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 مقدمة التقرير  

)  تسجيل رقم تحت م8002/ 82/11 بتاريخ االهلية الجمعيات قانون  بموجب تأسست الخيرية المستقبل جمعية
 طويلة برةلخ نتيجة الجمعية تأسيس فكرة جاءت ولقد ، خانيونس محافظة في  الرئيسي مقرها وتقع(  6262
 تقديم في الفاعلة المساهمة في منهم ورغبة الخيري  التطوعي األكاديمي العمل مجال في لمؤسسيها فعال وتمرس

 بخدمة لكفيلةا السبل عن والبحث ومتعلميها المحافظة ألبناء والتعليمية واإلنسانية واالجتماعية العلمية الخدمات
 وهي سياألسا نظامها يتضمنها والتي الجمعية أهداف وفق العلمية الدرجات أعلى إلى بهم والرقي منتسبيها
 الفاعل والمالي اإلداري  النظام وفق الجمعية وتعمل معيًنا، مذهًبا أو سياسًيا توجًها تتبنى ال  خيرية جمعية
 الجمعيات سمق/ الداخلية وزارة رقابة وتحت وخارجي داخلي تدقيق لجنة يوجد حيث والتطور العصر لروح والمالئم
 .االجتماعية الشئون  ووزارة االهلية

 كلمة رئيس مجلس االدارة   

يطيب لمجلس اإلدارة أن يطلع كل الجهات المعنية لمسيرة المؤسسة علي االنجازات التي حققناها في العام 
)األطفال و الخريجين و المرأة ، الشباب ، العمال ، الطالئع ،   هي الفئات المستهدفةوكانت   8080المنصرم 

علي تنويع األنشطة بما يتطلبه المجتمع)برامج إغاثية ،  8080ذوي االحتياجات الخاصة( وقد حرصنا في عام 
ثقافية ، نفسية ، زراعية ، تعليمية ( و تقديم تلك االنشطة للتخفيف عن المواطنين في محافظة خانيونس وكان 
التأثير إيجابي في الخدمات و البرامج المقدمة للمجتمع المحلي  و سنعمل في المرحلة القادمة علي زيادة االنشطة 
و البرامج التي تقدمها المؤسسة مع السعي لتأهيل و تنمية كافة فئات المجتمع و كما سنعمل علي صياغة رسالة 

ة ستقبلية والخطط االستراتيجية والبرامج و تحديد دراسالمؤسسة و رؤية وأهداف الجمعية ومقترحات المشاريع الم
احتياجات المجتمع المحلي ، كما أتقدم بجزيل الشكر و التقدير لكل من ساند المؤسسة في أداء رسالتها ودعم 

 برامجها أفرادا و مؤسسات. 

 

 

 والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته

 

 

 رئيس مجلس االدارة

 ابو عاصي ناجي



ة ح ف ص ل  3|  ا

 

 

 

 

  

 الرؤيا:     

 المجتمعية.مؤسسة رائدة تنهض بالواقع الفلسطيني من أجل تحقيق االستقرار والتنمية 

 :الرسالة     

دورا  لتمثيلباب المرأة والطفل والش أهلية تنموية ثقافية اجتماعية، تسعى لتمكين وتطوير الخيرية جمعيةجمعية المستقبل  
 رائدا في بناء مجتمع مدني واٍع. 

 الغايات:   
 المساهمة في رعاية األطفال وتوفير األماكن الدراسية الصحية االولي:الغاية  

 المساهمة في نشر الوعي الثقافي والمعرفي لدى أبناء المجتمع الفلسطيني. الغاية الثانية: 
المساهمة في محو االمية وإعادة دمج االميين في الحياة الثقافية ورعاية كبار السن  الغاية الثالثة: 

 وذوي اإلعاقة.
تحسين المستوى المعيشي للفئات الفقيرة والمهمشة وتقديم الخدمات والتوعية الصحية  الغاية الرابعة: 

 وإعادة تأهيل المرافق الحياتية للمواطنين
المساهمة في تعزيز الديمقراطية والحكم الرشيد وتنمية وتعزيز قدرات الشباب والمرأة  الغاية الخامسة: 

