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املركز  اأ�شدر   ٢٠١٤ عام  يف  
دليل برنامج اأدب الطفال.

ال�شرايا  مركز  مقر  �شراء  مت   ١9٨9 عام  يف 
والعائد امتالكه لعائلة القوا�س، بعد اأن قررت 
جمموعة ن�شاء مقد�شيات ممن عملن ل�شنوات 
والإن�شاين  الجتماعي  امليدان  يف  طويلة 
البلدة  �شكان  خلدمة  جمتمعي  مركز  تاأ�شي�س 

القدمية يف القد�س.

�شجل املركز كموؤ�ش�شة غري هادفة للربح 
عام ١99٠ يف وزارة العدل الإ�شرائيلية.

 ١99١/١/١٤ بتاريخ  املركز  افتتح 
واعترب  الأولى  اخلليج  مع حرب  بتزامن 

حينها اإطارًا اآمنًا للن�شاء والأطفال.

يف عام ١99٥ بداأ تنفيذ دورات 
الدراما وامل�شرح.

األغي ق�شم احلياكة  يف عام ١999 
بالربامج  العمل  وبداأ  واخلياطة، 

التعليمية، التوعوية، والثقافية.

يف عام ٢٠٠٠ مت عقد اتفاقية �شراكة مع مديرية الرتبية 
اإذن  على  احل�شول  مت  وخاللها  القد�س  يف  والتعليم 
املحيطة  والتعليم  الرتبية  مديرية  مدار�س  مع  بالعمل 
احلا�شوب  حل�ش�س  املركز  داخل  املدار�س  وا�شتقبال 

واملكتبة.

يف عام ٢٠١٢ اإعداد خطة املركز ال�شرتاتيجية 
للثالثة اأعوام )٢٠١٢- ٢٠١٥( والتي اعتمدت 

توجهًا براجميًا وتوجهًا اإعالميًا.

دليل  املركز  اأ�شدر   ٢٠١3 عام  يف 
برنامج الدعم الأكادميي الجتماعي.
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السرايا في
عامها الخامس والعشرين

يف  حينها  يف  املركز  عمل  تركز 
اأق�شام املكتبة، اخلياطة واحلياكة 

بال�شافة للعلوم املنزلية.

اأ�شيف  العامني ١99٢-١99٤  بني 
ق�شمي التجميل واحلا�شوب.

يف عام ١993 بداأ تنفيذ دورة حمو الأمية لأول مره 
ولحقًا دورة التعليم املوازي.

 يف عام ٢٠٠٤ توقيع اأول اإتفاقية مع موؤ�ش�شة 
ت�شجيع  م�شروع  لتنفيذ  ال�شويدية  دياكونيا 

القراءة والذي ا�شتمر حتى نهاية ٢٠١٥.

قبل  من  املركز  مقر  اقتحم   ٢٠٠٧ عام  يف 
فتحوه  �شق  عرب  للمقر  املجاورين  امل�شتوطنني 
احلي  اأهايل  قام  حيث  املال�شقة،  باجلدران 
ال�شق  واإغالق  لالقتحام،  بالت�شدي  واملوظفون 

الذي قام امل�شتوطنون بفتحه.

املركز  مقر  ترميم   ٢٠١3-٢٠١١ عام  من 
التعاون  موؤ�ش�شة  من  بتمويل  جتهيزه   واإعادة 
القت�شادي  لالإمناء  العربي  وال�شندوق 

والجتماعي.
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اإميانًا منا باأهمية التعلم والرتبية ال�شاملة وب�شرورة اإحداث التغيري املجتمعي، نحن 
مركز ال�شرايا خلدمة املجتمع الكائن يف قلب البلدة القدمية يف القد�س نعمل على 
تطوير املهارات احلياتية١ خا�شة للطفل واملراأة وال�شباب من خالل برامج التوعية 

والتعليم غري الر�شمي بالتعاون والت�شبيك مع موؤ�ش�شات العمل املجتمعي املختلفة .

11 للتعامل . امل�شتهدفة  للفئات  الالزمة  والجتماعية  ال�شخ�شية  واملهارات  ال�شلوكيات  هي  احلياتية:  املهارات1
بثقة اأكرب واإقتدار مع اأنف�شهم ومع املجتمع، وذلك عن طريق اإتخاذ القرارات الأن�شب على امل�شتويات املختلفة 
والغري  النف�س  ال�شخ�شية، فهم  الأفعال  امل�شوؤولية عن  اآليات  والنف�شية...( وتطوير  )ال�شخ�شية، الجتماعية، 
للتعامل مع الأزمات عند حدوثها. اليات  اإيجابية مع الآخرين وتفادي حدوث الأزمات وخلق  وتكوين عالقات 

)مركز معًا، اليوني�شف ٢٠١١(.

جمتمع مقد�شي يعي�س بكرامة. رؤية المركز

رسالة المركز

الطفل يو�شف يف اليوم الفل�شطيني املفتوح  يف برنامج الدعم الأكادميي الجتماعي
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هيكلية
المركز
التنظيمية

الهيئة1العامة

جمل�س1الإدارة

امل�شت�شار القانويناملدير التنفيذي

مدير

التوعية

مركز امل�شادر )املكتبة(

الفريق القيادي

املفتاح:

درا�شات واأبحاث

عامل ميداين

مدير

الدعم الكادميي والجتماعي

اأدب اطفال

مدير

املحا�شب

اخ�شائي نظم معلومات

اخلدمات العامة

�شكرترية

حار�س

عامل تنظيف

م�شوؤول تنمية املوارد والعالقات العامة

مدقق احل�شابات اخلارجي
الرقابة 
الداخلية

دائرة التنمية وبناء القدراتدائرة املنا�شرة والتوعية

التمكني الن�شوي

الدائرة الإدارية واملالية
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نهلة الع�شلي - رئي�شة جمل�س الإدارة  �

�شرية �شندوقة - نائبة الرئي�شة  �

رقية ادكيدك- اأمينة ال�شندوق �

نهى ن�شا�شيبي- اأمينة ال�شر �

رحاب الأخ�شر - ع�شو �

اإينا�س اأحمد حامد - ع�شو  �

رحاب كالوتي - ع�شو  �

دنيا اآغا - ع�شو  �

رمي ع�شلي- ع�شو �

ال�شفافية �

النوعية واجلودة �

امل�شاركة �

النتماء �

اللتزام �

احلق بالعي�س الكرمي �

التميز. �

القيم

أسماء أعضاء الهيئة 
اإلدارية المنتخبة بتاريخ 
 :2013/10/25
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وي
سن

ر ال
ري

تق
ال

10

٢٠
١٥

كلمة المركز 
البلدة  قلب  يف  يعمل  ال�شرايا  ومركز  عامًا  والع�شرون  اخلم�شة  يقارب  ما  منذ 
واقع  وحت�شني  لتغيري  كبرية  حتديات  ظل  ويف  عادية  لي�شت  ظروف  يف  القدمية 
الأ�شرة املقد�شية لتظل �شامدة يف القد�س، وقادرة على التعامل مع الواقع املرير 
الذي لي�س من ال�شهل على الإن�شان العادي اأن يعي�شه، واقع ُي�شتهدف فيه الن�شان 
بكل التفا�شيل، ويكون فيه كل �شي �شعب. الظروف الق�شادية �شعبة، والظروف 
الجتماعية �شعبة، التعليم �شعب، وعلى الإن�شان اأن يتعلم واأن  يحب احلياة بالرغم 
والأج�شام  للمرجعيات  فيه غياب  واقع   يعي�س يف  اأن  يتعلم  اأن   الظروف،  كل  من 
ال�شرعية امل�شاندة والداعمة، واقع اأ�شبحت حياة الن�شان لي�س لها قيمة وم�شتهدفة 

بكل الأ�شكال ول يوجد اأي اعتبار اإذا كان هذا الإن�شان �شيخًا، �شابًا، اأو طفالأ. 

تعمل  برامج  بناء  ذلك  يتطلب  الظروف،  هذه  كل  مع  مرافقًا  العمل  يكون  عندما 
على دعم وبناء ال�شخ�شية ومتكني الفرد من امتالك مهارات ت�شاعده على التكيف 
الإيجابي والتعامل مع الواقع بكفاءة، وتركز على  الوعي والتعليم والثقافة كاأ�شا�س 

لبقاء الن�شان �شامدًا.

لتحقيق  حماولة  يف  وال�شباب  والن�شاء  الأطفال  ال�شرايا  مركز  برامج  ت�شتهدف 
فالأطفال  وتتاأثر،  توؤثر  التي  فئاته  اأهم  على  بالرتكيز  للمجتمع  املن�شود  التغيري 
هم جيل امل�شتقبل واإذا مل يتم جتهيزهم بالأدوات الالزمة ف�شوف يوؤثر ذلك على 
الأمل بحياة  اأفقدتهم  يعي�شونها  التي  الظروف  واأن  ب�شكل كبري خا�شة  م�شتقبلهم 
ي�شتطعيون عي�شها كاأطفال وهم يف القد�س ب�شكل خا�س ويف فل�شطني ب�شكل عام 
يكربون قبل الأوان بدون اأن نعي ذلك ويحملون اأعباًء كبرية لي�شت لهم،  ونحملهم 

ما ل طاقة لهم به .

 ولهذا يركز مركز ال�شرايا على الأطفال ليعي�شوا طفولتهم من خالل التعلم من 
اللعب بكافة اأ�شكاله والرتكيز على اإك�شابهم العديد من املهارات التي تعزز اجلانب 
النف�شي الجتماعي وت�شاعدهم على اكت�شاف ذاتهم ومعرفة هويتهم وت�شاعدهم 
الق�شة  على  الرتكيز  خالل  من  اخليارات  من  العديد  على  والنفتاح  التقبل  على 
تطور  التي  الن�شاطات  من  وغريها  والدبكة  واملو�شيقى  والر�شم  والفن  والدراما 
القدرة لديهم على تطوير ذاتهم ومعرفة توجهاتهم واأدوارهم ليعي�شوا جزءًا من 

الطفولة التي فقدوها واأفقدهم اإياها الآخرون.

يركز مركز ال�شرايا اأي�شا على الن�شاء من منطلق اأن املراأة هي الأ�شا�س يف عملية 
بناء املجتمع، واأن العبء الأكرب يقع على عاتقها يف تربية الأطفال واحلفاظ على 

ال�سيدة1هيام1عليان1
املديرة التنفيذية 

ال�سيدة1نهلة1الع�سلي
رئي�شة جمل�س الإدارة
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اإمراأة واعية قوية قادرة على حتمل امل�شوؤولية يخفف من حدة امل�شاكل التي تنتج  متا�شك الأ�شرة واإ�شعادها. واأن وجود 
عن عدم وعيها. فا�شتهداف املراأة  تعليميًا و اق�شاديًا و�شخ�شيًا. و العمل على تدريب الن�شاء وم�شاعدتهن على م�شاندة 
املجتمع يف احلالت املختلفة �شواء اأكان ذلك اجتماعيًا او تربويًا جاٍر  الآن يف املركز خل�شو�شية املجتمع املقد�شي وافتقاره 

لأطر لديها القدرة على التدخل وحل امل�شاكل  وبالتايل حماية الأ�شرة املقد�شية .   

