المفرقعات واأللعاب النارية ومخاطر اللعب باألدوات الحادة باإلضافة إلى تعليمات حول 

السالمة على الطرقات، كما وُسردت حكاية شعبية بعنوان الديك الهادر، ومسابقات 

 ثقافية وزعت خاللها هدايا رمزية على المشاركين .  

مركز السرايا أمسية رمضانية  بالتعاون مع معهد إدوارد سعيد الوطني للموسيقى  أحيا
ومركز يبوس الثقافي في ساحة المعهد بحضور أهالي الطالب و عدد من المؤسسات 

المقدسية و الشريكة، هذا وإفتتح الحفل بكلمات ترحيبية ألقاها كل من السيد سهيل 
خوري مدير معهد إدوارد سعيد الوطني للموسيقى و السيدة نهلة العسلي رئيسة مجلس 

اإلدارة لمركز السرايا لخدمة المجتمع، تخلل الحفل مجموعة من الفقرات المتنوعة 
تعاون فيها مركز السرايا والمعهد الوطني، بدأت بلعبة شطرنج و من ثم إستقبال 

الجمهور، هذا و قدم الطالب المشاركون مجموعة من الفقرات إستهلت بعزف موسيقي 
لفرقة فتيات القدس التابعة للمعهد، جوقة قدمها طالب مركز السرايا وفتيات القدس، 
سكتش مسرحي حول وضع التعليم في القدس قدمه مركز يبوس للثقافة، ووصالت 
إيقاع وجوقة للمعهد الوطني، و اختتمت األمسية بمسرحية تناولت موضوع حرية 

 الرأي و التعبير قدمها طالب مركز السرايا.

  

أنهت وحدة التوعية والمناصرة في مركز السرايا سلسلة ورشات توعوية  تحت عنوان 

إمرأة بالتعاون مع  21" أهمية التعامل مع الضغوطات النفسية" شاركت فيها أكثر من 

 ملتقى سيدات أبناء البلدة القديمة، جمعية تنظيم األسرة و جمعية فتيات مقدسيات. 

هذا و ُنوقش خاللها العديد من المحاور تضمنت تعريف الضغط النفسي و كيفية  

التعامل معه، كما ُعرضت مسبباته و طرق تخفيفه، وتجنب آثاره السلبية على صحة 

 .المرأة النفسية

  

   3صفحة   

 مركز السرايا لخدمة المجتمع



 مركز السرايا لخدمة المجتمع      

 للتواصل معنا . . . 

متطوع  من طالب الجامعات الفلسطينية في موضوعات التطوير  32أنهى مركز السرايا سلسلة من الورشات التدريبية ل 

ساعة تدريبية، إضافة إلى ورشتين في مدخل للصحة النفسية والدعم  03الذاتي مع المدربة سعاد الكالوتي بواقع 

 ساعات تدريبية. 01النفسي اإلجتماعي، وأدوات لتمرير المهارات الحياتية مع المدرب شادي جابر بواقع 

ويأتي هذا التدريب ضمن هدف تدريب وتطوير مهارات طالب الجامعات الفلسطينية لمساعدتنا في تنفيذ بعض أنشطة 

 وفعاليات المركز وتأهيلهم للدخول إلى سوق العمل المجتمعي.
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