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من نحن ..

تاأ�س�س مركز �ل�سر�يا كموؤ�س�سة غري هادفة للربح عام ١99١، يف منطقة �إ�سرت�تيجية تدعى عقبة �ل�سر�يا  و�لتي ل تبعد عن 
�مل�سجد �لأق�سى �ملبارك ول عن كني�سة �لقيامة �إل ب�سعة �أمتار، و تعترب هذه �ملنطقة من �أكرث �ملناطق فقرً� و�حتياجًا ومن 

�أكرثها كذلك تو�جدً� لال�ستيطان �لإ�سر�ئيلي.

ولقد مت �إن�ساء �ملركز تلبية للحاجة �مللحة  لتعزيز �لتو�جد �لعربي يف �لقد�س و�لبلدة �لقدمية بهدف حت�سني �أو�ساع �ل�سكان 
�لثقافية و�لجتماعية و�لتعليمية و�لقت�سادية  و�مل�ساهمة يف تقليل �آثار �ل�سيا�سات �لإ�سر�ئيلية �لر�مية لتهويد �ملدينة.

يوؤمن �ملركز باأهمية دور �لأ�سرة يف �لتغيري �ملجتمعي  لذلك ي�ستهدف �لن�ساء، �لأطفال، و�ل�سباب منذ ما يزيد عن �لع�سرين 
عام من خالل �لرب�مج �لتوعوية، �لتدريبية �ملختلفة يف حماولة خللق �أ�سرة مقد�سية �أكرث وعيًا وقوة. حمافظًا على وجوده 

و��ستمر�رية عطاءه و�سمعته �لطيبة رغم كافة �لتهديد�ت �لتي تو�جهها �ملوؤ�س�سات �ملقد�سية من قبل �لحتالل .

رؤية المركز:
جمتمع مقد�سي يعي�س بكر�مة.

رسالة المركز:
�إميانًا منا باأهمية �لتعلم و�لرتبية �ل�ساملة وب�سرورة �إحد�ث �لتغيري �ملجتمعي، نحن مركز �ل�سر�يا خلدمة �ملجتمع �لكائن يف 
قلب �لبلدة �لقدمية يف �لقد�س نعمل على تطوير �ملهار�ت �حلياتية خا�سة للطفل و�ملر�أة و�ل�سباب من خالل بر�مج �لتوعية 

و�لتعليم غري �لر�سمي بالتعاون و�لت�سبيك مع موؤ�س�سات �لعمل �ملجتمعي �ملختلفة .

�صورة للبالط التاريخي يف مقر املركز.
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الهيئة العامة

جمل�س الإدارة

�مل�ست�سار �لقانوين�ملدير �لتنفيذي

مدير

�لتوعية

مركز �مل�سادر )�ملكتبة(

�لفريق �لقيادي

�ملفتاح:

در��سات و�أبحاث

عامل ميد�ين

مدير

�لدعم �لكادميي و�لجتماعي

�أدب �طفال

مدير

�ملحا�سب

�خ�سائي نظم معلومات

�خلدمات �لعامة

�سكرترية

حار�س

عامل تنظيف

م�سوؤول تنمية �ملو�رد و�لعالقات �لعامة

مدقق �حل�سابات �خلارجي
�لرقابة 
�لد�خلية

د�ئرة �لتنمية وبناء �لقدر�تد�ئرة �ملنا�سرة و�لتوعية

�لتمكني �لن�سوي

�لد�ئرة �لإد�رية و�ملالية

الهيكلية اإلدارية لمركز السرايا لخدمة المجتمع
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نهلة �لع�سلي - رئي�سة جمل�س �لإد�رة  �

�سرية �سندوقة - نائبة �لرئي�سة  �

رقية �دكيدك- �أمينة �ل�سندوق �

نهى ن�سا�سيبي- �أمينة �ل�سر �

رحاب �لأخ�سر - ع�سو �

�إينا�س �أحمد حامد - ع�سو  �

رحاب كالوتي - ع�سو  �

دنيا �آغا - ع�سو  �

رمي ع�سلي- ع�سو �

�ل�سفافية §

�لنوعية و�جلودة §

�مل�ساركة §

�لنتماء §

�للتز�م §

�حلق بالعي�س �لكرمي §

التميز §

القيم

أسماء أعضاء الهيئة اإلدارية

المنتخبة بتاريخ 2013/10/25:
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هيام عليان - املديرة التنفيذية

كلمة المركز

اأ�صدقا�ؤنا الأعزاء.... 

حتية مقد�صية معطرة ...

ي�سعدين �أن �أقدم لكم �أهم �جناز�ت مركز �ل�سر�يا خلدمة �ملجتمع خالل عام ٢٠١٤ و�لذي متيز بالعمل �لدوؤوب و�مل�ستمر 
�مل�ستفيدة  �لفئات  و�حتياجات  �لرب�جمية  �لتوجهات  مالءمة  ت�سمن  منهجيات  با�ستخد�م  �ل�سرت�تيجية  خطته  لتطبيق 
بتطبيق تر�كمي تنموي  ي�سمن �لتغيري �لنوعي و�ملرجو على حياة �مل�ستفيدين  بالرغم من �زدياد �ل�ستيطان يف �لقد�س 
و�ل�سفة �لغربية بن�سبة تعدت �ل ٢5% عن �لعام �ملا�سي، وبالرغم  من �لرت�جع �لعام يف �لأحو�ل �ملعي�سية يف �لقد�س على 
كافة �مل�ستويات و�زدياد �مل�ساكل �لجتماعية �ملتعددة �لناجتة عن �لنهيار �مل�ستمر يف �لتعليم بكافة �أ�سكاله و�نح�سار فر�س 

�لعمل وفقد�ن �لهوية .

ل ز�ل �لعمل د�خل �لقد�س لي�س �سل�سًا �سهاًل، فالتحديات كبرية، و�لنتائج ل ميكن قيا�سها بوقت ق�سري، و�لتغيري يلزمه 
�إميان عميق ب�سرورة �لعمل و�أهميته، �إل �أن �ملركز ��ستطاع �أن يحقق �لعديد من �لجناز�ت �لهامة �لتي ر�كمت من خربته 
ور�سخت �لقناعة باأهمية بر�جمه �لهادفة �إلى تدعيم �سمود �ملقد�سيني يف �لقد�س و�لتخفيف من حدة �ل�سغوطات �لو�قعة 

على �لن�سان �ملقد�سي و�ملرتتبة على �إقامته يف �لقد�س.

و  لالأفر�د  �حلياتية١  �ملهار�ت  تطوير  عرب  بالن�سان  �ل�ستثمار  ب�سرورة  �ملجتمع   خلدمة  �ل�سر�يا  مركز  يوؤمن  لذلك 
م�ساعدتهم ب�سكل �أكرب على �ل�سيطرة على حياتهم  و �لتعامل بايجابية مع حتديات �حلياة �ليومية و�لتخطيط مل�ستقبلهم 
�لتمكني٢  �مل�ساهمة يف حتقيق  �ملركز يف  ر�سالة  �ملجتمع  وحتقيق  للتاأثري يف  بفعالية مع حميطهم،  و�لندماج  و�مل�ساركة 

�لجتماعي للمقد�سيني، و�سوًل لتحقيق روؤيا �ملركز بحياة كرمية للمقد�سيني.