اأما بالن�شبة الى ال�شباب فروح التغيري توجد فيهم و العمل معهم هو �شروري من منطلق تعزيز امل�شوؤولية املجتمعية وروح 
التطوع والقيام  باملبادرات التي تعمل على التغيري وت�شاعد يف خلق واقع اآخر بعيدًا عن التفكريالتقليدي يف التعامل مع 
كل ما يتعلق يف حياتنا، واقع اآخر من املمكن اأن يقود اإلى حترر الإن�شان من الأفكار العقيمة املتوارثه والأنظمة والقوانني 
التي و�شعناها ومل نخرج من اإطارها لغاية الآن وهذا ما نحن بحاجة اإليه. لذلك ففي مركز ال�شرايا اليوم قاعدة عري�شة 
من املتطوعني من كافة امل�شتويات �شواء اأكانوا جامعيني اأو طالب مدار�س اأو من اأطر اأخرى خمتلفة يتم العمل على بناء 
مهاراتهم وهم اليوم يبادرون باأفكار رائعة للتغيري �شواء اأكان ذلك يف جمال العادات والتقاليد اأو امل�شاكل الجتماعية اأو 
مبادرات لعمل جلان طوارئ مل�شاعدة ال�شكان يف القد�س يف ظل غياب اأي حترك فل�شطيني، عربي اأو دويل  ملا تتعر�س له  

يف هذا الوقت من اإعتداء على الإن�شان وامل�شكن والن�شيج الجتماعي.

ومن اأهم اإجنازات فئة ال�شباب اإن�شاء  جلنه طوارئ من ال�شبان القادرين على التدخل يف احلالت التي ت�شتوجب ذلك.

بناء برامج تتجاوب مع هذا الواقع لي�س بال�شيء ال�شهل خا�شة و اأن املركز يقع  يف البلدة القدمية  يف القد�س ويخ�شع 
لكافة القوانني والأنظمة ال�شرائيلية التي ت�شتهدف الفراد واملوؤ�ش�شات على حد �شواء،  وما يقوم به املركز يتطلب جهودًا 
كبرية وطاقم عمل واِع  ومدرب، لديه القدرة على التوا�شل وا�شتقطاب امل�شتفيدين الذين يتم العمل معهم ب�شكل تراكمي 

لأن عملية التذويت حتتاج الى وقت.

وهنا تاأتي اأهمية الت�شبيك والتوا�شل مع العديد من املوؤ�ش�شات والأج�شام الفاعلة �شواء اأكانوا موؤ�ش�شات نعمل معها ب�شكل 
تكاملي اأو ت�شاركي يتم فيه تق�شيم املهمات ح�شب التخ�ش�س، اأو موؤ�ش�شات ممولة للن�شاطات التي يتم عملها. 

وهنا لي�شعني اإل اأن اأتقدم بال�شكر اجلزيل لكل من اآمن بر�شالة مركز ال�شرايا وقام بتقدمي الدعم بكافة اأ�شكاله، وكما 
واأ�شكر كافة املوؤ�ش�شات ال�شريكة للمركز على كل امل�شتويات.

اأود اأن اأختم هنا بالرتكيز على دورنا كموؤ�ش�شات جمتمع مدين وكل الأطر الر�شمية والغري ر�شمية  لتحمل امل�شوؤولية حلماية 
ودعم اأطفالنا واأهلنا يف القد�س من خالل العمل املبا�شر مع الفئات امل�شتهدفة، يف العائلة، يف املدر�شة و داخل املوؤ�ش�شات 

بكل الطرق املتاحة بعيدًا عن ال�شعارات الرنانة، لأن اأطفالنا واأهالينا ي�شتحقون احلياه اذا ما اآ�شتطاعوا اليها �شبياًل. 

نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها سبياًل
,,,,



وي
سن

ر ال
ري

تق
ال

12

٢٠
١٥

السرايا في أرقام
مقارنة1اأعداد1الفئات1امل�ستهدفة،1املدار�س،1امل�ؤ�س�سات1ال�سريكة1)2014،2015(

20152014البند1
٤٥9٧طفل/ةالفئات امل�شتهدفة 

٤٧٢�شيدة
93�شاب/ة 
٨٤معلم/ة

٥٤موظف/ة

٤٢٤٨طفل/ة 
٤٢٠�شيدة

١١٤�شاب/ة 
١3٤معلم/ة 
١9موظف/ة

٢٨٢٥املدار�س
٤٢ موؤ�ش�شة �شريكة و١٥موؤ�ش�شة مانحة املوؤ�ش�شات ال�شريكة 

و9 موؤ�ش�شات لتنفيذ م�شاريع م�شرتكة 
3٢موؤ�ش�شة �شريكة و١٤ موؤ�ش�شة مانحة و 

٦ موؤ�ش�شات لتنفيذ م�شاريع م�شرتكة

أعداد إجمالية لكل البرامج
تفا�سيل1الفئات1امل�ستهدفة1خالل1عام20151:

الدعم1الأكادميي1التمكني1الن�س�ي11اأدب1الطفالالفئة1
املجم�ع1الت�عية1والجتماعي

١٥9٠9٠٠٢٤9جمموعات اأطفالنا 
١٢٨٨٠9٢٦٦٦٢٠٤٦يف املدار�س

٤٦٢3٦٧٢١3١٠ن�شاء واأهايل
٨٠٠٠٤٨٤معلمني واأخ�شائيني

٠٠93٠93�شباب
٠٠٠٥٤٥٤موظفي موؤ�ش�شات+ مثقفني 

١١٢٠٤٠٠١٥٢خميمات �شيفية 
 ٦١٦٢3١٢  ٢٥9 ١٢٧٥١٦٢ اأيام مفتوحة )اطفال+ن�شاء(

296039858113615300املجم�ع1

184معلم/ة 193�ساب/ة 154م�ظف/ة14٧2�سيدة1459٧طفل/ة
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184معلم/ة

193�ساب/ة

1459٧طفل/ة

14٧2�سيدة

154م�ظف/ة

128مدر�سة

166م�ؤ�س�سة1�سريكة

1134معلم/ة

1114�ساب/ة

14248طفل/ة

1420�سيدة

119م�ظف/ة

125مدر�سة

152م�ؤ�س�سة1�سريكة

2015 2014

مقارنة1اأعداد1الفئات1امل�ستهدفة



وي
سن

ر ال
ري

تق
ال

14

٢٠
١٥

فعاليات ترفيهية �شمن برنامج الدعم الأكادميي الجتماعي   
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إنجازات عامة لعام  2015
ي�ستعر�س1التقرير1اأهم1اإجنازات1املركز1بدوائره1وبراجمه1املختلفة1خالل1عام1كامل1من1اجلهد1
املت�ا�سل1واملرتاكم1�سمن1جمم�عات1داخل1املركز،1داخل1املدار�س،1اأو1بالتن�سيق1والت�سبيك1مع1

م�ؤ�س�سات1املجتمع1املدين1املحلية.
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اإنطالقًا من اإميان مركز ال�شرايا ب�شرورة متكني املجتمع 
حملية    قدرات  بناء  ولأهمية  الذاتي،   الدعم  من  املحلي 
املركز  �شرع  والأزمات،  الطوارىء  حالت  يف  خ�شو�شًا 
ال�شرايا  عقبة  يف  ال�شباب  من  طوارىء  جلنة  تاأ�شي�س  اإلى 
من  الأولى   وهي  القدمية   البلدة   من  الن�شارى  وحارة 
التدخل  يف  امليدانية  التدريبات  كافة  تلقت  التي  نوعها 
النف�شي والإ�شعاف الأويل والتعامل مع الطوارىء بالإ�شافة 
والتي  ال�شخ�شية  املتطوعني  مهارات  لتطوير  لتدريبات 

ت�شاعدهم يف التدخل، وتدريبات ميدانية يف فهم جغرافية 
البلدة القدمية.  

الدعم  عملية  يف  والفعال  املهم  الن�شاء  دور  على  وتاأكيدًا 
الطوارىء،  حالت  يف  خ�شو�شًا  املحلي  للمجتمع  الذاتي 
اأ�ش�س مركز ال�شرايا  جلنة داعمة من الن�شاء هي الأخرى 
الأولى من نوعها  يف البلدة القدمية، وتهدف لتقدمي الدعم 
املجتمع  ودعم  املقد�شيات،  للن�شاء  والجتماعي  النف�شي 

املحلي يف حالت الطوارىء والأزمات.

ــة  ــوية تطوعي ــبابية ونس ــوارىء ش ــان ط لج
ــة ــدة القديم ــي البل ــة ف تخريج جلنة الطوارئ بح�شور ممثلني من الدفاع داعم

املدين الفل�شطيني

تواجد جلنة الطوارئ يف غرفة الطوارئ خالل املنخف�شات اجلوية   اجتماع حت�شريي مع الن�شاء لت�شكيل جلنة الطوارئ 
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�شجل مركز ال�شرايا خلدمة املجتمع بال�شراكة مع مركز الر�شاد الفل�شطيني ومركز 
موقف  ورقة  الأهلية  املنظمات  ل�شبكة  بالإ�شافة  القانونية  لال�شت�شارات  القد�س 
املوؤ�ش�شات  واأكدت  الأطفال يف احلماية وحقهم يف احلفاظ على حياتهم.  من حق 
جميعها على �شرورة توفري الأطر املجتمعية احلامية حلق الطفل يف احلياة، بعد اأن 
عر�شت جمموعة اأوراق متخ�ش�شة حول البعد النف�شي حلق الأطفال يف احلماية، 
ال�شرايا حول  ملا قدمة مركز  بال�شافة  الأطفال يف احلماية،  القانوين حلق  البعد 
دور تطوير املهارات احلياتية وتوفري الأطر املجتمعية احلا�شنة يف حماية الأطفال.

دور األطر المجتمعية في حماية األطفال
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قدم مركز ال�شرايا هذا العام 39 منحة جامعية لطالب القد�س يف اجلامعات 
الفل�شطينية املختلفة، بهدف دعم ا�شتمرار بقاء الطالب على مقاعد الدرا�شة 

خ�شو�شًا يف ظل الأو�شاع ال�شيا�شية والقت�شادية ال�شعبة.

39 منحة جامعية
لدعم التعليم العالي في القدس 

ور�شة تقييمة لعام ٢٠١٥ ملتطوعي املركز 

يذكر اأن هذه املنح مقرونة مب�شاركة الطالب باأعمال تطوعية تخدم املجتمع 
املقد�شي يف ق�شايا خمتلفة.
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بتمويل من موؤ�ش�شة طالل اأبو غزالة وبال�شراكة مع موؤ�ش�شة �شركاء من اأجل التنمية اأفتتح  يف مقر ال�شرايا مركز 
يافا /نافذة طالل اأبو غزالة، والذي يهدف اإلى تعزيز التعلم التفاعلي با�شتخدام التكنولوجيا التي جتذب الطالب 
وحتببه بالتعلم، عرب تزويد املركز باأجهزة » النت كتابي« املزودة باإمكانية الت�شال بحزمة النرتنت والتي تتيح 

الدخول اإلى بوابة تعليمية تفاعلية واإلى الو�شول اإلى م�شادر التعلم والتوا�شل على �شبكة النرتنت العاملية.