 في التنمية المستدامة. والمشاركة المجتمعية الواعية
: التنمية االقتصادية / المساهمة في تحسين اإلنتاج الزراعي والحيواني للمزارع الغاية السادسة 

 الفلسطيني كمًا ونوعًا لتحقيق االكتفاء الذاتي وتعزيز الصمود والتنمية البيئية.
مرار في لتمكينها من االستالبناء المؤسساتي/ تعزيز القدرات المؤسساتية للجمعية  الغاية السابعة: 

 تقديم خدماتها بشكل مستدام.
 البرامـــــج:   

 التثقيفي –البرنامج التعليمي  .1

 االجتماعي-البرنامج اإلغاثي .8
 برنامج الدعم النفسي والتثقيف الصحي .3
 برنامج التدريب والتشغيل وتنمية القدرات .4
 البرنامج الرياضي  .5
 الزراعي –البرنامج البيئي  .2
 ورش عمل( –لقاءات  –مجتمعية )ندوات برنامج نوافذ  .6
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 قيم وفـلسفة المؤسسة   

فلسفة المؤسسة تتركز حول الكيفية التي من خاللها يمكن تنمية المجتمع من خالل االلتزام بالقيم االستراتيجية 
 المتمثلة بالمجموعتين التاليتين:

الشفافية ، المصداقية ،الجودة و خصوصية الفئة المستهدفة و عدم التمييز والعدالة  وتشمل- القيم المهنية .1
 في تقديم الخدمة و تكافؤ الفرص و المهنية واالنضباط وااللتزام.

ة عاداته والمسئولية االجتماعيوالفئوية ومراعاة قيم المجتمع و  وتشمل عدم التحزب –القيم االخالقية  .8
 والتعاون.

 مستقبليةتطلعات     

يحدونا األمل لغد أفضل ومستقبل مشرق لزيادة الخدمات التي تقدم للمجتمع المحلي وذلك من خالل التطوير 
 خالل تطوير االنشطة المقدمة المختلفة. والتوسع ومنالمستمر للمؤسسة سواء في البناء 

 مؤشرات النجاح   

 الفاعلية، االلتزام(جدير بالثقة، يستحق االحترام،  االستجابة، ،التميز) 

 ها.التي قامت علي تحقيق االهدافالمضي قدما من أجل  واإلصرار علىسسة متميزة في العطاء *التميز/ المؤ 

 لتنموية واالدمج بين األهداف  والقدرة على المتغيرة بقوةالتكيف مع األوضاع  على*االستجابة / أثبتنا قدرتنا 
 الطارئة.

 يزة نلنا ثقة الجهات الداعمة والشركاء المحليين من خالل نظام مالي و إداري.*جدير بالثقة / خالل فترة وج

ين  الميداني و أكاديمي*يستحق االحترام / يتكون مجلس إدارة المؤسسة من شخصيات ذوي خبرات في العمل  
 في المجتمع  المحلي و شخصيات تنال االحترام. مكانةو ذات 

 دقعت المؤسسة تقديم خدمات للمواطنين و العديد من االنشطة المميزة و *الفاعلية / خالل فترة وجيزة استطا
 علي الفئة المستهدفة. تأثيرها ظهر

*االلتزام / تلتزم الجمعية بكل ما اوكل اليها من مسؤوليات في االنشطة والمشاريع التي تنفذها والتصرف باألموال 
 بقيم ومبادئ المؤسسة و حاجات المجتمع الفلسطيني. المجندة بطريقة سليمة و مسؤولة وذلك من خالل االلتزام
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 األنشطة

 التثقيفي-البرنامج التعليمي   

يهدف البرنامج الي تحليل البنية والمنظومة التعليمية والتثقيفية في المجتمع الفلسطيني وتحديد االحتياجات 
مع  بالتشارك ومعالجة القضاياللمجتمع وتبني المبادرات والمشاريع ذات االولوية لمواجهة هذه التحديات 

 المؤسسات التعلمية والثقافية.