١. وتعرف �ملهار�ت �حلياتية على �أنها �لقدرة �لتي تبني �سلوكيات �إيجابية ت�ساعد �لأفر�د على �لتعامل بفعالية مع متطلبات �حلياة �ليومية وحتدياتها، وهي ت�سمل �ملجالت 
 WHO( ملعرفية، �لعاطفية، مهار�ت �لتعامل مع �لآخرين، و�ملهار�ت �لجتماعية بهدف تعزيز �لوعي �لذ�تي، �لإد�رة �لذ�تية، �لوعي �لجتماعي، �لعالقات  و�تخاذ �لقر�ر�

)2009
٢. تعرف عملية �لتمكني باأنها: » عملية �جتماعية متعددة �لأبعاد ت�ساعد �لنا�س يف �ل�سيطرة على حياتهم، وتعزز طاقة/قدرة  �لأفر�د، ل�ستخد�مها يف حياتهم وجمتمعاتهم، 

)1999,Nattee Page( »من خالل �لعمل على حتديد �لق�سايا �لهامة للتغيري
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يعتمد مركز �ل�سر�يا يف تطبيق بر�جمه ثالثة خطو�ت تبد�أ  مب�سح �حتياجات �لفئات �مل�ستهدفة، وتطوير منهجيات للتعامل 
مع تلك �لحتياجات، لتنتهي بالتطبيق �لرت�كمي �لتنموي،  لذلك ��ستهدفت بر�جمنا خالل عام ٢٠١٤ : 

نعتز باجنازاتنا �نطمح باأن نعمل بال�صنوات القادمة نحو حتقيق اأهدافنا.... �لبد بان نتوجه بال�صكر 
�العرفان ملانحينا على التزامهم امل�صتمر �اإىل �صركائنا على اخلدمات التي قدموها كما �نتوجه بال�صكر 
لفريق مركز ال�صرايا �لأع�صاء جمل�س اإدارته  الذين عملوا جاهدين من اأجل حتقيق النتائج املن�صودة.

موظف معلمشابسيدةطفل
مؤسسة  

424842011413419
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مقارنة أعداد الفئات 
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اأعداد اإجمالية لكل الربامج/ تفا�صيل الفئات امل�صتهدفة: 
خالل عام 2014

التمكني اأدب الطفالالفئة 
الن�صوي  

الدعم 
املجموع التوعية الكادميي  

١59٠٢١٤٠373جمموعات اطفالنا 
٤٦7٠١٦٤١٦٣٦2267املدار�س

٣7١٦١٣١١٢٤353ن�صاء �اأهايل
5٤٠٢٢5٨134معلمني �اأخ�صائيني

٠٠7٢٤٢114�صباب
٠٠٠١919موظفي موؤ�ص�صات 
9٣٠٣٠٠123خميمات �صيفية 

جمموع الأيام 
٣٦٨1552 ٣77  ٦7 7٤٠مفتوحة 

فعاليات �لنادي �مل�سائي �سمن برنامج �لدعم �لأكادميي �لجتماعي. ور�سة تدريبية للن�ساء يف �لتعامل مع �ل�سغوطات .
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فعاليات ت�سجيع �لقر�ءة يف �ملد�ر�س.
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إنجازات عامة لعام  2014
كامل  عام  خالل  املركز  يف  املختلفة  �الربامج  الد�ائر  اجنازات  اأهم  التقرير  ي�صتعر�س 
بالت�صبيك   � املدار�س،   داخل  املركز،  داخل  جمموعات  عرب  التنموي   الرتاكمي  العمل  من 

�التن�صيق مع موؤ�ص�صات املجتمع املحلية. 

فعالية تفكري منطقي �سمن فعاليات �ملخيم �ل�سيفي »�أنا ، �أنت ، نحن« 
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�ساركت  للفل�سطينيني  �لطبي  �لعون  موؤ�س�سة  وبتمويل من  و�ملجتمعية يف جامعة بريزيت  �لعامة  �ل�سحة  معهد  مع  بال�سر�كة 
�ملديرة �لتنفيذية هيام عليان وم�سوؤولة تنمية �ملو�رد و�لعالقات �لعامة ند�ء �لدويك يف �آذ�ر/٢٠١٤ يف موؤمتر �لالن�ست �لطبي 
�لبلدة  يف  �حلياة  حتديات  حول  �أجريت  �لتي  �لدر��سة  �مل�ساركات  خالله  عر�ست  و�لذي  يومني،  ملدة  �لأردن  يف  عقد  �لذي 

�لقدمية ودور مركز �ل�سر�يا يف مو�جهة هذه �لتحديات.

�أهم �لتحديات �لتي تو�جه �ملقد�سيني كم�ساكل �لهوية �لذ�تية و�لوطنية، �لقامة يف �لقد�س، �مل�ساكل  �إلى  تطرقت �لدر��سة 
�لناجمة عن �سيق �مل�ساحات، �لنظام �لتعليمي، �لعنف، �ل�سحة �لعامة، ودور  مركز �ل�سر�يا يف �لتعامل مع هذه �مل�ساكل من 
خالل بر�مج �لتمكني و�لتوعية للن�ساء و�لأطفال و�ل�سباب، حيث يوؤمن مركز �ل�سر�يا باأن حتقيق �ل�سمود للمقد�سيني يكمن 
بال�ستثمار بالفرد �ملقد�سي من خالل  تقوية �جلو�نب �لعقلية و�لفكرية له، عرب تزويده بالأدو�ت �لالزمة  �لتي متكنه من 
بها، وتطوير قدرته على  للم�ستقبل، وحتقيق ذ�ته، معرفة حقوقه وطرق �ملطالبة  �لتخطيط  �أهد�فه،  معرفة هويته، حتديد 

�تخاذ �لقر�ر لتغيري و�قعه وحت�سينه، وبالتايل �أخذ دور فعال يف �ملجتمع. 

»يوم ال�صرايا هو يومي اخلا�س«... جملة قالتها اإحدى �صيدات مركز ال�صرايا خالل املجموعة البوؤرية التي 
عقدها معهد ال�صحة العامة �املجتمعية/جامعة بري زيت، �التي ��صعت عنوانًا للدرا�صة بعد النتهاء منها. 

إصدار دراسة »يوم السرايا هو يومي الخاص«

�سورة للم�ساركات يف موؤمتر �لالن�ست �لطبي بالأردن.
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�أ�سدر مركز �ل�سر�يا وبتمويل من موؤ�س�سة �لتعاون /برنامج �إعمار �لبلدة �لقدمية  �سمن م�سروع »تر�ثنا رمز ح�سارتنا ٢ 
»�أغنية »�لقد�س حبيبتنا« و�لتي هدفت �إلى �لتاأكيد على �سرورة �حلفاظ على �لرت�ث �لعربي يف �لقد�س، ومن �جلدير ذكره 

�أن �أطفال �ملركز هم من �ألف كلمات �لأغنية وغناها و�سور �لفيديو �خلا�س بها.

مل�ساهدة �لأغنية ميكنكم تتبع �لر�بط �للكرتوين �لتايل:
https://www.youtube.com/watch?v=ZPXHe1y6InQ

إصدار أغنية »القدس حبيبتنا«

جمموعة �أطفال �ملركز �مل�ساركني بالأغنية. 
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�إنطالقًا من �إمياننا ب�سروة دعم �لتعليم �لعايل وباأهمية �لتطوع يف تعزيز دور �ل�سباب يف �لتغيري �ملجتمعي، قدم 
مركز �ل�سر�يا ١٦ منحة جامعية لطالب مقد�سيني من خمتلف �جلامعات �لفل�سطينية، وتعترب هذه �ملنح كمكافاآت 
�أبرزها  وو��سحة،  �ختيارهم �سمن معايري حمددة  لقد مت  �ملختلفة،  �ملركز  بر�مج  �ساعات عمل تطوعي يف  عن 

�لتز�م  �ملتطوع بالعمل، و م�ساركته مببادر�ت تخدم �ملجتمع. 

بناء قاعدة تطوعية مقدسية 

جمموعة متطوعني مركز �ل�سر�يا �سمن تدريب �لتغيري �ملجتمعي.
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بالتن�سيق و�لت�سبيك مع مديرية �لرتبية و�لتعليم يف حمافظة �لقد�س ��ستطاع طاقم مركز �ل�سر�يا �لعمل مع ٢5 مدر�سة  يف 
�لبلدة �لقدمية وحميطها و�صواًل اإلى �صور باهر، الثوري، �صلوان، �صعفاط، بيت حنينا، العي�صوية، بيت �سفافا، �سر�فات، 

�ل�سيخ جر�ح و و�دي �جلوز.