افتتاح مركز يافا

اإ�شتخدام اأطفال مدر�شة النه�شة »ب« ال�شف الثالث 
لأجهزة نت كتابي �شمن ح�ش�س احلا�شوب

اإ�شتخدام اأطفال مدر�شة النه�شة »ب« ال�شف الثالث 
لأجهزة نت كتابي �شمن ح�ش�س احلا�شوب
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ال�شرايا  مركز  يربط  عامًا  ع�شر  خم�شة  يقارب  ما  منذ 
وطيدة،  ا�شرتاتيجية  عالقة  والتعليم  الرتبية  ومديرية 
ت�شاهم يف ربط املركز مع مدار�س مديرية الرتبية والتعليم 
يف  ت�شهم  لمنهجية  بفعاليات  التدري�شية  اخلطة  لدعم 
مبا  املعلمني  وتدعم  و�شقلها،  الطالب  �شخ�شية  تطوير 
داخل  التفاعلية  التعلمية  الأدوات  تطوير  يف  ي�شاعدهم 
من   ٢٠١٥ عام  خالل  ال�شرايا  مركز  وا�شتطاع  ال�شف، 

العمل مع ٢٨ مدر�شة يف البلدة القدمية وحميطها.

عالقة استراتيجية
مع مديرية التربية والتعليم في القدس 

اإحياء يوم النكبة مع  املدربة عي�شة يف مدر�شة اجلريو�شليم 

ور�شة تفريغية للمر�شدين الرتبويني مع املدربة منال غنيم 

ور�شة تفريغية مع املر�شدين الرتبويني مع املدربة منال غنيم وتقييم العمل مع مركز ال�شرايا داخل املدار�س 

فعالية ت�شجيع القراءة يف مدر�شة النه�شة »ب«

ور�شة  دراما للمعلمني مع املدربة منال غنيم 
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جولة يف خميم عايدة مل�شاركني  خميم نروي احلكايات  تعرف  م�شاركي خميم نروي احلكايات على مركز لجىء- خميم عايدة

نفذ مركز ال�شرايا خلدمة املجتمع املخيم ال�شيفي الك�شفي »نروي احلكايات« والذي جمع ٤١ طفل/ة من عمر )١3-١٦( 
موؤ�ش�شات  والت�شبيك مع  بالتن�شيق  بيت حلم،  اأيام مبدينة  الغربية ملدة ثالثة  وال�شفة  املحتل  والداخل  القد�س  �شنة من 
اختالف  على  الفل�شطينيني  الأطفال  بني  الجتماعي  التوا�شل  تعزيز  اإلى  املخيم  املختلفة، هدف  املناطق  فل�شطينية يف 

اأماكن تواجدهم ونقل واقع املدينة املقد�شية املعا�شة اإلى غري املقد�شيني.

تخلل1املخيم1جمم�عة1اأن�سطة1تعريفية1ب�اقع1القد�س1وم�ساكله،1وتبادل1معل�ماتي1ح�ل1واقع1املناطق11
الفل�سطينية1املختلفة.

جولة يف بتري-بيت حلم �شمن املخيم ال�شيفي »نروي احلكايات« 
نروي الحكايات
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جنح �شبع �شيدات مت�شربات من املدار�س  من احل�شول على �شهادة ال�شف التا�شع الأ�شا�شي م�شادق عليها من وزارة 
الرتبية والتعليم يف القد�س، بعد التزامهم بدورة التعليم املوازي ملدة ع�شرين �شهرًا �شمن برنامج التمكني الن�شوي، مما 

ي�شاعدهن يف ا�شتكمال تعليمهن الثانوي فاجلامعي.

سبع نساء مقدسيات
حصلن على شهادة الصف التاسع األساسي
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اأوًل:1ال�سراكات1مع1م�ؤ�س�سات1مانحة:1
١ .DIAKONIA موؤ�ش�شة دياكونيا

ال�شندوق العربي لالإمناء القت�شادي والجتماعي . ٢

التعاون . 3 موؤ�ش�شة   /COOPI الإيطالية  كوبي  موؤ�ش�شة 
الإيطايل 

٤ .MAP موؤ�ش�شة العون الطبي للفل�شطينني

٥ .DVV موؤ�ش�شة تعليم الكبار الأملانية

 .٦ UNDP برنامج الإحتاد الإمنائي 

٧ .CRDP برنامج دعم �شمود الفل�شطينيني

 التشبيك مع المؤسسات 

٨ .NDC مركز تطوير املوؤ�ش�شات الأهلية

كريتا�س . 9

البعثة البابوية. ١٠

املقد�شة . ١١ لالأرا�شي  املتحدة  اخلريية  اجلمعية 
)UHLF(

موؤ�ش�شة التعاون - برنامج اإعمار البلدة القدمية . ١٢

موؤ�ش�شة طالل اأبو غزالة  . ١3

موؤ�ش�شة تنمية ال�شباب بتمويل من موؤ�ش�شة التعاون . ١٤
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ثانيًا:1�سراكات1مع1م�ؤ�س�سات1لتبادل1
اخلربات1وتنفيذ1اأن�سطة:1

مت الت�شبيك مع ٤٢ موؤ�ش�شة جمتمعية حملية ودولية لتنفيذ 
معهد  فل�شطني،  اإجناز  املختلفة:  املركز  دوائر  ن�شاطات 
فل�شطني،  مدر�شتي  الثقايف،  يبو�س  مركز  �شعيد،  اإدوارد 
املجل�س الثقايف الربيطاين، اأر�س الن�شان، امل�شرح الوطني 
احلكواتي، الإغاثة الزراعية،  �شباب البلدة القدمية، مركز 
اجلمعيات  اإحتاد  الثوري،  ن�شوي  مركز  �شعفاط،  ن�شوي 
القد�س،  اأبناء  نادي  املجتمعي،  العمل  مركز  اخلريية، 
ال�شبان  الفل�شطيني، موؤ�ش�شة تامر، جمعية  مركز الإر�شاد 

امل�شيحية، جمعية ال�شابات امل�شيحيات، �شبافورد، احلركة 
اأ�شبانيا،  كريتا�س  الطفل،  حقوق  عن  للدفاع  العاملية 
ال�شحي،  العمل  جلان  بولند،  كريتا�س  ت�شيك،  كريتا�س 
تعليم  موؤ�ش�شة  مدى،  مركز  الن�شوية،  الدرا�شات  مركز 
القد�س  مركز  الأ�شرة،  تنظيم  جمعية  الأملانية،  الكبار 
لال�شت�شارات القانونية، جمعية اجلالية الفريقية، مدر�شة 
جيل الأمل، م�شت�شفى املطلع، م�شت�شفى املقا�شد، موؤ�ش�شة 
القد�س  مركز  ال�شباب،  تنمية  دائرة  الدولية،  فل�شطني 
املدين  الدفاع  الطبية،  الإغاثة  لجىء،  اإبداع،  للن�شاء، 

الفل�شطيني، �شركاء من اأجل التنمية.

توفيع اتفاقية �شراكة مع دائرة تنمية ال�شباب لدعم فتيات التجميل 

ور�شة مع املدرب اأّبي عودة من موؤ�ش�شة اإجناز فل�شطني حول كيفية اإدارة امل�شاريع ال�شغرية تدريب كورال مع املدربة مايا اخلالدي بال�شراكة مع املعهد الوطني للمو�شيقى 
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رابعًا:1التن�سيق1مع1م�ؤ�س�سات1حك�مية:
الت�شبيك مع مديرية الرتبية والتعليم لتنفيذ اأن�شطتنا . ١

يف املدار�س.

مت العمل مع ٢٨ مدر�شة يف البلدة القدمية وحميطها  . ٢
وهي: » النه�شة ب ، �شرافات، عمر بن عبد العزيز، 
اأبو  احلديثة،  الرو�شة  املكرب،  جبل  ال�شاملة،  الفتاة 
النظامية  الثانوية،  النظامية  عبيدة، اجليل اجلديد، 
�شعفاط، اأم طوبا الثانوية، بيت �شفافا الثانوية، الفتاة 
الأيتام  ج،  الأيتام  ب،  الأيتام  اأ،  الأيتام  ج،  الالجئة 
الدوحة،  ج،  النه�شة  اأ،  النه�شة  الثانوية،  الأيتام  د، 
بيت  الهدى،  عقب،  كفر  د،  الفتاة  الثاين،  احل�شن 

�شفافا، بنات الزهراء، بنات حزما« .

ثالثًا:1�سراكات1لتنفيذ1م�ساريع1م�سرتكة:1
معهد اإدوارد �شعيد للمو�شيقى. ١

مركز الدرا�شات الن�شوية.. ٢

املجل�س الثقايف الربيطاين.. 3

جمعية مركز برج اللقلق. . ٤

موؤ�ش�شة الروؤيا الفل�شطينية.. ٥

موؤ�ش�شة تعليم الكبار الأملانية.. ٦

دائرة تنمية ال�شباب.. ٧

كريتا�س.. ٨

مدر�شتي فل�شطني. . 9

ق�شة �شعبية مع املدربة منال �شمن اأ�شبوع ت�شجيع القراءة
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يوم مفتوح بعنوان »ال�شرايا علمك م�شتقبلك« �شمن برنامج الدعم الكادميي والجتماعي 



وي
سن

ر ال
ري

تق
ال

27

٢٠
١٥

إنجازات الدوائر 
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يقوم العمل يف الدائرة على متكني  الفئات امل�شتهدفة من )الأطفال، الن�شاء، وال�شباب( بالأدوات التي ت�شاعدهم كاأفراد 
على التحكم بظروفهم، واإجناز اأهدافهم، بحيث ت�شبح لديهم القدرة على م�شاعدة اأنف�شهم وغريهم، وحت�شني معي�شتهم.
ينطلق عملها من اإميانها بالقدرات الكامنة يف الأفراد والتي حتتاج تزويدًا باملوارد والفر�س التي ت�شاعدهم يف اإحداث 
التاأثري الإيجابي على حياتهم، وتقوية �شخ�شيتهم وثقتهم بنف�شهم، وم�شاعدتهم لي�شبحوا اأ�شخا�شًا قادرين على �شياغة 

روؤيا جديدة للعي�س بكرامة  يف ظل اإندماج حقيقي يف جمتمعاتهم.