اج المحدود صندوق الح للتنمية وبنك فلسطينصندوق قطر والممول  مؤسسة التعاون تنفذه  وجد برنامج .0
من العيش بكرامة  8014ن أيتام العدوان على غزة عام يويهدف البرنامج الى تمك هاشم الشوا للوقف الخيري 

انشطة مع  ةمن خالل تنفيذ عد مجتمعاتهمن في لتحقيق طموحاتهم وامالهم ليصبحوا افرادا فاعليوالمضي قدما 
ستوى والذي يهدف إلى تحسين الم فلسطين المساند المنفذ من قبل مؤسسة انقاذ الطفلة مؤسسات كالتعليم عد

 .التاليويشمل البرنامج  التعليمي والمعرفي والوضع النفسي واالجتماعي
غة الل) -دراسية: لسات تعليمية مساندة من الصف األول حتى الصف الثاني عشر لخمس مواد توفير ج*

 (  المعلومات وتكنولوجيا –وعلوم  –اللغة االنجليزية  –الرياضيات  -العربية
 *الدعم النفسي االجتماعي

 –اعيةابدكتابة  –كورال  –أشغال يدوية  –قدم  )كرة فيمواهب ومهارات الطالب  ثقل- ةلالمنهجيانشطة *اال 
نادي  –دروس توضيحية  –مبادرات شهرية  –فن االلقاء والخطابة –تشكيلي  فن-نادى البحث العلمي  – خط

 اإلنجليزية(اللغة 
 اناث( 24 ذكور،25)طفل  186المستفيدين  عدد 

  
 لتنمية الطفل تربويا ونفسيا وصحيا واجتماعيا وسلوكيا وتنمية مهاراتوتهدف الروضة روضة زهور المستقبل  .8

بلغ  ، تكون الروضة تلالرتقاء بالمستوي التعليمي والثقافي و التعليم الذاتي وتشجعه على التفكير اإلبداعي 
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 دد من المشاريع مع مؤسسات داعمة ، ونفذت  الروضة عاناث (  22ذكور  25)   133فيدين عدد المست
مشروع " برامج رعاية وتنمية الطفولة المبكرة الشاملة وذات الجودة لألطفال األكثر تهميشا في المناطق الفلسطينية المحتلة 
بالشراكة مع مؤسسة عبد المحسن القطان وبتمويل من مؤسسة انقاذ الطفل الدولية والذي يهدف الى تنمية قدرات العاملين 

فال مشروع تلبية احتياجات األط، وإعادة تأهيل الروضة مما يتناسب لراحة األطفال  بالروضة من خالل تدريبات للمربيات
بالشراكة مع جمعية بنيان للتنمية ذوي صعوبات االبصار في مرحلتي الروضة والمدرسة في قطاع غزة 

 االجتماعية بتمويل من مؤسسة التعاون والذي يهدف الى فحص نظر الطفال الروضة وتسليم األطفال ذوي 
 صعوبات النظر نظارات طبية  

  
 

مشروع تعليمي مستقبلي المنفذ من مؤسسة انقاذ الطفل فلسطين بالشراكة مع مركز تطوير المؤسسات االهلية  .3
بتمويل من البنك الدولي والذي يستهدف الخريجين العاطلين عن العمل في مجال التعليم والدعم النفسي 

عبارة  هماالبتدائي و سابع الصف ال حتىوالذي يستهدف الطلبة قليلي التحصيل الدراسي من الصف األول 
 العلوم باإلضافةو العربية واللغة االنجليزية والرياضيات  اللغة-االساسيةعن تقوية الفئة المستهدفة في المواد 

 طفل  800النفسي واستفاد من المشروع  زاوية واالرشادالى 
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 برنامج التدريب والتشغيل وتنمية القدرات  

المجتمع  من لعب ادوار في والقيادية وتمكنهميهدف البرنامج الي تعزيز قدرات الشباب االجتماعية والتربوية 
 يهدف الي تنمية قدرات العاملين والمتطوعين في المؤسسة.