استمرار العمل مع المدارس 

فعالية �لق�سة �ل�سعبية يف مدر�سة �لرو�سة �حلديثة.
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نفذت د�ئرة �لتنمية وبناء �لقدر�ت �أربعة ع�سر يومًا مفتوحًا وحفالت يف منا�سبات خمتلفة، ��ستهدفت  ١١١7 
فيها  �تعلم  �لعنو�ن  هي  مدر�ستي  �لعاملي،  �لطفل  يوم  �لفل�سطيني،  �لطفل  )يوم  �سيدة  و٦7  مقد�سيني  طفل/ة 
باأمان، يومان  مفتوحان لفتتاح و�ختتام �ملخيم �ل�سيفي لأدب �لطفال،  ويومان مفتوحان لفتتاح و�ختتام خميم 
برنامح �لدعم �لكادميي �لجتماعي، معرفتي بقدر�تي طريق �سالمتي، �أنت روح �حلياة، بالإ�سافة �إلى خم�سة 

�أيام مفتوحة لت�سجيع �لقر�ءة يف �ملد�ر�س(.

يف حني نفذت د�ئرة �لتوعية و�ملنا�سرة ثالثة �أيام مفتوحة �سارك فيها ٣٦٨ طالب/ة بهدف تعزيز وعي �لأطفال 
باأهمية �لتعليم �ملهني تخللها عدة عرو�س مل�سرحية  �لدمى »لعبة �جلزيرة«.

 
ً
 مفتوحا

ً
تنفيذ سبعة عشر يوما

 �إحدى �ل�سيد�ت �لتي �ساركت بدورة �لك�س�سو�ر�ت عام ٢٠١٣ وهي ت�سارك بيوم مفتوح بز�ويتها �خلا�سة عام ٢٠١٤.
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�إنطالقًا  و�لدولية  �ملحلية  �سر�كاته  تعزيز  على  �ملركز  عمل 
من �أهمية تبادل �خلرب�ت وم�ساركتها  وبناء عالقات متينية 
تعك�س ثقة �ل�سركاء بعمل �ملركز وت�ساهم ب�سكل جدي يف دعم 
�ملجتمعي  �لتغيري  يحقق  تكاملي  لعمل  و�سوًل  �ملركز  توجه 
م�ستويات  �أربعة  على  �ل�سر�كات  هذه  تركزت  �ملطلوب، 

مو�سحة كالآتي: 

اأ�ًل: ال�صراكات مع موؤ�ص�صات مانحة: 

١ .DIAKONIA موؤ�س�سة دياكونيا

�ل�سندوق �لعربي لالإمناء �لقت�سادي و�لجتماعي . ٢

٣ .COOPI موؤ�س�سة كوبي �ليطالية

٤ .MAP موؤ�س�سة �لعون �لطبي للفل�سطينني

برنامج �عمار �لبلدة �لقدمية – موؤ�س�سة �لتعاون . 5

٦ .DVV موؤ�س�سة تعليم �لكبار �لأملانية

برنامج �لأمم �ملتحدة �لمنائي UNDP- برنامج دعم . 7
CRDP سمود �لفل�سطينيني�

٨ .NDC مركز تطوير �ملوؤ�س�سات �لأهلية

�لقن�سلية �لربيطانية . 9

تعزيز الشراكات المحلية والدولية 

ن�ساء من �أجل �لقد�س.. ١٠

جمعية �ل�سبان �مل�سيحية .. ١١

�لبعثة �لبابوية. . ١٢

كريتا�س بولند.. ١٣

�سندوق �لأر��سي �ملقد�سة .. ١٤

ثانيًا: �صراكات لتنفيذ م�صاريع م�صرتكة: 

معهد �إدو�رد �سعيد للمو�سيقى. ١

مركز �لدر��سات �لن�سوية .. ٢

جمعية مركز برج �للقلق. . ٣

موؤ�س�سة �لروؤيا �لفل�سطينية .. ٤

مركز يبو�س �لثقايف.. 5

جامعة بري زيت / معهد �ل�سحة �ملجتمعي. . ٦

�تنفيذ  اخلربات  لتبادل  تكاملية  �صراكات  ثالثًا: 
اأن�صطة: 

مت �لت�سبيك مع   ٣٢  موؤ�س�سة جمتمعية حملية لتنفيذ ن�ساطات 
دو�ئر �ملركز �ملختلفة:

ور�سة توعوية للن�ساء بالتعاون مع مركز �لقد�س للم�ساعدة �لقانونية وحقوق �لن�سان.
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�لوطني  �مل�سرح  �لن�سان،  �أر�س  �لربيطاين،  �لثقايف  �ملجل�س  فل�سطني،  مدر�ستي  �لثقايف،  يبو�س  مركز  �سعيد،  �إدو�رد  معهد 
�حلكو�تي، �لإغاثة �لزر�عية،  �سباب �لبلدة �لقدمية، مركز ن�صوي �صعفاط، مركز ن�صوي الثوري، احتاد اجلمعيات اخلريية، 
تطوير،  منتدى  تامر، جمعية  موؤ�س�سة  �لفل�سطيني،  �لر�ساد  مركز  �لقد�س،  �أبناء  نادي  �ملجتمعي،  �لعمل  مقد�سيات،  فتيات 
جمعية �ل�سبان �مل�سيحية، جمعية �ل�سابات �مل�سيحيات، م�ست�سفى �ملقا�سد، م�ست�سفى �ملطلع، جمعية �أبناء بيت حنينا، �سبافورد، 
�مل�ستمر / �لتعليم  �لفكر، مركز  �لعمل �ل�سحي، موؤ�س�سة  بولند،  جلان  للدفاع عن حقوق �لطفل، كريتا�س  �لعاملية  �حلركة 

جامعة بريزيت، مركز �لدر��سات �لن�سوية، مركز مدى، موؤ�س�سة تعليم �لكبار �لأملانية، جمعية تنظيم �لأ�سرة.

رابعًا: �صراكات ا�صرتاتيجية:

�لت�سبيك مع مديرية �لرتبية و�لتعليم  يف حمافظة �لقد�س لتنفيذ �أن�سطتنا يف �ملد�ر�س وبالتايل �لتن�سيق مع ٢5 مدر�سة . ١
يف �لقد�س.

جل�سة عمل مع طاقم معهد �ل�سحة �لعامة و�ملجتمعية/ جامعة بريزيت
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إنجازات البرامج

فعاليات �أ�سبوع ت�سجيع �لقر�ءة يف �لقد�س / باب �خلليل .
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�لعمل يف �لد�ئرة يلخ�س ر�سالة �ملركز �لتي تق�سي باأهمية �لتعليم و �لتدريب على �ملهار�ت �حلياتية  باعتبارهما �لأد�ة لتمكني 
�لفئات �مل�ستهدفة للتعامل بثقة �أكرب و�قتد�ر مع �أنف�سهم ومع �ملجتمع، و�لتعامل �لإيجابي مع حتديات �حلياة �ليومية، وتفادي 
بال�سافة  يقوم على م�سح �حتياجات دورية  تنموي  تر�كمي  بتطبيق  �لأزمات   للتعامل مع هذه  �آليات  �لأزمات وخلق  حدوث 
�أدب  �لتقرير من �لعمل على تطوير دليل برنامج  �لتدخل وتوثيقها، حيث ��ستطاعت �لد�ئرة خالل فرتة  لتطوير منهجيات 

�لأطفال و�لذي وثق جتربة �لربنامج �لتي تزيد عن ع�سر �سنو�ت.