اإليكم1الأن�سطة1التي1نفذتها1دائرة1التنمية1وبناء1القدرات

إنجازات دائرة التنمية وبناء القدرات 2015

فعاليات الر�شم والفنون �شمن الزوايا الإبداعية يف برنامج اأدب الأطفال ومع الفنان طالب الدويك 

ا�ستهدفت1الدائرة

180معلم/ة193�ساب/ة1451�سيدة13315طفل/ة
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اإجنازات1برنامج1اأدب1الأطفال

�شارك ١٥9 طفل/ة  )٦-١٧�شنة( يف اللقاءات الدورية . ١
داخل  الأطفال  اأدب  برنامج  يف  جمموعات  خلم�شة 
املركز، ١3٠ لقاء ركز على تطوير املهارات احلياتية: 
وال�شخ�شية،  الذاتية  الهوية  ال�شخ�شية،  )النظافة 
اإدارة  الفعال،  الت�شال  الآخر،  تقبل  العنف،  بدائل 
الوقت( با�شتخدام اأدوات اأدب الأطفال، و ٤٥٦ لقاء 
ركز على اكت�شاف وتطوير املواهب الإبداعية عرب زوايا 
الفوتوغرايف،  )الت�شوير  تت�شمن:  خمتلفة  اإبداعية 
الدبكة، الدراما، املو�شيقى، الفن، الق�شة ال�شعبية(.

الأطفال  . ٢ اأدب  ح�شة   ٨٧ من  طالب/ة   ١٢٨٨ ا�شتفاد 
تطوير  بهدف  ح�شة   ٥٦٠ و  واملكتبة  واحلا�شوب 
الذاتية  )الهوية  والإبداعية  احلياتية  املهارات 
�شبع  يف  العنف(،  بدائل  القرار،  اتخاذ  والوطنية، 
اأ،  الأيتام  ب،  )النه�شة  مقد�شية  مدر�شة  ع�شرة 
ال�شاملة،  الفتاة  العزيز،  عبد  بن  عمر  �شرافات، 
جبل املكرب، الرو�شة احلديثة، الأيتام ب، الأيتام ج، 
الأيتام الثانوية، اأبو عبيدة، اجليل اجلديد، النظامية 

�شفافا  بيت  د،  الأيتام  الثانوية،  طوبا  اإم  الثانوية، 
الثانوية، الفتاة الالجئة(.

الك�شفي . 3 املخيم  اأن�شطة  يف  طفل/ة   ٤١ �شارك 
التوا�شل  تعزيز  اإلى  هدف  والذي  احلكايات«  »نروي 
املقد�شيني من عمر ١3-١٦  الأطفال  بني  الجتماعي 
�شنة ونظرائهم من الداخل الفل�شطيني املحتل وال�شفة 
الغربية، تخلل املخيم جمموعة اأن�شطة تعريفية بواقع 
القد�س وم�شاكله، وتبادل معلوماتي حول واقع املناطق 

الفل�شطينية املختلفة. 
و�شارك ٥3 طفل/ة من عمر ٦-١٢ �شنة مبخيم » �شقائق 
النعمان« الذي هدف اإلى تعزيز الهوية الذاتية والوطنية من 
خالل تنفيذ ١٦ لقاء لتعريف الأطفال بهويتهم ال�شخ�شية 
والوطنية، بالإ�شافة لتنفيذ ٦٨  لقاء  يف الزوايا الإبداعية: 
ال�شعبية(،  الق�شة  الفن،  املو�شيقى،  الدراما،  )الدبكة، 
 ٤ وتنفيذ  والتفريغية،  الرتفيهية  الأن�شطة  من  والعديد 

رحالت ملناطق فل�شطينية خمتلفة وجولتني تعريفينت.  

يوم مفتوح يجمع اأهايل وطالب برنامج اأدب الطفال 
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اجتماعية(،  م�شاكل  من  يعانون  لأطفال  القراءة  يوم 
يف  اأحدهما  كتاب  عر�شي  من  طفل/ة   ٥١ وا�شتفاد 

املركز والآخر يف مدر�شة الفتاة الالجئة.
الثانوية، . ٥ )النظامية  مدار�س  من  معلم/ه   ٨٠ �شارك 

النظامية �شعفاط، الفتاة الالجئة( بور�شات تدريبية 
وتفريغية. 

بهدف . ٦ واجتماعات  لقاءات  مبجموعة  اأم   ٤٦ �شاركت 
يف  تدريبية  وور�شات  اأطفالهن،  مع  التدخل  دعم 
الدبكة،  ودعمها،  الطفل  موهبة  تقدير  مو�شوعات: 

الأ�شغال اليدوية، الزراعة البيتية.

و�شارك ١٨ طفل/ة مبخيم معهد اإدوارد �شعيد الفني لزوايا 
الدبكة، الكورال واليقاع.

و�شارك ٧ طفل/ة و٥ متطوع/ة يف املخيم الك�شفي ج�شور 
نحو اجلذور الذي نفذته موؤ�ش�شة فل�شطني الدولية بالت�شبيك 
مع عدد من املوؤ�ش�شات الفل�شطينية املحلية والدولية بهدف 

تعزيز الهوية الوطنية الفل�شطينية .
يف . ٤ القراءة  ت�شجيع  حملة   من  طفل/ة   933 ا�شتفاد 

)اأ�شبوع  �شملت:  اأ�شبوع  ملدة  ا�شتمرت  والتي  املدار�س 
ملري�س،  القراءة  يوم  املدار�س،  يف  القراءة  ت�شجيع 

يوم زراعي مع املدرب رامي  فعالية »من اأنا« �شمن تطوير مهارة الهوية الذاتية  يف املدار�س
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فرقة مركز ال�شرايا للدبكة »وهج« على امل�شرح 

اأ�شبوع القراءة »حكايتي يف �شلتي« يف مدر�شة حزما

عر�س الكتاب ال�شنوي �شمن برنامج اأدب الأطفال

فعاليات اأ�شبوع القراءة »حكايتي يف �شلتي« �شمن برنامج اأدب الأطفال يف باب العامود

اأ�شبوع القراءة »حكايتي يف �شلتي« يف مدر�شة حزما/ ق�شة �شعبية

فعالية  لعب اأدوار ملهارة بدائل العنف �شمن برنامج اأدب اأطفال

معر�س »اأنا القد�س« اخلتامي لدورة الت�شوير يف برنامج اأدب الأطفال

ت�شجيع املواهب الإبداعية عند الطالب �شمن برنامج اأدب الأطفال
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نفذ ٦3 لقاء مب�شاركة ٨٠ طالب/ة )٧-١١�شنة( من . ١
ب،  اأ،  النه�شة  ب،  اأيتام   ( مقد�شية  مدار�س  خم�شة 
اجلامعات  طالب  من  متطوع/ة   ٤٠ و  الدوحة(   ج، 
حلم،  بيت  بفروعها،  )القد�س  الفل�شطينية  والكليات 
برنامج  يف  املختلفة  البراهيمية(  الكلية  بريزيت، 
امل�شائي  النادي  �شمل  الجتماعي  الأكادميي  الدعم 
اللغة  مواد  يف  الأكادميية  املهارات  لتطوير  فعاليات 
العربية والجنليزية والريا�شيات بالإ�شافة الى العمل 
على تطوير املهارات الجتماعية وال�شخ�شية )مهارة 

عن  التعبري  الآخر،  تقبل  الذاتية،  الهوية  التوا�شل، 
امل�شاعر، النظافة ال�شخ�شية، بدائل العنف(.

و ا�شتفاد ٤٢ طالب/ة من لقاءات املجموعات املفتوحة . ٢
والتي ا�شتهدفت طالب املدار�س من الأحياء املجاورة 
اليومية،  املدر�شية  الواجبات  حل  يف  دعمهم  بهدف 

والإعداد لالمتحانات الف�شلية.

يف . 3 تدريبية  �شاعة   ٨٦ من  متطوع/ة   ٤٠ ا�شتفاد 
اللغة  تعليم  ا�شتخدام الق�شة يف  مو�شوعات: )كيفية 

اجنازات1برنامج1الدعم1الأكادميي1الجتماعي

املتطوعتان »حنني واخال�س« يف فعالية تطوير مهارات اللغة العربية 

الفعاليات احلركية ب�شاحة مدر�شة النه�شة اأ �شمن برنامج الدعم الكادميي الجتماعي 
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الإجنليزية، كيفية تعليم الريا�شيات، الدراما وكيفية 
تدريبات  ل�شل�شلة  بالإ�شافة  ا�شتخدامها مع الطفال، 
 ،)٢ اأنا  ف�شائي  ال�شيفي  املخيم  لتنفيذ  حت�شريية 
و�شارك ١٦ متطوع/ة يف املخيم الك�شفي الذي ا�شتمر 
ملدة يومني بهدف التخطيط وال�شتعداد لتنفيذ املخيم 

ال�شيفي ف�شائي اأنا ٢.

اأنا٢ . ٤ »ف�شائي  ال�شيفي  املخيم  يف  طفل/ه   ٤٠ �شارك 
»لالأطفال من عمر ٧-١١ �شنة ملدة �شهر كامل يف مدر�شة 
التفاعلي  التعليم  ت�شجيع  اإلى  هدف  والذي  »اأ«  النه�شة 

الهادف و فعاليات ترفيهية تفريغية و جولت تعلمية.

نفذ املتطوعون ثالثة مبادرات جمتمعية، الأولى بعنوان . ٥
م�شتوى  رفع  ا�شتهدفت  والتي  م�شح�شح«  »عي�شها 
الوعي مبخاطر املخدرات، ومبادرة »اأخالقيات« والتي 
هدفت لرفع م�شتوى وعي املقد�شيني باأهم املمار�شات 
هدفت  والتي  الت�شرب«   »نحارب  والثالثة  اخلاطئة، 

الى امل�شاهمة يف تقليل ن�شبة الت�شرب من املدار�س.

ح�شل 39 متطوع/ة على منح جامعية بعد اأن ا�شتوفوا . ٦

�شروط ومعايري املركز باحل�شول على منح.

ا�شتفاد 3٥ �شاب/ه مقد�شي من عمر ١٧-٢٢ �شنة من . ٧

ال�شابة،  )القيادة  مو�شوعات:  يف  تدريبية  �شاعة   ٥٥
الإ�شعاف  الدراما،  الطوارىء،  حالت  مع  التعامل 
الأولى، التدخل النف�شي يف حالت الطوارىء، التدخل 
التطور  الطوارىء،  حالت  يف  والإخالء  امليداين 

ال�شخ�شي(.

نفذ ٨ اأيام مفتوحة، ا�شتفاد منها ٥٥٠ طفل/ة )يوم . ٨
الطفل الفل�شطيني، عر�س م�شرحية »مرزوق بق�شة«، 
يومني  م�شتقبلك،  علمك  لالأطفال،  العامة  ال�شالمة 
مفتوحني تفريغني للمخيم ال�شيفي ف�شائي اأنا ٢، يوم 
الدعم  برنامج  الدرا�شي لطالب  العام  ببداية  مفتوح 
مل�شتقل  بنتعلم  �شوا  املغلفة،  الأكادميي/املجموعات 

اأف�شل(.