كسية األرثوذالجمعية الخيرية  تنفيذ  في قطاع غزةلهم ومقدمي الرعاية  تغذية أطفال ما قبل المدرسةو دعم صحةمشروع  .1
  Japan Platform (JPF)وبتمويل من  (PWJ) -مؤسسة رياح السالم اليابانية بالشراكة مع   (IOCC) -العالمية 

ة حول مواضيع الصحة والتغذية والفحوصات الطبيلمربيات عاملين بالروضة من خالل تدريب اوالذي يهدف الى تنمية قدرات ال
ل بدأ العام الدراسي " وزن ، طول ، نحول ، ضغط الدم ، النظر " ، تدريب حول اإلسعافات التي يجب اجراءاها ألطفال الروضة قب
 وإعادة تأهيل الروضة مما يتناسب لراحة األطفالاألولية لمعالجة  حدوث إي إصابات  

  
 

مشروع " برامج رعاية وتنمية الطفولة المبكرة الشاملة وذات الجودة لألطفال األكثر تهميشا في  .8
المناطق الفلسطينية المحتلة بالشراكة مع مؤسسة عبد المحسن القطان وبتمويل من مؤسسة انقاذ 

الى تطوير قطاع الطفولة المبكرة في المناطق األكثر تهميشًا، من خالل تنمية والذي يهدف  الطفل الدولية
 دورات المياهمن خالل اضافة معرش ونجيل صناعي ودرج لقدرات العاملين وإعادة تأهيل المؤسسة 
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خدمات الصحة النفسية في برامج الطفولة المبكرة في  دمج-بيئة داعمة لمستقبل أفضل " مشروع .3
الى تقديم خدمات الصحة والذي يهدف  النفسية،بالشراكة مع برنامج غزة للصحة  "قطاع غزة

النفسية ومتابعة األطفال الذين يعانون من اعراض الصدمة وبناء القدرة على التكيف وخلق أماكن 
األطفال واولياء األمور في قدرات مربيات رياض  بناء سنوات، 6 – 4آمنة لألطفال من عمر 

المساهمة في تحسين مستوي التعامل مع األطفال الذين يعانون من مشاكل نفسية وسلوكية من اجل 
 .تجهيز غرفة عالج باللعب وخدمات الدعم النفسيوقد تم  الصحة النفسية لألطفال،

  
 

 البيئي- البرنامج الزراعي 

يهدف هذا البرنامج إلى العناية بالبيئة والمحافظة عليها وإلى االهتمام بالزراعة المستدامة التي تحتاج إلدارة الموارد الطبيعية 
بطريقة تتيح لنا االستفادة منها على امتداد المستقبل؛ هذا البرنامج يتضمن عدة نشاطات ومشاريع نسعى من خاللها إلى حماية 

 البيئة والقطاع الزراعي والمحافظة عليهما وتحسينهما.
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ؤسسة بالشراكة مع م-توفير خدمات المياه والصرف الصحي لألسر األكثر هشاشة في قطاع غزة  مشروع  -1
يهدف المشروع الي تحسين امكانية الحصول العمل ضد الجوع منظمة األمم المتحدة للطفولة اليونيسف 

علي المياه من خالل زيادة السعة التخزينية علي مستوي االسرة و تطوير الخدمات الصحية داخل المنازل 
فتح باب التسجيل للمناطق المستهدفة من المشروع وهى " بنى سهيال ، عبسان الجديدة ،عبسان الكبيرة  وتم

)  3400، القرارة ،خزاعة ، الموصي ، جورت اللوت ، معن ، قيزان النجار ، الفخاري " وتم تسجيل 
 لتر 1000 مياه لالستخدام المنزلي فئة خزاناتاناث (يتضمن المشروع  توفير  125ذكر ،  3835

 حمامات ومطابخ وتركيب مرافق صحية "لجميع المناطق المستهدفة  لتر  850فئة  مياه للشربخزانات و 
مجلى المطبخ  –خالط مغسلة الحمام  –مغسلة حمام  –من خالل تركيب المرافق التالية ) كرسي حمام 

ن ، وبلغ عدد المستفيدي ( تركيب طاولة رخام للمطابخ –بالط حائط مطبخ  –بالط حمام  –خالط مجلى  –
مستفيد " و وبلغ  عدد مستفيدين المستلمين لخزانات مياه   312لتر "   1000المستلمين لخزانات سعة 

 مستفيد  360المرافق الصحية  لغ عدد المستفيدين من إعادة تأهيلمستفيد " وب 200لتر "  850شرب سعة 

 بعدي قبلي
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 .عمل(ورش   –لقـاءات   – )ندواتبرنامج نوافذ مجتمعية   