إنجازات دائرة التنمية وبناء القدرات 2014

ا�صتهدفت الدائرة

اليكم الأن�صطة التي نفذتها دائرة التنمية �بناء القدرات:

معلم شابسيدةطفل

�إحدى �لن�ساء �مل�ساركات يف دورة حا�سوب للمبتدئات.

22442967276



التقرير السنوي 262014

�سارك ١59 طفل/ة  )٨-١5�سنة( يف �للقاء�ت �لدورية . ١
لأربع جمموعات يف برنامج �أدب �لأطفال د�خل �ملركز، 
١١9 لقاء ركز على تطوير �ملهار�ت �حلياتية: )�لتعبري 
لقاء  و١9١  و�لوطنية(،  �لذ�تية  �لهوية  �مل�ساعر،  عن 
�إبد�عية  زو�يا  �ملو�هب عرب  وتطوير  �كت�ساف  على  ركز 
�ل�سعبية،  �حلكايا  �لدر�ما،  �لدبكة،  تت�سمن:  خمتلفة 

�ملو�سيقى، �لفن ، �لق�سة �ل�سعبية، و�لكتابة �لإبد�عية.

�سارك 9٣ طفل/ة يف �أن�سطة �ملخيمني �ل�سيفيني للفرتة . ٢
و�لتي   ٢٠١٤/٦/١٦-٢٠١٤/٨/٢٨ بني  ما  �لو�قعة 

اإجنازات برنامج اأدب الأطفال: 

لالأطفال  و�لوطنية  �لذ�تية  �لهوية  تعزيز  �إلى  هدفت 
من عمر ٨-١5 �سنة، وتنفيذ لقاء�ت �لزو�يا �لإبد�عية، 
بالإ�سافة  و�لتفريغية،  �لرتفيهية  �لأن�سطة  من  و�لعديد 

لتنفيذ 5 رحالت ملناطق فل�سطينية خمتلفة.
يف . ٣ �لأطفال  �أدب  ح�سة   ٦٢ من  طالب/ة   ٤٦7 ��ستفاد 

�ست مد�ر�س مقد�سية )�لأيتام ب، عمر بن عبد �لعزيز، 
�لرو�سة �حلديثة، �سرفات، �لفتاة ج، �لفتاة �ل�ساملة(، 
و٨٠ ح�سة بهدف تطوير �ملهار�ت �حلياتية و�لإبد�عية 

)�لهوية �لذ�تية، �لتعبري عن �مل�ساعر( .

فعالية ر�سم حر لأطفال �ملركز.

ور�سة تدريبية ملعلمي مديرية �لرتبية و�لتعليم.ور�سة تدريبية ملعلمي مديرية �لرتبية و�لتعليم.

�سمن فعاليات تطوير مهارة » �لهوية �لذ�تية« لأطفال �ملركز.
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اإجنازات برنامج الدعم الأكادميي الجتماعي: 

خ�سع ١١١ طالب/ة من خم�س مد�ر�س مقد�سية لختبار�ت ت�سخي�سية باملو�د �لأ�سا�سية �لثالثة: )�للغة �لعربية، �للغة . ١
�لجنليزية، �لريا�سيات( .

نفذ ٣5متطوع/ة من طالب �جلامعات و�لكليات �لفل�سطينية )�لقد�س بفروعها، بيت حلم ، بريزيت، �لكلية �لبر�هيمية( . ٢
7٨ لقاء لطالب خم�سة مد�ر�س مقد�سية )�أيتام ب، �لنه�سة �أ، ب، ج، �لدوحة(  �سمت فعاليات  لتطوير �ملهار�ت �لأكادميية 
يف مو�د �للغة �لعربية  و�لإجنليزية و�لريا�سيات بالإ�سافة �لى �لعمل على تطوير �ملهار�ت �لجتماعية و�ل�سخ�سية  كالثقة 

بالنف�س و�لتعبري عن �مل�ساعر.
��ستفاد 9٠ طالب/ة من لقاء�ت �ملجموعات �ملفتوحة و�لتي ��ستهدفت طالب �ملد�ر�س من �لأحياء �ملجاورة بهدف دعمهم . ٣

يف حل �لو�جبات �ملدر�سية �ليومية، و�لتح�سري لالمتحانات �لف�سلية.
��ستفاد  5٣ طالب/ه يف مد�ر�س )�لأيتام ب، �لنه�سة ب(  من �حل�س�س �ل�سبوعية للحا�سوب و�ملكتبة د�خل �ملركز.. ٤
��ستفاد ٣5 متطوع/ة  جامعيني من ٣٨ �ساعة تدريبية بغر�س تاأهيلهم للعمل مع �لطالب حول و�سع �لتعليم يف �لقد�س، . 5

�لذكاء �ل�سفي، �ملجموعات، ��ستخد�م و�سائل غري تقليدية يف �لتدري�س، �ملهار�ت �حلياتية، يف حني نفذت لقاء�ت دورية 
�إ�سر�فية مبعدل ٢5 �ساعة مل�ست�ساريني �أكادمييني وتربويني عرب م�ساهد�ت ميد�نية للمتطوعني. 

نفذ �ملتطوعون مبادرتني جمتمعيتني �لأولى بعنو�ن »جرعة �مل« و�لتي ��ستهدفت �لأطفال �ملر�سى يف م�ست�سفى �ملطلع . ٦
خاللها  �نتج  و�لتي  مو�سة«  »�أخالقيات/وطنية  ومبادرة  د�خلها،  �لألعاب  غرف  بتفعيل  خاللها  قامو�  و�لتي  و�ملقا�سد 

�ملتطوعون فيلمًا م�سورً� يلقي �ل�سوء باأ�سلوب ناقد على جمموعة ممار�سات خاطئة للمقد�سيني. 
��ستفاد ٣7 �ساب/ة مقد�سي من عمر ١7-٢٢ �سنة من ٢5 �ساعة تدريبية  يف مو�سوعات �لتو��سل وبد�ئل �لعنف، و�لقيادة . 7

�ل�سابة .
�سارك ٣٠ طفل/ة يف �ملخيم �ل�سيفي »ف�سائي �أنا« لالأطفال من عمر 7-١١ �سنة ملدة �سهر كامل يف مدر�سة �لنه�سة »�أ« . ٨

و�لذي هدف �إلى ت�سجيع �لتعلم �لتفاعلي و�لهادف  حيث �سمل �لعديد من �لفعاليات �لرتفيهية و�لتفريغية و�لعديد من 
�جلولت �لتعلمية.

�سارك 7٦ معلم/ة بور�سات تدريبية يف �أ�ساليب �لتدري�س �حلديثة .. 9

فعاليات �لنادي �مل�سائي يف مدر�سة �لنه�سة ب.
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�ساركت 5٠ �سيدة يف دورتني للتجميل و�لعناية بالب�سرة و�لتي �سملت دورة خا�سة يف �لبدكري و�ملنكري و�ملكياج.. ١
 �ساركت٢١ �سيدة يف دورتي �لتطريز و�لك�س�سو�ر�ت.. ٢
 �ساركت ٨ �سيد�ت يف دور�ت �لتعليم �ملو�زي.. ٣
�ساركت ١5 �سيدة يف دورتني يف  حمو �أمية �حلا�سوب للمبتدئات.. ٤
 �ساركت  ٦7 �سيدة يف دور�ت �لتطوير �ل�سخ�سي و�لتي �سملت ٦٠ �ساعة تدريبية يف مو�سوعات )�لتخل�س من �لتوتر . 5

و�ل�سغوطات، �لتعامل مع �لأبناء و�لعالقات �لزوجية، مفاتيح �لنجاح(.
�ساركت٦7 �أم مبجموعة لقاء�ت و�جتماعات بهدف دعم �لتدخل مع �أطفالهم.. ٦

اإجنازات برنامج التمكني الن�صوي: 

تدريب �لن�ساء يف مهارة �لت�سال و�لتو��سل.
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يرتكز عمل �لد�ئرة على �إثارة �أهم �لق�سايا �لجتماعية و�حلقوقية �لتي تهم �لفئات �مل�ستهدفة عرب ور�سات توعوية ينفذها 
خمت�سون، �أو من خالل توفري �مل�سادر �ملقروءة، �ملرئية و�مل�سموعة يف تلك �ملو�سوعات، كما وتوفر كافة �لدر��سات و�لأبحاث 

�خلا�سة بتخ�س�س عمل �ملركز.