الدورية . 9 والجتماعات  باللقاءات  اأمهات   ٧ �شاركت 
اخلا�شة مبتابعة تقدم اأبنائهم اأكادمييًا و�شلوكيًا.
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من فعاليات النادي الأكادميي كتابة الأ�شماء على البطاقات 

مبادرة »نحارب الت�شرب« حمور جمع التربعات من اأهايل وجتار القد�س 

تدريب »كيفية تعليم الريا�شيات« ملتطوعي برنامج الدعم الأكادميي والجتماعي مع اأ.كوثر يا�شني

اأطفال مدر�شة الهدى يف زاوية »ب�شمتي« �شمن فعاليات اليوم املفتوح »علمك م�شتقبلك«

تدريب »اأ�شاليب حديثة يف التعليم« ملتطوعي برنامج الدعم الكادميي والجتماعي مع اأ.تي�شري اأبو ر�شوان

فعالية الرتاث الفل�شطيني �شمن خميم ف�شائي انا )٢( 

تدريب »الت�شال والتوا�شل« �شمن �شل�شلة التدريبات التح�شريية للمخيم ال�شيفي ملتطوعي برنامج الدعم 
الأكادميي والجتماعي

تدريب »ادارة املجموعات« �شمن �شل�شلة التدريبات التح�شريية للمخيم ال�شيفي ملتطوعي برنامج الدعم 
الأكادميي والجتماعي مع الأ�شتاذ �شادي جابر 
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والعناية . ١ للتجميل  دورات  ثالثة  يف  �شيدة   ٦9 �شاركت 
بالب�شرة والتي �شملت ١3٤٤ �شاعة تدريبية.

�شاركت ٢٦ �شيدة  يف دورتي تطريز حديث.. ٢

�شاركت 3٠ �شيدة بدورتي اك�ش�شوارات.. 3

املوازي، . ٤ التعليم  دورة  لمتحانات  �شيدات   ٧ تقدمت 
ال�شف  �شهادة  على  وح�شلن  جميعهن،  وجنحن 
التا�شع م�شادق عليها من وزارة الرتبية والتعليم بعد 

دورة ا�شتمرت ع�شرون �شهرًا.

احلا�شوب . ٥ اأمية  حمو  دورة  يف  �شيدة   ١٦ �شاركت 
للمبتدئات.

�شاركت  ٨٨ �شيدة يف دورات التطوير ال�شخ�شي والتي . ٦
�شملت ٨٥ �شاعة تدريبية يف مو�شوعات: الوعي بالذات 

والثقة بالنف�س، حتديد الأهداف، الت�شال الفعال.

للن�شاء: . ٧ مفتوحة  اأيام  بثالثة  �شيدة   ١٦٢ �شارك 
)معر�س الك�ش�شوارات والتطريز، ال�شرايا يومي، يوم 

مفتوح مبدينة يافا(.

اجنازات1برنامج1التمكني1الن�س�ي

معر�س الك�ش�شوارات للن�شاء بعد اإنتهاء دورة الك�ش�شوارت  تخريج طالبات التجميل 

ور�شة الت�شال الفعال مع املدربة روان 
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من ور�شة التوا�شل الفعال للن�شاء 

ور�شة  التطور ال�شخ�شي مع املدربة غالينا  

زاوية الك�ش�شوارات لل�شيدة عزيزة �شمن اليوم املفتوح اخلا�س بالن�شاء »ال�شرايا يومي« 

من�شقة برنامج التمثيل الن�شوي �شمن لقاء مع جمموعة ن�شاء

لقاء تفريغي للن�شاء  

الن�شاء يف دورة الك�ش�شوارت 

زاوية التطريز لل�شيدة خولة  من اليوم املقتوح »ال�شرايا يومي«

 جمموعة  ن�شاء مركز ال�شرايا يف اليوم املفتوح »ال�شرايا يومي« 
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جمتمعية  بق�شايا  امل�شتهدفة  الفئات  تب�شري  بهدف  معينة،  ق�شايا  يف  باملعرفة  الفرد  اإك�شاب  على  الدائرة  عمل  يقوم 
وحقوقية ونف�شية خمتلفة من خالل الور�شات التوعوية، املوؤمترات، املن�شورات، احلمالت وغريها. 

ا�ستهدفت1الدائرة

154م�ظف/ة121�سيدة11282طفل/ة 14مر�سد1ترب�ي/اأخ�سائي

إنجازات دائرة التوعية والمناصرة 2015

وميكن1تلخي�س1عملها1بالآتي:1
الرو�شة احلديثة، احل�شن . ١ اإم طوبا،  د، اجليل اجلديد،  فتاة  �شاملة،  ٦ مدار�س مقد�شية )فتاة  3٢٠ طالب/ة من 

الثاين، الأيتام د(  ا�شتفادوا من ١١3  ور�شة توعوية هادفة لرفع م�شتوى الوعي باأهمية التعليم املهني.

٢٥٧ طالب/ة ا�شتفادوا من ٥٦ �شاعة توعوية ب�شوؤون القد�س من مدار�س )الأيتام اأ، الأيتام ب، العي�شوية، الرو�شة . ٢
احلديثة(.

من مبادرة »نحارب الت�شرب«
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من . 3 عقب  كفر  مدر�شة  طالب  من  طالب   ٨9 ا�شتفاد 
التعليم املهني والفر�س املتاحة  باأهمية  ور�شة توعوية 
لختيار التخ�ش�س التعليمي بناء على طلب املدر�شة .

�شاعة . ٤  ١٨ من  تربويني/ات  مر�شدين/ات   ٤ ا�شتفاد 
مع  والقدرات  امليول  مالءمة  كيفية  حول  تدريبية 

التخ�ش�س الذي يرغب طلبتهم باختياره.

املدار�س من ٤ . ٥ اأهايل طالب  واأم من  اأب  ا�شتفاد ٢١ 
ور�شات توعوية باأهمية التعليم املهني .

�شارك ٨ موظفني/ات من موؤ�ش�شات �شريكة بور�شات . ٦
لتعزيز  تقليدية  غري  و�شائل  اإ�شتخدام  حول  توعوية 

الوعي باأهمية التعليم املهني.

�شارك 3٠٨ طالب/ه بثالثة اأيام مفتوحة بهدف تعزيز . ٧
وعي الأطفال باأهمية التعليم املهني يف خم�س مدار�س 
)ال�شابات امل�شلمات، الفتاة ال�شاملة، احل�شن الثاين، 

اإم طوبا، امل�شرية(.

)اجليل . ٨ مدار�س  اأربعة  من  طالب/ة   3٠٨ ح�شر 
اجلديد، الفتاة د، الرو�شة احلديثة، الأيتام د( عر�س 
لرفع  والهادفة  الأحالم«  »جزيرة  الدمى  م�شرحية 

م�شتوى الوعي باأهمية التعليم املهني.

ح�شر ٢9 موظف/ة من موظفات موؤ�ش�شات مقد�شية . 9
يف  املجتمعية  الأطر  »دور  حول  عمل  ور�شة  خمتلفة 

لت�شجيل  حماولة  يف  جاءت  والتي  الأطفال«   حماية 
م�شاركة  من  املقد�شية  املوؤ�ش�شات  بع�س  موقف 
الأطفال يف اأحداث انتفا�شة القد�س والتاأثري النف�شي 

والجتماعي لذلك.

�شارك ١٧ مثقف/ه بلقاء »لوز اأخ�شر« الثقايف ال�شبابي . ١٠
والذي نوق�س خالله بع�س املقالت التي ن�شرت مبجلة 

فل�شطني ال�شباب.
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ور�شات التوعوية  لالهايل

جانب من حملة التوعية مبخاطر الت�شرب �شمن مبادرة نحارب الت�شرب

جانب من حملة  التوعية بخطر الت�شرب �شمن مبادرة نحارب الت�شرب وبالتعاون مع برنامج 
الدعم الأكادميي الجتماعي 

جانب من الور�شة التوعوية يف الت�شرب من املدار�س �شمن مبادرة نحارب الت�شرب وبالتعاون مع 
برنامج الدعم الكادميي الجتماعي 

ور�شات التوعية ب�شوؤون القد�س لطالب املدار�س �شمن م�شروع �شفراء القد�س 

ور�شة توعوية يف التعليم املهني يف املدار�س

ور�شة فح�س احتياج للمر�شدين الرتبويني مع املدربة منال غنيم 

جانب من تدريب الدراما للمر�شدين الرتبويني يف مديرية الرتبية والتعليم يف القد�س 
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السرايا في كلمة ...

اأنا  بحياتي،  التجارب  اأجمل  من  بال�شرايا  »جتربتي 
�شخ�شيًا غريتني كتري، ا�شتفدت كتري، تعرفت ع نا�س و 
اأ�شياء بحايل ما  البيئة ايل كنت فيها، عرفت  بيئة غري 

كنت اأعرفها«

»جتربتي يف املركز هي جتربة بنقدر نحكي عنها اكرت 
من رائعة! املركز �شاعدين يف اأين اأطور مهارتي واأكون 
اأي  يف  لقيتها  ما  خربة  واأعطاين  كمان  �شخ�شيتي 

مكان تاين«

»فر�شتي اإين اأكون متدربه باملركز
خالين اأحب القد�س اأكرت«

عالية  و  غنية  اأعطتني خربة  التي  التجربة  هو  »ال�شرايا 
بالعمل امليداين بالأخ�س لإن املركز هدفه الأول و الأخري 
هو خدمة و تطوير مهارات جمتمع مهم�س يعاين الكثري من 
القت�شادية   الأ�شرية،  ال�شيا�شية،  الظروف  و  التحديات 
داخل  حتدي  اأكرب  هو  املركز  ووجود  ال�شعبة  وال�شكنية 
ايل  النتفا�شة  بعد  بالأخ�س  القدمية  البلدة  اأ�شوار 

بنعي�شها و بنعاين منها يوم يوم بوقتنا احلايل«

املتط�عة1»اآثار«

املتط�ع1»م��سى«

املتط�عة1»اإينا�س«

املتط�عة1»هبة«
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»املركز خلق منا �شيدات تعرف ما لها وما عليها، خلق منا 
املراأة الفل�شطينية التي ت�شتطيع ان تتحدى كل الظروف 
والأو�شاع ال�شعبة، املراأة التي لن تنحني ولن تنك�شر ... 
ال�شرايا ك�شعاع الأمل الذي يدخل قلوبنا ليجعل منا املراأة 

ال�شامدة«.

ومع  وروحي  نف�شي  مع  التعامل  كيفية  علمني  »ال�شرايا 
الآخرين ب�شكل راقي ورائع، ومدين بالطاقة الإيجابية يف 

نواحي احلياة جميعها«.

جمالت  على  للتعرف  جديدة  بوابة  هو  ال�شرايا  »مركز 
يف  �شاعدتني  املجالت  وهذه  وفكرية،  نف�شية  جدية 
حياتي على التطور ال�شخ�شي، وتطوير عالقاتي مع اهلي 

والنا�س من حويل«

ال�سيدة1»اأمال1�سندوقة«

ال�سيدة1»اميان1اأب�1ارميلة«

الآن�سة1»ن�ساأت1حم�دة«
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�شعوري  كان  مرة  لأول  بامل�شرح  بعر�س  �شاركت  عندما 
غريب �شعرت اأن امل�شرح يريدين مع اأنني مل اأكن متقن 
وقفت  التي  الأخرية  املرة  ويف  بعد،  ال�شعبية  للحكاية 
لقد  باحلكاية،  مبدع  اأين  �شعرت  امل�شرح  على  فيها 
اأثرت احلكاية على �شخ�شيتي من نواحي كثرية واأهمها 
عالقتي مع النا�س لقد زادت ثقتي بنف�شي كثريًا.اأنا بداأت 

احلكاية هاويًا ويومًا بعد يوم �شاأطور جهودي لحرتف.