 برنامج التوعية والتواصل االجتماعي

 حول السالمة المنزلية والمخاطر التي قد تلحق باألطفال بالتعاون مع الدفاع المدني بمحافظة خانيونس لألمهاتتنفيذ لقاء توعوية  .1

  
 

 ءالمنزلية والرعاية االبوية بالتعاون مع مركز بنا باألعمالتنفيذ ورشة عمل حول تحسين النظرة الذكورية في موضوع المشاركة  .8
 الشبابي 



ة ح ف ص ل  11|  ا

 

 

 

 

  

  
 

للشباب المقبلين على الزواج للتعريف على النوع االجتماعي والعنف  وحقوق المرأة " الجندر "  تنفيذ ورشات عمل توعوية حول .3
 المبنى على النوع االجتماعي بالشراكة مع مركز شؤون المرأة 

  
 

  لمجتمعللتعريف طلبة البرلمان على خدمات المؤسسات الغير حكومية  االبتدائية الطالبي لمدرسة شجرة الدرزيارة البرلمان  .4
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 لقاء توعوي حول العنف المبني على النوع االجتماعي بالشراكة مع جمعية المرأة العاملة .5

  
لبرامج تعليمية مع صناع القرار والمفكرين ومديرية التربية والتعليم والوجهاء  خانيونسلقاء مجتمعي لتحديد احتياجات منطقة  .2

  واألهالي

  
 الصحي  البرنامج   

ة مع بالشراكروضة زهور المستقبل الخيرية ضمن مشروع دعم صحة وتغذية أطفال ما قبل المدرسة  ألطفالالفحص الطبي  .1
األطفال الذين  " واكتشافحرارة  الدم،ضغط  نحول، وزن، طول،من خالل فحصهم "   IOCCالجمعية الخيرية االرثوذكسية 

 او سوء التغذية وتحويلهم الى مؤسسة ارض االنسان لمعالجتهم يعانون من فقر الدم 
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بالشراكة مع الجمعية الخيرية  مشروع دعم صحة وتغذية أطفال ما قبل المدرسة المحلي ضمنالمجتمع  ألطفالالفحص الطبي  .2
األطفال الذين يعانون من فقر الدم  " واكتشافحرارة  الدم،ضغط  نحول، وزن، طول،من خالل فحصهم "  IOCCاالرثوذكسية 

  او سوء التغذية وتحويلهم الى مؤسسة ارض االنسان لمعالجتهم

 

  
 

 IOCC بالشراكة مع الجمعية الخيرية االرثوذكسية المدرسة ما قبل  ألطفاللغداء الصحي حول ا لألهاليلقاءات توعوية  .3

وفيد التغذية، تعريف بفيروس ك أمراض سوءالشخصية، النظافة الطبيعية،  )الرضاعةحيث تمحورت مواضيع الجلسات حول 
 جلسات  2حيث تم تنفيذ وطرق الوقاية "  16
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التغذوية السليم من خالل مشاركة األطفال والمربيات في صناع بعض والذي يهدف الى تعزيز القيم التغذوي  المخيم الصيفي .4
 الباستا " الفواكه،سلطة  التمر،كرات  الشوفان،كرات  السعيد،" السندويش  %100الوجبات الصحية باستخدام مواد طبيعية 

 تنفيذ مجموعة من األنشطة الترفيهية المخيم تموفي نهاية 

  
 

من خالل توعية األطفال حول الممارسات الصحية السليمة من مؤسسة انقاذ الطفل الدولية  التثقيف الصحي بالشراكة مع .5
  غسيل االيدي واهمية وجبة الفطور وباستخدام الترفيه والتعليم النشط والرسم
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 االجتماعي-االغاثيالبرنامج   

 نية والنقدية من خالل تقديم العي فقيرةويهدف الي مساعدة االسر ال االسرة الفلسطينية ويدعم صموديخدم المجتمع الفلسطيني 

 مشروع دعم صحة وتغذية المحلي ضمنالمجتمع  وأهاليأطفال الروضة التابعة للمؤسسة  ألهالي توزيع الطرود الغذائية .0
 IOCCبالشراكة مع الجمعية الخيرية االرثوذكسية  المدرسةأطفال ما قبل 

  
 