��ستفاد  ١٦٣٦ طالب/ة من ور�سات �لتعليم �ملهني �لهادفة لرفع م�ستوى �لوعي باأهمية �لتعليم �ملهني يف ع�سرين مدر�سة.. ١

��ستفاد 5٨ معلم/ة من ور�سات ��ستخد�م �أ�ساليب غري تقليدية يف رفع م�ستوى وعي �لطالب باأهمية �لتعليم �ملهني، و�أهم . ٢
�مل�سار�ت �لتعليمية �ملختلفة، من بينهم ��ستفاد ١5 �أخ�سائي �جتماعي من ٣٦ �ساعة تدريبية حول كيفية مالءمة �مليول 

و�لقدر�ت مع �لتخ�س�س �لذي يرغب باختياره.

��ستفاد ٨5 �أب و�أم من �أهايل طالب �ملد�ر�س من ١٨ ور�سة توعوية باأهمية �لتعليم �ملهني.. ٣

�سارك ١9 موظف/ة من موؤ�س�ستني جمتمعيتني بور�سات توعوية باأهمية �لتعليم �ملهني طرح خاللها و�سائل غري تقليدية . ٤
ميكن �أن تعزز �لوعي بذلك.

�ل�سغوطات . 5 مع  �لتعامل  لالعتقال،  تعر�سهم  عند  �لقا�سرين  �لأطفال  حقوق  حول  توعوية  بور�سات  �سيدة   ٣9 �ساركت 
�لنف�سية و�لجتماعية.

�سارك ٤٢ �ساب/ة بور�ستني توعويتني وجولة حول م�سوؤولية �ل�سباب ودورهم يف �لتغيري �ملجتمعي، وور�سة �أخرى توعوية . ٦
مبو�سوع �خلدمة �ملدنية.

ا�صتهدفت الدائرة

معلمشابسيدةطفل
واخصائي

موظف

انجازات دائرة التوعية والمناصرة

اليكم الأن�صطة التي نفذتها دائرة التوعية �املنا�صرة:

تدريب �ل�سباب يف �لتخطيط للمبادر�ت وتنفيذها.

2004124425819
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وتطورت مهار�تي،  �لكثري  تعلمت خاللها  �ملجتمع،  �ل�سر�يا خلدمة  �أركان مركز  �سنو�ت من طفولتي ق�سيتها بني  »�ست 
�كت�سفت نف�سي وقدر�تي، وطورت مو�هبي، غ�ست يف بحر وطني و تعرفت عليه �أكرث،  كل ذلك جعل مني فتاة خمتلفة عن 
بنات جيلي، وجعلني �أ�سعر بالمتنان دومًا ملركز �ل�سر�يا،  و�لآن ومنذ ثالث �سنو�ت �أنا متطوعة يف �ملركز �كت�سبت خاللهم 
�أخطط مل�ستقبلي  �لتعامل مع �لطفال، دوري يف جمتمعي وم�سوؤوليتي �جتاهه، كيف  �أ�ساليب  �ملهار�ت كتعلم  �لكثري من 
�نتمائي جمددً� ملركز  �أن  تامة  و�أنا على قناعة  �أهد�يف، خ�ست خالله جتارب خمتلفة منحتني فر�سًا متنوعة،   و�أحدد 

�ل�سر�يا هو طريقي للتميز وخدمة �أبناء �سعبي«.

رمي نابل�صي طفلة يف برنامج اأدب الأطفال من  2004 حتى 2010
اإحدى متطوعات املركز منذ عام 2012-حتى اليوم.

أطفالنا امتداد استمر لسنوات

عر�س �ملتطوعه رمي ملبادرتها مع جمموعة متطوعني .

�ملتطوعة رمي �لنابل�سي و�لطالب جمدي �سلفيتي �سمن فعاليات برنامج �لدعم �لأكادميي �لجتماعي .
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»يعترب مركز �ل�سر�يا عنو�نًا للم�سد�قية و �لعمل �لدوؤوب مبا يوفره من  �أدو�ت ت�ساهم يف �لنهو�س �ل�سخ�سي لالأفر�د 
خا�سة يف ظل �إ�سر�ر طاقم �لعمل وتفانيه يف عمله، فمثلما يقال / رب �أخ لك مل تلده �مك/ ... ميكن �أن �أقول / رب �أ�سرة 
لك مل تنت�سب لها جينيًا �أن تكون �أ�سرتك / وهذ� �سعوري �جتاه مركز �ل�سر�يا، �بتد�أت طفولتي فيه حيث كان دليلي �ملوجه 
لكل ت�سرفاتي و�سلوكياتي، وتعلمت فيه �لكثري، ووجدت من يدعمني ، فهو منارة م�سيئة يف ظل �لو�قع �ملقد�سي �لذي 

يعاين من م�ساكل على كافة �مل�ستويات«. 

حممد زيتون / طفل برنامج اأدب الطفال 2011-2006
�اأحد متطوعي مركز ال�صرايا اليوم

�ملتطوع حممد زيتون �سمن برنامج �أدب �لأطفال ٢٠٠٦.

�ملتطوع حممد زيتون قائد جمموعة �أطفال يف خميم �ملركز �ل�سيفي ٢٠١٤.
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�ملغاربة وكانت �ساهد� مل�سادرة هذ�  لباب  �لفخرية( �ملال�سق  ن�ساأت �ملرحومة فاطمة يف بيت مقد�سي عريق )�لز�وية 
�لعقار �لتاريخي ومن ثم هدمه يف �و�ئل فرتة �لحتالل عامي ١9٦7-١9٦٨. وقامت ومب�ساعدة �ملتطوعني �ل�سباب بانقاذ 
�لكتب �لقيمة �لعائدة �لى جدها �ل�سيخ مو�سى �أبو �ل�سعود و�إلى عمها �جلليل �لعامل ح�سن �بو �ل�سعود، �حلدث �لذي غر�س 
يف وجد�نها مقاومة �لحتالل وممار�ساته. وكان �أن تر�فق زمنيا تقدم �لفل�سطيني �ملغرتب د. رجائي ب�سيلة، وقد تاأثر 
�ل�سهد�ء  �أبناء  �لأطفال من  �أي كفالة  �لرعاية  �نبثقت عنها فكرة م�سروع  �ن�سانية  بالأهل يف فل�سطني، مببادرة  مبا حل 
و�ملت�سررين من حرب ١9٦7 من قبل �أهل �خلري يف �لوليات �ملتحدة. وكانت فاطمة من �ملوؤ�س�سني لهذ� �مل�سروع �سمن 
وتو�سعت  �لعدد  تز�يد  وبعدها  �أطفال  لثماين  دفعة  �ول  وردت   ١9٦٨ �أول  كانون  ويف  �لقد�س  يف  �ل�سيد�ت  من  جمموعة 
�لد�ئرة لت�سمل رعاة كر�مًا من بلد�ن �وروبية وعربية ول يز�ل هذ� �لربنامج قائما لتاريخه هذ� �إ�سافة �إلى �لإجناز �لكبري  
بتاأ�سي�س مركز �ل�سر�يا يف �لبلدة �لقدمية عام  ١99١ و�لذي كان لفاطمة دور يف �جنازه. ولدى �إذ�عة خرب رحيل فاطمة، 
�أطلقت عليها �إحدى �لأخو�ت لقب »�جلندي �ملجهول« وكان ردي �أن »فاطمة كانت جنديًا ولكنها مل تكن جمهولة«، لقد 
كانت علمًا لدى �لعديد من �لعاملني يف ميد�ن �لرتبية و�لعمل �خلريي و�لن�ساين �مللتزم، كما كانت معروفة حق �ملعرفة 
لدى �ملئات بل �لآلف من �لعائالت �ملنكوبة على �متد�د م�ساحة �لوطن: تقوم بزيارتهم وتعد طلبات رعاية �أبنائهم وت�سلم 
للمتربعني  �ل�سكر  وتعود م�ساء حاملة ر�سائل  باكر�  ت�سري  للعائلة وكانت  �أو  �لأطفال  ر�ع لأحد  �مل�ساعدة حني يعني  لهم 
�لكر�م و�لتي خطتها بيدها جال�سة على �حل�سري يف �لبيوت �ملتو��سعة ناقلة بكل �سدق و�سفافية �خبارهم ومعاناتهم، فهي 

�إعالمية بامتياز قبل �أن نتعرف على علم �لإعالم �أو ندر�سه يف جامعاتنا ومعاهدنا.