مركز ال�شرايا من املوؤ�ش�شات العريقة يف البلدة القدمية، ونعتربه �شريك يف العملية التعليمية ملا يقوم به من ن�شاطات 
التهويد والتع�شف واحل�شار الذي يفر�شه  اأمام  ال�شرايا قلعة من قالع القد�س ال�شامدة  تربوية وفعاليات ثقافية، 

الحتالل على مدينتنا املقد�شة.

منذ العام ٢٠٠9 نعمل يف موؤ�ش�شة كوبي مع مركز ال�شرايا يف جمال التعليم املهني والجتماعي.
مركز ال�شرايا هو مركز جمتمعي قاعدي ولديه �شمعة جيدة وخربة وا�شعة يف اأ�شاليب التعليم الإبداعية وغري التقليدية 

والتي تلبي احتياجات املقد�شيني .
بال�شفة لذلك لديه �شبكة عالقات وا�شعة مع املدار�س واملوؤ�ش�شات املحلية الفل�شطينية، وبالتايل فهو يعترب واحد من 

موؤ�ش�شات املجتمع املدين املتخ�ش�شة بتنمية مهارات وتطويراملجتمع املقد�شي.
خالل �شنوات �شراكتنا املثمرة، متكنا �شويًا من تنفيذ العديد من امل�شاريع والتي كانت يف غالبها ممولة من الحتاد 

الوربي والتعاون اليطايل للتنمية.

الطفل1»حممد1�سحادة«

»�سمري1جربيل«/مدير1الرتبية1والتعليم1-1حمافظة1القد�س

فران�س�سك�1دي1روزا1»مدير1برامج«1م�ؤ�س�سة1ك�بي1اليطالية1



وي
سن

ر ال
ري

تق
ال

43

٢٠
١٥

A
nn

ua
l r

ep
or

t
20

15

42

“Al-Saraya is a very well rooted youth and community based centre with which 
COOPI has worked since 2009 in the field of professional education and psychoso-
cial support. Al Saraya has a long and sound experience of creative education and 
use of unconventional tools to address the needs of East Jerusalemites. A strong 
sense of innovation, its network of contacts with schools and CBOs as well as its 
strong roots in the Palestinian Civil Society places Al Saraya among the strongest 
youth development actors in East Jerusalem. During these years of intensive and 
fruitful collaboration COOPI implemented with Al Saraya several projects mainly 
funded by the European Union and the Italian Development Cooperation”.  

“Mohammad shehadeh”

“Samir Jibril”/Director of education-Jerusalem directorate

“Francesco De Rosa” | Project Manager acting Head of Mission-COOPI - Cooperazi-
one Internazionale 

“I had a strange feeling during my first partic-
ipation in theater. I felt as if the stage want-
ed me even though I wasn’t experienced in 
story telling yet. At the last performance I 
felt that I am creative and talented in story 
telling; this impacted my personality in many 
ways. Most importantly my relationship with 
my family improved and my self confidence 
increased. I started story telling as an ama-
teur and day by day I will continue working 
on developing my talent and skills”.   

“Al Saraya Center is one of the most prestigious institutions in the old city, and we consider it 
a partner in the educational process for its educational activities and cultural events. Al- Saraya 
is one of Jerusalem’s citadels that stand strong in the face of  Judaization,  abuse and the siege 
imposed by the Israeli occupation on our  holy city”.
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Mrs “Amal Sandouka”

Mrs “Iman Aburmaileh”

Miss “Nashat Hamoudeh”

“The Center has created has created in me 
woman who knows what’s hers and what’s 
not. a Palestinian woman who can defy 
all circumstances and difficult situations; a 
woman who would not bow down and will 
not be broken. The Center is like rays of 
hope that enter our hearts to make us stay 
steadfast”.  

“Al Saraya taught me how to deal with myself 
and my soul and with others in a sophisticated 
and wonderful ways; it provided me with 
positive energy in all aspects of life”. 

“Al Saraya is a gate into learning new 
psychological and intellectual ways which 
helped on the personal level to improve my 
relationship with my family and others in the 
community”.   
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Al Saraya in a word

Volunteer “Athar”

40

“My experience at Al-Saraya is one of the 
most beautiful experiences in my life. It 
changed me a lot on the personal level; I 
benefited a lot where I met new people and 
new environment different from the one 
I was brought up into. I discovered things 
about myself that I didn’t realize before”. 

Volunteer “Mousa”

Volunteer “Hiba”

Volunteer “Inas” 

“My experience at Al-Saraya I can say is more 
than wonderful. It helped me in developing 
my skills, and shaping my personality and 
character. It provided me with an experience 
I never had anywhere else”.      

“The opportunity that I had to be a trainee 
at Al saraya made me love Jerusalem more”.

“My experience at Al Saraya provided me 
with a highly rich experience in field and 
community work especially that the Center’s 
goal is to provide services and develop 
marginalized populations that face political, 
familial, social and living challenges.  The 
existence of the center inside the walls of the 
old city is a big challenge in itself especially 
during the latest intifada and the hardships 
that we go through every day”.     
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women raising awarness workshop

The social initiative “Nohareb AL-Tasarob”

Raising awareness workshop during the social initiative “Nohareb AL-Tasarob”

Raising awareness workshop during the social initiative “Nohareb AL-Tasarob”

Raising awareness workshop in schools within the “Jerusalem ambassadors” project

Raising awareness workshop in schools

thafer

Need assessment workshop for the social workers in the schools of Jerusalem

Need assessment workshop for the social workers in the schools of Jerusalem

39
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3. 89 students from Kfar Aqab School 
benefited from participation in a workshop 
that aimed to raise awareness about 
the importance of vocational education, 
opportunities available and choices of a 
specialization. 

4. Four counselors benefited from 18 hours 
of training on how to help students 

appropriately match tendencies and 
capabilities with the fields of specializations 
available to them.

5. 21 parents participated in an awareness 
raising session on the importance and 
benefits of vocational education.

6. 8 employees from other partner 
organizations benefited from participating 
in a workshop on utilization of non-
conventional methods to promote 
awareness about vocational education.

7. 308 students from 5 Jerusalem schools 
(shabat muslimat, im touba, al masirah, 
al hasan thani, al fata lajia) took part in 

a three open day activities to promote 
awareness on vocational education. 

8. 308 students from 4 different schools (al 
jeel al jadeed, al fata, alrawda haditha, 
al aytam) attended a puppet show “The 
Island of Dreams” aiming to promote the 
benefits of vocational education. 

9. 29 staff members of various Jerusalem 

community organizations attended 
a workshop on the important role 
community organizations play towards 
child protection. Thus stating where they 
stand regarding children’s participation 
in the late Jerusalem uprising and its 
psychological and social ramifications on 
children

10. 17 intellects participated in the youth 
cultural meeting “green almond” that 
addressed and discussed articles that were 
published in the magazine “Palestine 
Youth”. 
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“Nohareb al-tasarob” Social initiative

37

1282 children21 women54 employees 4 social worker

ACHIEVEMENTS OF AwARENESS RAISINg DEPARTMENT

1. 320 students from six different schools (al fata alajia, al jeel al jaded, im touba, al rawda al 
haditha, al hasan al thani, al aytam) benefited from 113 awareness raising workshops about 
the benefits of vocational education.

2. 257 students benefited from awareness raising workshops talking about Jerusalem affairs.(al 
aytam, issawiyh and al rawda al haditha)

This department aims at supporting individuals to acquire knowledge and raise awareness about 
the various areas of their lives (social, psychological, educational, legal etc…) by providing 
trainings, attending conferences, brochures and campaigns.

wE TARgETED
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A workshop on communication 

Personal development workshop with the trainer “galina Barghouth”  

“Aziza” one of the students in the accessories course participating the open day 
“Saraya is my Day”

An open day for the women of the center

A stress relief gathering for the women of the center

Accessories course for the women at the center

“Khawla” participating in the open day “Al saraya is my day”

An open day under the name “Al-saraya is my day”

36
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A hand made accessories exhibition after the end of the accessories course The graduation of the students of the beauty course

A workshop on communication with the trainer “Rawan ghneim”

35

women Empowerment Program

1. 238 women participated in the women 
Empowerment Program trainings as 
follows:

2. 69 women took part in 3 cosmetology and 
skin care courses entailing 1344 hours of 
training.

3. 26 women participated in the Modern 
Embroidery courses.

4. 30 women participated in a 30 hour 
Accessory making course. 

5. 7 women passed the 9th grade level exam 
by finishing a 20 months training course, 
and were provided with certification 

approved by the Ministry of Education. 

6. 16 women participated in a computer 
literacy course for beginners.

7. 88 women participated in the Personal 
Development course, which included 85 
hours of training in the following subjects: 
self-awareness and self-confidence, goal 
setting, effective communication.

8. 162 women took part in three open days 
activities: Accessories’ and embroidery 
exhibition, Al Saraya daily, and an open 
day in Jaffa city. 
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The Activities of the Academic club

Fundraising activity within the social initiative “Nohareb Al-Tasarob”

«Modern teaching methods» training with the trainer «Tayseer Abu Radwan» for 
the volunteers of the Academic and Social support program

The Activities of the Summer Camp “My space 2”

The Volunteer “Hussam Sharaf” during the “Communication skill” training within 
the series of the preparatory trainings for the volunteers of the Academic and 
Social Support program to prepare for the summer camp  

“Managing groups” training with the trainer “Shady Jaber within the series of 
the preparatory trainings for the volunteers of the Academic and Social Support 
program to prepare for the summer camp “ 

34

“Teaching Math” training for the volunteers of the Academic and Social Sup-
port program with the trainer”  “Kawthar Yaseen

Al-Huda School students in “my mark” corner during the open day “your 
education is your future”
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6. 39 volunteers were awarded University 
scholarships after meeting the selection 
criteria. 

7. 35 young Jerusalemites (ages 17-22) 
benefited from 55 hours of training in the 
following topics: leadership skills, drama, 
crisis intervention, first aid and evacuation, 
psychological intervention, and personal 
development).

8. Al-Saraya held 8 open days benefiting 550 
children by participating in the different 
activities (Palestinian Child Day, Abu 
Marzouk play, general safety for children, 
education is your future). Two of the open 
days were designated for the volunteers 
who ran the summer camps and another 
for the students who participated in 
the Academic support program, at the 
beginning of the academic year

9. 7 women in the community participated in 
a series of meetings and trainings aiming 
at raising awareness and supporting 
upbringing skills and dealing with children.

English, mathematics, and drama), as 
well as a series of trainings in preparation 
for the implementation of the summer 

camp “My space  2”. Sixteen volunteers 
participated in a two day camp preparing 
and planning for this camp. 

4. 40 children ages 7-11 participated in “My 
Space 2” summer camp held at Al-nahda 
school. This camp aimed at encouraging 
interactive learning by holding recreational, 
venting out and educational tours as well.