اليتام في مرحلة رياض األطفال السنة الخامسة من برنامج وجد والمنفذ من جمعية تعزيز وصول ااستضافة مشروع  .2
 الخريجات الجامعيات وبدعم من مؤسسة التعاون 
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 النفسي    برنامج الدعم 

 

بتمويل و بالشراكة بين مركز العقل والجسم في قطاع غزة  أليتام وأهاليهما لرعاية 2تنفيذ مشروع التعافي واالمل  .1
تهدف ا والذي فرنس –المكفولين من اإلغاثة اإلسالمية  والبالغين واوصيائهموالذي يستهدف األطفال والمراهقين  اإلعانة اإلسالمية فرنسا

 ىإلى مساعدتهم للتخلص من الضغوط النفسية وتعلم مهارات جديدة تساعدهم في تحسين صحتهم النفسية والقدرة على التركيز وتحسين قدراتهم عل
 وفهم وحل المشكالت بشكل أفضل من خالل فهم جديد أفضل، والتواصل بشكلاالتصال 

 وتتمحور اللقاءات حول مهارات العقل والجسم 
شكل من أشكال التخيل، ومعرفة الذات والتعبير عنها من خالل الورقة واأللوان، فهي من الوسائل التفريغية التعبيرية في  ( :Drawings)الرسومات

 نفس الوقت.
 هو إحدى طرق التهدئة، وتظهر أثر العبارات والجمل على أجسادنا.  ( Autogenic)التحفيز الذاتي

 أداة لقياس أثر التحفيز الذاتي على الجسم. ( Biofeedback:)التغذية الحيوية المرتجعة
وسيلة تأملية لزيادة وعي و إدراك الجسم، والتقليل من التوتر، يتخيل الشخص أنه داخل كبسولة ترى من خاللها  ( Body Scanمسح الجسم:)

 أعضاء وأجهزة الجسم املختلفة.
عميق ) سواء البطيء خالل التأمل أو السريع خالل الحركات التعبيرية ( يحسن قدرة التنفس ال :Movement)&  (Breathingالتنفس والحركة 

 على سحب األكسجين وإخراج ثاني أكسيد الكربون . الجسم 
 تناول الطعام والتعامل معه بطريقة تأملية، بطيئة، ومدركة. (Mindful Eatingاألكل الواعي :) 

الذات من خالل إطارها االجتماعي، والتعرف على العائلة وأفرادها وعالقاتهم، ونقاط التشابه واالختالف وسيلة إلدراك  ( Genogramشجرة العائلة:)
 والقوة والضعف عن طريق رسم ثالث أجيال من العائلة.

 لس قبالتك.(: إجراء حوار مكتوب مع موضوع معين، مشكلة أو عرض كما لو أنه شخص آخر يج(Dialogue with a symptomالحوار مع األعراض 
مهارة تستخدم التخيل وهو اللغة السائدة في العقل الالواعي. يشمل التخيل الكلمات واألفكار التي تمثل بالحواس...  ( Wise Guideالموجه الحكيم:)

 السمع واللمس والشم والبصر والتذوق في مكان آمن يزوره ش يء حكيم ذو خبرة نقص عليه مشاكلنا ويعطينا أنسب الحلول.
 لقاءات مرة واحدة أسبوعيا  11افراد بحضور    11على ان يكون كل فئة تتكون من 

  
 
 

مشروع دعم مسارات المرونة المهيكلة لسكان قطاع غزة الذين تعرضوا للعنف من خالل مسيرة العودة الكبرى  .2
والذي يهدف الى تحسين حماية النساء  مؤسسة كوسبي اإليطاليةوالمنفذ من جمعية المرأة العاملة وبتمويل من 

" جلسات دعم نفسي المعنفات والقاصرات والقاصرين في قطاع غزة من خالل تقديم خدمات الصحة النفسية 
 لقاءات توعوية " فردي،جلسات ارشاد  جماعية،
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جماعية لتبادل الخبرات والتفريغ النفسي الجماعي لمصابين مسيرات العودة جلسات  .3
 رفح - بالشراكة مع جمعية االمل لتأهيل المعاقين

  
 