ومن �أغلى تركة ورثناها عن �لأخت فاطمة هي �لعديد من ن�سيطات �ملجتمع �للو�تي تتلمذن على نهجها �لرتبوي و�لإن�ساين 
وو��سلن على دربها رغم تغيبها �لق�سري عن �ل�ساحة ب�سبب مر�سها �لطويل.

لفاطمة �لرحمة، وعهد� �أن ن�ستمر يف م�سريتها �خلرَية فال يز�ل برنامج م�سروع �لرعاية قائما، ول يز�ل مركز �ل�سر�يا 
يقدم خدماته �ملميزة.

نهلة العسلي - رئيسة الجمعية

المؤسسون

د. رجائي بصيلة 

ابن مدينة اللد املغرتب، عاش 

تجربة الطرد الجماعي ألهايل 

بلدته عام 1948، دّرس األدب 

االنجليزي يف جامعة انديانا يف 

الواليات املتحدة إىل أن تقاعد 

وكرس وقته لتأليف الشعر 

ويعمل حالياً عىل نرش كتابه 

“ذكريات طفولة فلسطينية”.

هزّته أحداث مأساتنا يف عام 1967 فقام بمراسلة األصدقاء 

واملعارف ومن هنا تبلورت فكرة كفالة األطفال من األرس التي 

ترضرت من الحرب وال نزال حتى يومنا هذا نعمل من خالل 

مرشوع الرعاية عىل مساعدة هؤالء األطفال وهم يف كنف أرسهم.

يعترب الدكتور بصيله األب الروحي لجمعية مرشوع الرعاية 

ومركز الرسايا لخدمة ملجتمع.

فاطمة أبو السعود

“إبنة القدس، أفنت 

حياتها يف خدمة 

فلسطني وأهلها، 

نشطت ملقاطعة 

املدارس والبضائع 

االرسائيلية، عملت 

عىل تأسيس مدارس 

االوقاف، ونفذت 

مرشوع الرعاية لألرس الفلسطينية ومرشوع الغزل 

للصوف البلدي بمساعدة سيدات وآنسات القدس 

الفاضالت. ونشطت كذلك يف النضال الوطني وكتابة 

العرائض، وكان آخر اعمالها أن قامت مع زميالتها 

ماجدات القدس عىل تأسيس مركز الرسايا لخدمة 

املجتمع، ولكن املرض اقعدها عن تتمة بقايا مهامها 

النضالية واالجتماعية.”

القيم  
	  الشفافية    

	 النوعية والجودة  
	  املشاركة  

	  االنتماء  
	  االلتزام 

	  الحق بالعيش الكريم 
	   التمييز

أسماء أعضاء الهيئة اإلدارية 
الحالية 2016-2013

	 نهلة العسيل
	 رقية ادكيدك

	 نهى نشاشيبي
	 سرية صندوقة
	 رحاب األخرض

	 ايناس احمد حامد
	 رحاب كالوتي

	 دنيا آغا
	 ريم عسيل
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فاطمة توفيق أبو السعود 
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The late Fatima was born and raised in a deep-rooted Jerusalemite house near the 
Dung Gate in the Old City. Witnessing the confiscating and demolishing of this historical 
property during the period between the years 1967-1968, Fatima decided to resist the 
Israeli occupation through saving the books of her grandfather “ Mousa Abu So’ud” and 
her uncle “Hasan Abu So’ud” with the help of volunteers.
Concurrently, Dr. Raja’e Bussaila launched an initiative that focused on helping the sons 
and daughters of the families who were affected by the June war. And that’s  when 
“Project  Loving Care” emerged in 1968 with the help of Fatima and a small group of 
Jerusalemite ladies. In December, 1968, 8 children received the first donation from the 
good hearted people in the USA. Fatima was also a cofounder of  the Saraya Centre for 
Community Services in 1991.
In February 2015, and after a long struggle with illness, Fatima passed away, leaving us 
with a very rich legacy.  When we first heard this heartbreaking news, one of our closest 
friends described her as “the unknown soldier”. “She was a soldier, but not an unknown 
one!” that was my response.  Everyone who works in education and community service 
field recognizes and knows the name of “Fatima Abu So’ud” very well. The families 
whom the project supported had a very strong and bonded relationship with Fatima.  
After every visit to the families, she would come back with many thank you letters 
to the donors  which she would write along with the families reflecting their living 
conditions with honesty and integrity. Fatima was a pioneer in public relations long 
before the advent of social media.
Fatima’s greatest legacy is the number of young women who accompanied her during 
her long journey of giving and caring, and they are still following her steps in serving 
and helping the community. She may not be with us in person, but her spirit will 
always guide us in Project Loving Care and in the Saraya Centre to serve our beloved 
community.

Rest in Peace Fatima

Nahla Assali - Chairperson
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“Al-Saraya Centre is considered a model for hard work and credibility. The team at the Centre 
always work hard to provide the children with the needed tools to build better generations. 
The best family anyone can get is the one that God gives us by chance and not by genes. And 
that’s exactly how I see Al-Saraya my second family and home! I spent my childhood there, 
and it was my guide to be a better person.Al-Saraya Centre is the light that shines in the Jeru-
salemite reality.”

Mohamad Zaitoon, One of our children at Children’s Literature Program (2006-2011) and 
currently one of our volunteers.

“Mohamad Zaitoon” as a student in Children’s Literature program in 2006.

“Mohamad Zaitoon” as a volunteer leading a group of children in the summer camp in 2014.
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OUR CHILDReN...

“I’ve spent 6 years of my childhood inside the walls of this Centre. I’ve learnt many things that 
enabled me to explore my abilities and develop my talents. The Centre helped me to explore 
my country which made me a different girl. Of course this made me feel grateful for the Cen-
tre. And I’ve been a volunteer at the Centre since 2012. The past 3 years taught me many 
things regarding social responsibility and, my role in social change. In the end, I truly believe 
that being a part of Al-Saraya Centre is what made me different and what helped me to serve 
my community!”

Reem Nabulsi, One of our children at Children’s Literature program (2004-2010), and 
currently one of our committed volunteers.

LONg teRM ReLAtIONSHIP wItH OUR tARget gROUPS 

“Reem Nabulsi” with one of the students in the Academic Club.

“Reem Nabulsi” presenting a social initiative with her group at the center.
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The work of this department focuses on raising the main social issues that concern our target 
groups through workshops, providing written, audio and visual resources in addition to the 
studies and researches on the work of the Centre.

targeted

children

2004

women

124

youths

42

teachers

58

employees

19

ACHIeVeMeNtS OF AwAReNeSS RAISINg DePARtMeNt

Throughout 2014, the department targeted

the activities of this department could be summed as follows:

1. 1636 students participated in vocational education workshops that aimed to raise aware-
ness on the importance of the vocational education in 20 schools.