5. 3 creative community based initiatives 
were implemented by a group of 
volunteers. The first, “ Live it msahsih/
Sober” aimed to raise the level of 
awareness about the dangers of drugs, 
the second, “Ethics” initiative that aimed 
to raise awareness of Jerusalemites on 
socially unacceptable practices;  and the 
third initiative “Fight Against Drop Outs”, 
which aimed to contribute to reducing the 
dropout rate from schools.

33
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Social and Academic Support Program

1. The Academic and Social Support Program 
provided services to 80 students between 
7-11 years of age from 5 different schools 
in Jerusalem (Iytam B, Al Nahda A-B-g,  and 
Al Doha schools) , and 40 volunteers from 
various Palestinian universities(Jerusalem, 
Bethlehem and Birzeit Universities and Al 
Ibrahimiyeh college). Through its evening 
club, this program aims at  strengthening 
academic skills in Arabic, English, and 
mathematics, in addition to strengthening 
social and personal skills (communication 

skill, self-identity, accepting the other, 
expression of feelings, personal hygiene, 
alternatives to violence). 

2. 42 students also benefited from 
participating in the open groups that 
targeted students from surrounding 
neighborhoods in order to support them 
in solving daily school assignments, and 
prepare them for the final exams.

3. 40 volunteers benefited from taking part 
in an 86 hour training course on creative 
teaching: (the use of story in teaching 

The volunteers “Haneen and Ikhlas” implementing an activity within the Academic club

Social activities in the Al-Nahda School “A” within the Academic and Social 
Support program
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Al-Saraya’s Dabka band “wajh” performing on the stage of Al-Hakwati theater.

The activities of the reading Encouragement week “Hekayti fi Salti” in Hizma School

The Annual book review within the activities of Children’s literature

Activities of the reading Encouragement week “Hikayti fi Salti” in Damascus gate

The activities of the reading Encouragement week “Hekayti fi Salti” in Hizma Schoo

Role playing activity within the violence alternative skill

“Ana Al-Quds” photo exhibition for the participants of the photography course

Encourging children‘s talents (music corner)

31
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7 children and 5 volunteers took part in the 
“Bridges to Roots” summer camp that was 
carried out by the Palestine International 
Institute in cooperation with several local 
and international institutions, aiming at 
strengthening the Palestinian national identity.

4. 933 children benefited from participating 
in the campaign “Promotion of Reading 
in schools” that lasted for a week and 
included: (reading day for sick children, 
reading day for children who struggle with 
social problems).

51 children benefited from participating in a 
book presentation activities implemented at 
the Center and at Al fata Alajia school

5. 80 teachers from Al Nizamiyeh Secondary, 
Al Nizamiyeh Shufat and Al Fata Al 
Laji’a, participated in other trainings and 
ventilation sessions. 

6. 46 women in the community participated 
in a series of meetings and trainings aiming 
at raising awareness and supporting 
upbringing skills and dealing with children, 
supporting children’s talents, Dabke, 
handicrafts and home agriculture.

Identifying the parts of the human body within personal hygiene skill

“who am I?” activity in schoolsAn Agricultural day with the trainer “Rami Salaymeh”

The Coral training with the trainer “Maya Khaldie”
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Children’s Literature Program: 

1. 159 children ages 6-17 (divided into 5 
groups) participated on regular basis in 
the children’s literature program. 130 of 
the meetings focused on the development 
of life skills (personal hygiene, self-
identity, alternatives to violence, accepting 
the other, effective communication,  and 
time management) by utilizing tools and 
skills of children’s literature, and 456 of 
the meetings focused on the discovery 
and development of creative talent across 
different creative means to include: 
(photography, Dabke, drama, music, art, 
folk story). 

2. 1288 students benefited from the 
Children Literature program, the library 
and computer classes. 560 classes were 
held aiming at developing life and 
creative skills (self and national identity, 
decision-making, alternatives to violence). 
Activities were implemented in seventeen 
local schools:Al nahda B, Al aytam A-B- g 
and D, Sharafat, Omar bin Abdil Aziz, Al 
fatah alshamila,  Jabal al mokabir, al rawda 
al haditha,  Al Aytam secondary, New 
generation, Abu obaida, Al nizamiyeh, 

Im touba, Beit safafa high school, Al Fata 
Allajia.

3. 41 children ages 13-16 participated in 
the scouts summer camp “we Tell Tales”, 
which aimed to promote social interaction 
among children from Jerusalem and their 
counterparts from the Palestinian Occupied 
territories within the green line, and the 
west Bank. Activities included exchange of 
information, learning about Jerusalem and 
the problems it faces. Participants were 
also taken on tours of the city of Jerusalem 
and surrounding areas. 

53 children ages 6-12 participated in “shaqa’eq 
al nouman” summer camp that aimed to 
strengthen self and national identity through 
various activities, sixteen of which focused 
on self and national awareness, and forty 
eight activities for creative expression (Dabke, 
drama, music, art, folk stories). Several 
recreational and venting out activities were 
implemented along with 4 field trips to the 
various Palestinian areas

18 children participated in the Edward Said 
Conservatory arts summer camp (Dabke, choir 
and percussion).

An open day for the Children’s literature’s students and their parents
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The department implemented many activities as follows: 

Art and Handicrafts activities with the artist “Taleb Dweik” 

Targeted

28

3315 children451 women93 youths80 teachers

ACHIEVEMENTS OF THE DEVELOPMENT AND CAPACITY BUILDINg 
DEPARTMENT 2015

This department focuses on the empowerment of the target groups (women, children and youth), 
by providing them with the tools and skills for self development, and the ability to manage their 
circumstances, reach their goals, help others, and improve their lives. 

It is our belief that every person has the capability to succeed if provided with resources and 
opportunities which will strengthen their character and self-confidence, and create positive 
impact on their lives. Furthermore, we aim to enable them create a new vision to live with 
dignity and better integrate into their community.  
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Departments’ Achievements
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An open day under the name “your education is your future” within the activities of Academic and Social Support program

26
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• Medical Relief for Palestine, 
• Palestinian Civil Defense
• Partners for Development.
3. Implementation partnerships
• Edward Said Conservatory of Music
• women’s Studies Centre.
• British Council.
• Borj Al-laqlaq Center
• Palestinian Vision Institute.
• german Adult Education Foundation.
• Youth Development Department.
• Caritas.
• My School Palestine.
4. Coordination with governmental 

Institutions
• Networking with the Palestinian 

Directorate of Education for activities’ 
implementation in the Jerusalem schools.

worked with 28 schools in the old city and 
its surrounding neighborhoods
Al-Nahda B, Sharafat School, Omar Bin 
Abdel Aziz, Al Fata Al Shamila School, 
Jabal Al Mokabir, Al Rawda Al Haditha, 
Abu Obeida, New generation School, Al 
Nizamiyeh High School, Al Nizamiyeh 
Shuafat, Om Tuba Secondary School, Beit 
Safafa High School, Al Fatah Al laje’a “C”, 
and “D”, Al Aytam “A”, “B”, “C”, and” D”  
branches, Al Aytam Secondary, Al Nahda 
“A” and “C”, Doha, Hassan II, Kafr Aqab, 
Al Huda, Beit Safafa, Al Zahra girls school, 
Hizma girls school.

Cultural exchange with a Swedish delegation within Children’s Literature programSigning a contract to implement a project with the DVV international
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• Union of Charitable Societies/Jerusalem, 
• Community action Center, 
• Abna’ al quds club, 
• The Palestinian Counseling Center, 
• Tamer Institute, 
• The YMCA, 
• The YwCA, 
• Spafford,
• Defense for Children International, 
• Caritas Spain, 
• Caritas Cech, 
• Caritas Poland, 
• Health work Committees 
• women’s Studies Centre 

• MADA, 
• german Adult Education Foundation, 
• Family Planning Association, 
• The Jerusalem Center for Legal 

Consultancy, 
• The African Community Association, 
• generation Hope School, 
• Augusta Victoria Hospital, 
• Makassed Hospital, 
• Palestine International Institute, 
• Youth Development Department, 
• Jerusalem Center for women, 
• Ibda’a, 
• Refugee Center,

The Coral training with the trainer “Maya Khaldi” in cooperation with 
Edward Sa’eed  institute  

 A workshop with the trainer “Obay O’deh” from “Injaz” organization 
on how to manage small business 
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1. Partnership with Donor Institutions:
• Diakonia Foundation-DIAKONIA
• The Arab Fund for Economic and Social 

Development
• Italian Cooperation Foundation- COOPI 
• Medical Aid for Palestinians- MAP 
• german Adult Education- DVV
• UNDP
• CRDP
• NgO Development Center NDC
• Caritas
• Pontifical Mission
• United Charitable Society of the Holy 

Land (UHLF)
• welfare Association/Program of 

Rehabilitation of the Old City
• Talal Abu-ghazaleh Foundation
• Youth Development Department, funded 

by the welfare Association

Networking with Institutions

2. Partnership with institutions 
for expertise exchange and 
implementation of activities.

The Various activities of the Center were 
implemented through networking with 
42 local and international community 
organizations: 
• Injaz Palestine
• Edward Said Conservatory,
• Yabous Cultural Center, 
• My school Palestine, 
• The British Council, 
• Terre des homme,
• Al-hakawati National Theatre, 
• Agricultural Relief Cooperation - PARC 
• The Old City Youth Center, 
• women Center Shuafat, 
• women Center/Al thori , 
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Through the women Empowerment program, 7 women dropouts who took part in 
the parallel Literacy program which ran for twenty months at the Center succeeded at 
receiving a certification of completion for the 9th grade that is certified by the Ministry of 
Education in Jerusalem, providing them with the opportunity to pursue further education. 

7 Jerusalemite women Receive
9th grade Education
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A visit to “Refugee Center” in Aida refugee camp during “Narwi 
Al-Hekyat” summer camp

 A tour in Aida refugee camp during “Narwi Al-Hekyat” summer camp 

21

Al Saraya held the scouts summer camp “we Tell Tales” where 41 young males and 
females ages 13-16 from Jerusalem, the west Bank and Palestinians from within the 
green line participated. The camp was held in Bethlehem for 3 days in coordination 
and cooperation with various Palestinian institutions. The camp aimed at strengthening 
communication and social interaction amongst Palestinian children and introducing 
others from outside the city to the daily living realities in Jerusalem. Activities included 
sharing of information about the city’s living conditions and hardships people face on 
daily basis.

we Tell Tales
A tour in the village “Batir” during the Summer camp “Narwi Al-Hekyat”
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 Commemorate Al-Nakba activities at “Jerusalem” high School with the trainer 
“Aisheh Firawi”

A stress relief workshop for the social workers at the schools with the trainer 
“Manal ghneim”

A stress relief workshop for the social workers at the schools with the trainer 
“Manal ghneim” 

An activity at “Al-Nahda B” to encourage reading

  A Drama workshop for the teachers with the trainer “Manal gheniem” 

20

For nearly 15 years Al-Saraya has held a close 
strategic relationship with the Palestinian 
Directorate of Education in Jerusalem, that 
contributes to strengthening the ties with 
the local schools allowing for our support 
to the educational process by providing 
extracurricular activities which aims at 
developing  and shaping the student’s 
personality. Further, it supports teachers in 
developing interactive educational tools 
and skills in the classroom.  In 2015 the 
Center was able to reach and work with 28 
schools in the Old City and its surrounding 
neighborhoods. 