 البرنامج الثقـافي   

ضمن  "بياالتحاد األورو "، بتمويل رئيسي من مؤسسة شاشات سينما المرأة" تنفيذ مشروع يال نشوف فيلم بالشراكة 

و "صندوق "  السويسرية  "CFDمؤسسة برنامج "تعزيز المواطنة والحوكمة في فلسطين" ، وتمويل مساعد من

تعزيز حرية التعبير والتسامح والسلم والمسؤولية المجتمعية وتماسك النسيج الى الذي يهدف  ،المرأة العالمي"

تطوير قدرات هذه الفئات وجعلها مساهمًا فعااًل في بناء مجتمع ديمقراطي يحترم يسعى إلى االجتماعي، كما 

 .التنوع وحقوق اإلنسان
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 زيارات مؤسسات دولية 

 زار المؤسسة عدة مؤسسات دولية وممولين للمشاريع المختلفة وقام بزيارة المؤسسة وفد 2121خالل عام 
ومقدمي  تغذية أطفال ما قبل المدرسةو دعم صحة   ضمن مشروع (PWJ) -مؤسسة رياح السالم اليابانية من 

   في قطاع غزةلهم الرعاية 

 

  
 معوقات وتحديات 

الحصار واالغالق المفروض علي القطاع و حالة الفقر والبطالة التي يعاني منها  االقتصادية وحالةصعوبة االوضاع -1
 المجتمع.

 ارد المالية.و نقص الم-8
 قلة التمويل للمشاريع المنفذة.-3
 قلة الموظفين العاملين في ادارة الجمعية.-4
 عدم وجود موقع الكتروني للجمعية.-5
 16فشي فيوس كوفيد حالة االغالق بسبب خطر ت -2
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 التوصيات والرؤية المستقبلية:

 زيادة عدد المتطوعين والعاملين في المؤسسة. -1
 تعزيز وتطوير القدرات المؤسساتية للجمعية المالية واالدارية والتنظيمية واعادة هيكلة االدارة وتطويرها. -8
 اإلدارة من خالل التدريب واكتساب خبرات أكثر.تطوير القدرات واألداء المهني للعاملين و أعضاء مجلس  -3
 تسعي المؤسسة بكل جد للحصول علي تمويل يؤمن لها االستقرار في عملها -4
 ضرورة تصميم موقع الكتروني للجمعية لتوصيل رسالة الجمعية محليا و اقليميا و عالميا. -5
 التركيز علي البعد التنموي في المشاريع. -2
 طني واالجتماعي للعمل األهلي.تعزيز البعد الو  -6
 اعطاء االولوية لخدمات واغاثة وتنمية وتشغيل الفئات المهمشة في المشاريع واالنشطة المستقبلية. -2
 تعزيز العالقة بين مجلس اإلدارة و الجمعية العمومية لتفعيل التفكير الجماعي و العمل المؤسساتي.-6

 
 حاكميه جمعية المستقبل الخيرية

التوجيه و يقود إدارة جمعية المستقبل الخيرية مجلس إدارة من الشخصيات االعتبارية في المجتمع الفلسطيني مهمته اإلشراف 
الجمعية العمومية  ومنتخب منأعضاء يمثلون المجتمع المدني من مختلف الشرائح  6اإلدارة من  ويتكون مجلس للمؤسسة

 المجتمع. واألكاديمية وكافة طبقاتمومية عدد من الشخصيات االعتبارية سنوات كما تضم الجمعية الع 3للمؤسسة منذ 

 

 أعضـــــــاء مجلــــــس اإلدارة 

 البرنامج الموكل اليه المنصب االسم م.

0. 
 البيئي الزراعي  رئيس مجلس االرة ناجي محمد حسين أبو عاصي

2. 
 والطفلالمرأة  نائب رئيس مجلس اإلدارة رباب عبد القادر محمود شاهين 

3. 
 االغاثي االجتماعي امين الصندوق  تيسير محمود محمد الرقب

4. 
 التعليم امين السر ايمان إبراهيم حسن احمد

5. 
 الدعم النفسي  عضو غالب سمير شحدة أبو خاطر 

1. 
 الرياضي عضو احمد ياسر شحادة أبو مغنم

7. 
 االغاثي االجتماعي عضو ابتسام احمد عبيد ابو دقة 
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