2. 58 teachers participated in workshops on how to create creative means to raise the aware-
ness regarding the vocational education. 15 of whom were social workers who also at-
tended 36 training hours on how to match interests and abilities with the choices of  major.

3. 85 parents participated in 18 awareness workshops on the importance of vocational edu-
cation.

4. 19 employees from two different social centres participated in awareness workshops focus-
ing on exploring non-traditional options in vocational training.

5. 39 women participated in workshops about the rights of children who get arrested by the 
occupation.

6. 42 youths participated in two workshops and a tour on the role of youth in social change, 
and another workshop on the civil service.

Youth participating in a training course on how to implement social initiatives.
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women empowerment Program

1. 50 women participated in two courses on hair dressing and skin care, manicure, pedicure 
and make-up.

2. 21 women participated in accessories and embroidery courses.

3. 8 women participated in dual literacy course.

4. 15 women participated in two computer literacy courses.

5. 67 women participated in self development courses that included 60 hours in different 
subjects such as; dealing with stress, marriage relationships, and keys to success.

6. 67 mothers participated in several meetings on how to deal with their children. 

women participating in a training course on communication.
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Social and Academic Support Program

1. 111 students from 5 different schools did our pre-evaluation test in the three main school 
subjects (Arabic, English, and Math)

2. 35 volunteers from local universities and colleges implemented 78 meetings for the chil-
dren (Aytam B, Nahda A,B,C, and Al-Doha school) of the program emphasizing on Arabic, 
English, and Math in addition to developing the personal and social skills of the children. 

3. 90 students attended meetings that provided them with help to do their homework and 
study for their final exams.

4. 53 students from (Al-Aytam B, Al-Nahda B) attended the weekly classes at our Centre in 
the computer and the library.

5. 35 volunteers attended 38 training hours that enabled them to work with the children. The 
training hours tackled the status of education in Jerusalem, how to manage groups, how 
to create creative teaching methods and life skills. While the consultants implemented 25 
hours through regular supervising meetings.

6. Two social initiatives were implemented by our volunteers. One under the name “Jur’et 
Amal- Dose of Hope” which targeted the children patients at St.Augusta hospital through 
activating the play room. The other one under the name “Akhlaqyat- Ethics” consisted of 
filming a short documentary that highlights some unethical practices in Jerusalem.

7. 37 youths (17-22 year old) attended 25 training hours about communication skills, violence, 
and youth leadership.

8. 30 children participated in a summer camp under the name “My Space” from the age 
7-11 year old. The summer camp was implemented at Al-nahda “A” school and aimed at 
triggering children’s curiosity in order to encourage interactive learning. The summer camp 
included many activities and field trips and tours.

9. 76 teachers participated in training workshops on modern teaching methods.

Academic Club in Al-Nahda “b” school.
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Children’s Literature Program: 

1. 159 children (8-15 year old) divided into four groups, participated in the regular meetings 
at the centre. 119 meetings emphasized on developing life skills: (expressing feelings, and 
personal and national identity), while 191 meetings enabled the participants to explore 
and develop their talents through the different activities that include: Dabka, Drama, Folk-
lore Tales, Music, Art, and creative writing.

2. 93 children participated in two summer camps in the period between 16/6/2014-
28/8/2014. Both summer camps aimed to enhance the personal identity and also includ-
ed several different activities, and 5 trips to different Palestinian areas.

3. 467 students attended 62 classes in Children Literature in 6 schools (Al-Aytam B, Omar Ben 
AbdelAziz, Rawda Hadeetha, Sharafat, Al-fatah “C”, Al-Fatah Alshamela) and 80 classes 
that aimed to develop the life and creative skills of the children.

Our children participating in an activity for 
developing the personal identity skill.

teachers of the Directorate of education participating 
in a training workshop 

Our children participating in a drawing activity.

teachers of the Directorate of education participating 
in a training workshop 
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The work of this department summarizes the vision of the Center that highlights the impor-
tance of education and life skills training considering them the tools to enable our target groups 
to have higher self esteem and to deal positively with daily life challenges. Throughout 2014, 
the department was able to develop a guiding manual for the Children’s Literature program.

ACHIeVeMeNtS OF tHe DeVeLOPMeNt AND CAPACItY bUILD-
INg DePARtMeNt 2014

targeted

the department implemented many activities as follows: 

childrenwomenyouthsteachers

22442967276

One of the participants in the computer course at the center.
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PROgRAMS ACHIeVeMeNtS 

One of the activities of reading encouragement week at Hebron gate in Jerusalem.
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Centre, Union of the Charitable Societies, St.Augusta Hospital, Mada Center,DVV, Beit-Hanina 
Youth Center, Al-Fiker Association, Al-Maqased Hospital, Spafford Center, Continuing Education 
Center, Defense for Children International, Community Action Center, Family Planning  Associ-
ation, Health Work Committee.

Forth: Strategic partnerships:
1. Our main strategic partnership is with the Directorate of Education in Jerusalem which sup-

ports us in our outreach programs to implement our activities in 25 schools in Jerusalem.

A work session with the team of the Social and public health department\ birzeit University.
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ReINFORCINg LOCAL AND INteRNAtIONAL PARtNeRSHIPS

FIRSt: PARtNeRSHIPS wItH DONORS:
1. Diakonia

2. Arab Fund for Social and Economic Devel-
opment 

3. COOPI

4. MAP

5. Welfare Association

6. DVV

7. UNDP

8. NDC

9. British Council

10. Women for Jerusalem Association

11. YWCA

12. Pontifical Mission

13. Caritas- Poland

14. Holy Land Fund

SeCOND: PARtNeRSHIPS tO IMPLeMeNt 
MUtUAL PROJeCtS: 

1. Edward Sa’eed Institute

2. Women Studies Centre

3. Burj Al-Laqaq Society

4. Al-Ro’ya Association

5. Yabous Cultural Center

6. The Institute of Community and Public 
Health\ Birzeit University

tHIRD: PARtNeRSHIPS wItH OtHeR ORgA-
NIZAtIONS tO eXCHANge eXPeRIeNCeS:
In order to exchange experiences with other 
firms working in the field, Al Saraya Centre 
partnered with 32 different local associations 
such as;

Edward Sa’eed Institute, Yabous Cultural Cen-
tre, “Madrasti Palestine”, Faisal Husseini 
Foundation, The National Theater “Hakwati”, 
Ma’an, Old City’s Youth, Women Studies Cen-
tre-Shu’aft, Women Studies Centre-Thori, Tam-
er’s Institute, Muntada Development Associa-
tion, YMCA, YWCA, Caritas- Poland, Al-Irshad  

A workshop on raising the awareness regarding human rights.
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The department of Development and Capacity Building at the Center implemented 14 
open days that targeted 1117 children and 67 ladies. The open days were as follows: 
The Palestinian child day,International child day,”Madrasti heya al enwan” about the 
importance of education, two other open days at the beginning and the end of the 
summer camp of Children’s literature program, two other open days at the beginning 
and the end of the summer camp of the Social and Academic support program, “Ma’rfati 
fi Qodorati tareeq salamati”- “Knowledge is Safety”, “Anti roh el haya”, in addition to 
another 5 days that were implemented in schools to encourage reading.

Whereas, the department of Advocacy and Awareness implemented 4 open days that 
targeted 368 children in order to raise awareness regarding the importance of  voca-
tional education which also included several puppet shows “Island Game”

tHe IMPLeMeNtAtION OF 17 OPeN DAYS

One of the women participants in the Accessories course in 2013 presenting her handmade accessories in an open 
day at Al-Saraya in 2014.
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Al-Saraya Center was able to work with 25 different schools with the help of this cooperation. 
The schools were from different areas, such as the Old City, Sorbaher, Tori, Silwan, Shu’fat, Be-
it-Haina, Issawie, Beit-Safafa, Sharafat, Sheikh Jarra and Wadi el joz.