Strategic Partnership with the Directorate
of Education in Jerusalem
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Funded by the Talal Abu ghazaleh Foundation and in partnership with Partners for 
Development institution, Al Saraya launched Yaffa Center which aims to promote 
interactive learning using technology that attracts students and encourage them 
to learn. The Center is equipped with “EBook” that connects to the Internet that 
allows for interactive learning and resources.

The Opening of Yaffa Center

Al-Nahda “B” school students using Netketabi computers at the center Al-Nahda “B” school students using Netketabi computers at the center
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Al Saraya awarded 39 university scholarships to students 
who are enrolled in various Palestinian Universities to insure 
continuity of their education in light of the political and 
economic hardships. The scholarship is conditional that students 
participate in voluntary work that serves their community on 
various levels.

39 Scholarships to support Higher Hducation in Palestine

 A Closing ceremony for the volunteers’ activities of 2015
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The Center signed a position statement regarding children’s right to 
protection and life preservation, in partnership with the Palestinian 
Counseling Center, the Center for Legal Counseling and the Non-gov-
ernmental organization’s Network. They each stressed the need to 
make available services that promote and insure child protection, and 
presented papers discussing the psychological and legal impact and 
dimensions of child protection. Additionally, Al Saraya highlighted the 
important role capacity building and community institutions provide 
as incubators for child protection. 

Role of Community Organizations in Child Protection
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Based on Al-Saraya belief in the necessi-
ty to empower local communities towards 
self-support and capacity building espe-
cially at times of crisis and emergencies, 
the Center initiated the forming of a youth 
emergency committee in Aqbat Al Saraya 
and the Christian quarter in the Old City that 
is the first of its kind. Members of these 
committees received extensive training 
on first aid, psychological intervention and 
dealing with crisis, along with personal 

Youth and women Emergency Committees

skills and field tours to learn about Old City 
environment. 

Further, we at the Center created women 
support groups, emphasizing the import-
ant and effective role women play in the 
community which is also the first of its kind 
in the Old City. These groups were trained 
to provide psycho-social support to Jerusa-
lemite women and to intervene at times 
of crisis and emergencies. 

 The graduation of the Emergency Committee

Preparatory meeting with Jerusalemite women to establish an emer-
gency committee 

Members of the Committee in the Emergency room during the bad weather
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This report presents the Center’s major and important achievements of its 

various departments and programs during 2015, through continued and 

accumulated efforts of working with groups in-house, in schools, or in 

cooperation and coordination with local civil society institutions.  

general Achievements
during 2015
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Some of the activities in Academic and Social Support program
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Comparison of Target groups Numbers

13

20142015

4248 children4597 children

420 women472 women

114 youths93 youths

134 teachers84 teachers

19 employees54 employees

25 Schools28 Schools

52 cooperation institutions66 cooperation institutions
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Al-Saraya in Numbers:

Comparison: 2014-2015

20152014

Targeted groups

2528Schools

32 cooperation 
institutions, 14 
funding organizations, 
6 implementation 
partnership institutions

42 cooperation institutions, 15 funding 
organizations, 9 implementation 
partnership institutions

Partner institutions

Total number of participants in all programs:

Categories of targeted groups in 2015

Total
 Awareness

 raising
program

 Academic and
 social support

program

 women
 Empowerment

program

 Children’s
 literature
program

Target group

2490900159Our children groups

20466669301288School students

31021723646Women+ families

8440080 Teachers+social
workers

9309300Youth

5454000Employees

1520400112Summer Camps

23126162591621275Open days

530013615813982960Total

12

4597 children472 women93 youths84 teachers54 employees
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ing children and preserving the family unit and its happiness. Having a responsible and 
well aware woman can alleviate the burdens caused by ignorance and provide great 
support to the community through training and awareness raising. The Center is currently 
implementing a training program that gears towards educational, economical and per-
sonal empowerment, thus allowing for women to intervene in their communities and 
make a difference in the absence of other entities capable of providing such services. 

Youth bear the spirit of change, thus working with them is crucial in order to promote 
and reinforce community responsibility, the spirit of volunteerism, and taking initiatives 
to create new realities that can lead to social change and human liberation.  The Center 
has been able to recruit a wide base of volunteers over the years through its various pro-
grams from all walks of life, whether they are school and university students or from the 
community at large. These youth were able to take great initiatives through extensive 
training and capacity building by acquiring the ability to intervene in the community in 
the absence of any Arab or International aid, to help resolve social conflicts and to form 
emergency committees that can respond to the needs of their community especially 
during the harsh circumstances that Jerusalem is witnessing that is tearing the social 
fabric apart. 

Forming emergency committees was a very challenging accomplishment especially be-
cause the Center operates from within the Old City and is subjected to Israeli laws and 
regulations that target Palestinian individuals and organizations alike.  what the Center 
strives to accomplish requires grave efforts and a skilled and dedicated team that is able 
to communicate and recruit beneficiaries in a cumulative manner over the years. 

with this comes the importance of networking and coordination with many institutions 
and active bodies with whom we work either in full partnership or partial cooperation 
each providing services within their own area of specialization and expertise.

 Here I would like to extend my sincere thanks and appreciation to our partners and 
funding organizations and to everyone who believed in Al-Saraya mission by providing 
support in any form.

I would like to conclude here by focusing on our role as civil society institutions and all 
formal or non formal entities to rise to our responsibility to protect and support our chil-
dren and our families in Jerusalem by providing direct services to the target groups with 
families, schools and institutions, with every opportunity in any possible way apart from 
just slogans, because our children and our people deserve a life worth living. 

“we love life if we could have a way”
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The Center’s greeting

10

For nearly 25 years Al-Saraya Centre has been operating 
from within the old city under abnormal circumstances and 
in the face of grave challenges to bring about change and 
improve the livelihood of the Jerusalemite families, in or-
der to remain steadfast, and to withstand the dire reality 
that a normal human being cannot endure; a reality that 
targets every aspect of their lives socially, economically, 
educationally. To live in a world that lacks any kind of social 
or legislative references that can provide support, makes 
human life lose its value with no consideration of age or 
gender.  we believe that one must learn to love life regard-
less of all circumstances. working under such circumstances 
requires the building of programs that provide support and 
empower individuals towards building skills that will help 
in coping effectively, and to positively adapt to this reality. 
These programs focus on awareness raising, education and 
culture as the basis for a human being to remain steadfast. 

Al-Saraya programs are designed to target children, youth 
and women, in an attempt to achieve the desired change 
in society because of the important role these groups play 
and how they affect society and vice-a-versa.  

Children are the future generation, and if not equipped with 
the necessary tools and skills, it will affect their future dra-
matically especially that many of them have already lost 
hope for living a normal childhood in Jerusalem in particu-
lar, and Palestine at large. They grow before their time and 
endure a lot of hardships beyond their capacity.

 we focus on children so they can live their childhood by 
learning through play. we try to help them acquire skills to 
reinforce their psycho-social state, to aid in self-exploration 
and identity, acceptance and openness to healthy choic-
es through storytelling, drama, the arts, music, traditional 
Dabke, and other activities, in the hope that they can re-
gain and experience a part of a stolen childhood.  

Al-Saraya programs and services focus on women as well 
based on our belief that women are the foundation of com-
munity building. A woman bears the biggest burden of rais-

Mrs. Hiyam Alayan

Executive Director

Mrs. Nahla Asali

Chairperson
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 The Trainer “Aida” telling the tale of “winnie the witch” 
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Values

The Board of Directors: 
Elected 25/10/2013

• Nahla Assali - Chairperson

• Sirat Sandouka - Vice-Chairperson

• Ruqayya Dkeidek- Treasurer

• Nuha Nashashibi- Secretary

• Rihab Al Akhdar- Member

• Inas Ahmad Hamed - Member

• Rihab Kaloti - Member

• Dunia Agha - Member

• Reem Assali- Member

• Transparency

• Quality 

• Affiliation and belonging

• Participation

• Commitment

• The right to live with dignity

• Excellence and distinction

8
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ORgANIZATIONAL
STRUCTURE 

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.

7
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VISION:

MISSION:
Believing in the importance of learning, comprehensive educa-
tion and the need to bring about social change, the Saraya Cen-
ter for Community Services, located in the heart f the old city of 
Jerusalem works on the development of the life skills especially 
for children, women and youth through outreach programs and 
non-formal education in collaboration and networking with var-
ious community based institutions. 

A Jerusalemite community living in dignity

6

Yousef Albarq in a Palestinian open day in Academic and Social Support program 
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1989

1990

199119921993

1992-1994

1995

1999

20002004

2007

2011-2013

2012

2013

2014

In 2014, a guide for the 
Children’s Literature Pro-
gram was issued.

Al Saraya Center building was pur-
chased in 1989 from its original 
owners Al Qawas family, by a group 
of Jerusalemite women who were 
active for years in the social and hu-
manitarian fields, and who believed 
in establishing a Community Center 
to serve the residents of the Old City 
of Jerusalem and its surroundings.

The Center was registered in 
1990 as a non-profit organiza-
tion by the Israeli Ministry of 
Justice. 

On January 14, 1991, the Center 
opened its doors for services at 
a time that coincided with the 
first gulf war, and was consid-
ered during that time a safe 
place for women and children. 

In 1995, Al-Saraya intro-
duced and implement-
ed drama and theater 
courses.

In 1999, knitting and sew-
ing classes were terminat-
ed and replaced by educa-
tional, awareness raising 
and cultural programs. 

In the year 2000, a partnership agreement 
was signed with the Directorate of Educa-
tion giving permission for the Center to work 
with the local schools in the surrounding 
neighborhood and to utilize the Center’s ser-
vices for library and computer classes.

A three year strategic plan was de-
veloped in 2013 adopting a pro-
grammatic and media approaches. 

In 2013, a guide for Social and 
Academic Support program 
was issued. 

5
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1989

1990

199119921993

1992-1994

1995

1999

20002004

2007

2011-2013

2012

2013

2014

AL SARAYA- 25 YEARS LATER

Early programs focused on 
library services, knitting 
and sewing, and home 
economics. 

Between 1992 and 1994 
Cosmetology and Comput-
er programs were added. 

An Illiteracy course was implement-
ed for the first time in 1993, to be 
followed later by “Parallel Education” 
courses both certified by the Ministry 
of Education. 

A cooperation agreement was 
signed in 2004 between the Center 
and the Swedish Diakonia for im-
plementing the Children’s Literature 
project that lasted until the end of 
2015.

In 2007, a group of settlers who settled 
in the building adjacent to the Center 
broke in through an opening in the 
wall overlooking the yard.  Staff and 
neighbors were able to run them out 
and close the wall. 

In 2011-2013, the Center underwent 
major renovation and rehabilitation 
with the generous support from the 
welfare Association and the Arab 
Fund for Economic and Social Devel-
opment. 

4
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Al-Saraya Center team including employees
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