CONtINUOUS COOPeRAtION wItH tHe DIReCtORAte OF eDUCA-
tION IN JeRUSALeM

20

Folkloric tale activity in Al-Rawda Al-Hadetha school 
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Due to the importance of the voluntary work in reinforcing the role of youth in social 
change, Al-Saraya center provided 16 university students with scholarships as a reward 
for their commitment to the voluntary program at the Center. It is important to note that 
these students were selected according to a certain criteria set earlier which focuses on 
their commitment and their participation in initiatives that serve the community.

bUILDINg A StRONg VOLUNtARY bASIS

Al-Saraya center’s volunteers participating in a course on the social change.
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ReLeASINg A SONg UNDeR tHe NAMe “AL-QUDS HAbeebtNA”

Funded by the Welfare association, Al-Saraya released a song under the name “Al-Quds Ha-
beebtna”. This song aimed to emphasize the importance of preserving the Palestinian heritage 
in Jerusalem. It is important to note that the children at the Center composed the lyrics of the 
song, and performed it. Also, a video clip was filmed that you can watch at the following link: 

https://www.youtube.com/watch?v=ZPXHe1y6InQ

the group of children who participated in the song.
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Issuing a study under the name “Al Saraya Makes My Day”

In March 2014, the executive director of the Center Ms. Heyam Ellayan and the administrator of 
Resource Developing and Public Relations Ms. Nida’a Dweik participated in the Lancet medical 
conference that was held in Amman, Jordan. They presented the study that was conducted 
about the challenges of living in the Old City and the role of Al-Saraya center in facing them.

This came as the culmination of the partnership with the Institute of Community and Public 
Health in Birzeit University and funded by MAP (Medical Aid for Palestinians).

The study tackled the main challenges the Jerusalemite people face on a daily basis that threat-
en their national and personal identity. These challenges include surviving in Jerusalem with all 
the problems that are resulted from the lack of space, the educational system, public health, 
violence and many others. The study also highlighted the role of the Center in dealing with 
these issues through the implementation of empowerment programs for women, children and 
youth.

Al-Saraya believes that change and resilience starts with helping the Jerusalemite individual 
mentally and intellectually. This could be achieved though providing the necessary tools to 
acknowledge one’s identity, goals, rights, abilities and how to develop them in order to have 
an efficient role in social change.

As for the title of this study, “Al-Saraya day makes my day!”, a sentence said by a lady during 
a focus group questionnaire done by the Institute of Community and Public Health in Birzeit 
Univeristy.  

17

tha participants of the Lancet Medical Conference in Jordan 
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ACHIeVeMeNtS OF 2014
This report reviews the main events and achievements in our different programs 
and departments during 2014 through the accumulative work with groups in the 
center, schools, and through networking with the institutes of the local society:

logical thinking activity in the summer camp 2014
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Different activities in schools to encourage reading.
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NUMbeRS OF beNeFICIARIeS DURINg 2014
2014

total
 Awareness

 raising
program

 Academic
 and social
 support
program

 women
 empowerment

program

 Children’s
 literature
program

target group

37302140159 Our children
groups

226716361640467School students

3531243116137 Women+
families

1345822054 Teachers+social
workers

114427200Youth

1919000Employees

123030093Summer Camps

Open days

Jerusalemite women participating in a training course on 
how to deal with stress.

the Academic Club in the Academic and Social Support 
Program.
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Therefore, and throughout 2014, our implemented program targeted:

childrenwomenyouthsteachersemployees

424842011413419

We, at Al-Saraya Centre, are very proud of what we achieved during 2014. And we 
must not forget the role of our donors and partners in supporting our work continuously. 
Thank you.

And thanks from the bottom of our hearts to the wonderful team and board of Di-
rectors who worked day and night in order to achieve our goals.

eXeCUtIVe DIReCtOR -  HeYAM eLLAYAN
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Our dear friends,

greetings from Jerusalem,

I am glad to present to you the main achievements of Al-Saraya Centre throughout the 
year 2014. This year witnessed well-organized and continuous work of the team to im-
plement the strategic plan using techniques that match the needs of the programs and 
the target groups. Despite the bad living conditions of the Jerusalemites and the 25% 
increase of the social problems within the Palestinians in East Jerusalem and the West 
Bank,  the accumulative implementation of the strategic plan guarantees the social 
change we seek to achieve. 

Of course, working in Jerusalem isn’t easy and you have to face many obstacles on a 
daily basis, which makes it hard to have quick results. Change requires faith. In Al-Saraya 
Centre we all have this strong faith and passion to achieve the social change. That’s why 
we were able to achieve many goals that enriched the experience of the Centre.

In order for an individual to plan a better future and interact with the surrounding envi-
ronment, Al-Saraya center believes that he or she must obtain the necessary life skills1 
that will enable them to be part of the social change. Thus, the center focuses on em-
powering2 the Jerusalemites socially through surveying the needs of the target group 
and developing new methods to approach these needs.

1 Life skills are abilities for adaptive and positive behavior that enable us to deal effectively with the demands 
and challenges of everyday life, in other words psychosocial competency. They are a set of human skills ac-
quired via teaching or direct experience that are used to handle problems and questions commonly encoun-
tered in daily human life. The subject varies greatly depending on social norms and community expectations.

2 Empowerment is a multidimensional social process that helps people develop power to use in their lives, com-
munities, and society. The Connecticut People Empowering People program builds on the theory of critical adult 
education to develop skills and supports for empowerment

INtRODUCtION
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VALUeS:

• Transparency                         

• Participation                           

• Commitment                         

• Quality, excellence and distinction

• Allegiance  

• The right to life with dignity.

• Nahla Assali: Chairperson. 

• Sirat Sandouqa: Vice chairperson.

• Nuha Nashashibi: Secretary.

• Ruqaya Kmeil: Treasurer. 

• Rihab Al-Akhdar:Member.

• Inas Ahmad Hamed: Member.

• Rihab Kalouti: Member.

• Dunia Agha: Member.

• Reem Assali: Member.

bOARD OF DIReCtORS
(eLeCteD ON tHe 25tH OF OCtObeR, 2013):
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general Assembly

board of Directors

executive DirectorLegal Consultant

Dept. Manager

Awareness-raising

Resource Center (Library)

Leading team

Key:

Research & Studies

Field worker

Dept. Manager

Academic & Social Support

Children’s Literature

Dept. Manager

Accountant

It Specialist

general Services

Seceretary

guard

Cleaner

Resource Dev. & Public Rel.

external Audltor
 internal
Auditing

Advocacy & AwarenessDevelopment & Cap. 
building

women empowerment

Admin. & Finance.
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AbOUt US:

Al Saraya Center for Community Services was registered in 1990 as a nonprofit organiza-
tion. The Centre is located in the midst of the Islamic quarter in the Old City, in an area called 
Aqabat al-Saraya which is a few meters  away from the Aqsa Mosque and the Holy Sepulchre. 
Since its inception, the Center devoted its services to ease the impact of the suffering inflicted 
on its people since 1967. In order to achieve their ambitions, accompanied with the generous 
support of the Welfare Association in Genève and a number of other organizations, Al Saraya 
was inaugurated in 1991 out of deep faith in the importance of such programs and projects 
that help in making a positive change in the lives of women, children and youth.

VISION:

A Jerusalemite community living in dignity

MISSION: 

Believing in the importance of learning, comprehensive education and the need to bring about 
social change, the Saraya Center for Community Services, located in the heart of the Old City 
of Jerusalem works on the development of life skills especially for children, women and youth 
through outreach programs and non-formal education in collaboration and networking with 
various community based institutions.

the historical flagstones at Al-Saraya Center building. 
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Al-Saraya Center team including employees and volunteers on the Palestinian Child Day celebration with “Safa’a Abu-
Assab” the manager of DIAKONIA.
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Children participated in an open day, donating money for the children of gaza 
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