
  

   برقين يوالطفو ل الشبابي أجيالمركز 

  من نحن ؟

بموجب مبادرة 1054 تحت رقم  2003  وتم تسجليه رسميا عام 1999 عام تأسيس مركز غير حكومي 

 تم افتتاح 1999 وفي عام 1998اتفاقية مع الكويكرز  عام من فئات من الشباب واألطفال  وبالتعاون و

يق األهداف الذي انطلق من  اجل تحقيقها واألهداف تتعلق في   ويسعى المركز الى تحقالمركز رسميا 

 ةوالتعليمية  والطفولة والحوار وتعزيز الديمقراطي. شبابي . والثقافية. واالجتماعية . المجاالت الشبابية

  وبناء شراكة وتعاون مع المؤسسات والهيئات االهلية  وهو مركز غير ربحي 

   اهداف المركز
 و المساهمة في تطويره توعية المجتمع - 1

  تنمية روح العمل الجماعي -2

   تنمية روح العمل التطوعي-3

 تحقيق التكامل االجتماعي وتوفير الحياة الكريمة لمختلف فئات السكان وتوفير برامج اقتصادية ومشاريع -4

  .نتاجيةإنتاجيه تخدم األجيال الشابة ،وإيجاد فرص عمل كريمة لهم وضمان مشاركتهم في العملية اإل

   تعزيز وتطوير العالقة والشراكة والتشبيك مع المؤسسات ذات العالقة نحو البناء والتنمية-  5

 لفئات المجتمع كافةو  للشباب واألطفال تنمية القدرات و المهارات الثقافية و االجتماعية -6

 ه والطفولة  تنمية المشاركة المجتمعية للمرأة وتعزيز دورها واالهتمام بدراسات االموم-7

 . زيادة تعزيز االتصال والحوار بين األجيال وتبني المبادرات المجتمعية وزيادة الفرص وتفاعلها في المجتمع-8

التركيز على تنمية المناطق الريفية من الشباب الفلسطيني، وإعطاء فرصة للمشاركة في أنشطه مجتمعهم -9

 .جتمعية والوعي لمفاهيم المجتمع المدنيوبرامج تمكين الشباب لتعزيز الحق في المشاركة الم

 تاهيل جيل من الشباب قادر على تحمل المشاق و العمل بشكل سليم-10

  المساهمة في رفع مستوى البلدة و تطويرها-11

  



  

  

  اسلوب العمل 
  من اجل تحقيق االهداف المذكورة يركز المركز في عمله على ما يلي 

جميع فئاته بما يسهم في عملية التنمية مع الفلسطيني ب بناء قدرات المجت فيالمساهمةفي مجال  - 1

  المستديمة 
  بناء قدرات الشباب واألطفال  •

 بناء قدرات المرأة في المناطق الريفية  •

 بناء قدرات المؤسسات االهلية الغير الحكومية الناشطه في مجاالت الشباب واالطفال والمرأة •

  شبابية والطفولة والمرأة في المجال التعاون والتشبيك مع المؤسسات ال- 2
   بناء جسور تعاون وتواصل مع المؤسسات والهيئات االخرى في مشاريع مشتركة *

  التنسيق والتعاون مع المراكز العاملة في نفس المجال * 

   في مجال المساهمه في تنمية المجمتع اجتماعيا - 3
من اجل الوصول الى الفئات االجتماعية العمل على التواصل التعاون مع المؤسسات والهيئات االجتماعية * 

  الفقيرة المهمشه  وإدراجهم في مشاريع  اإلنسانية الطارئة  لسد احتياجاتهم الحياتية 

العمل مع المؤسسات والجهات المانحه وبناء شراكة في مجال الدعم االنساني  واالجتماعي للحد من البطاله * 

  ي الكبيرة التي يعاني منها المجتمع الفلسطين

  رؤيتنا
  :إننا نبحث عن مجتمع فيه كل شاب 

  : فالفرد مسئول

  والحصول على فرصة لتعلم مهارات وقيم. اكتساب الفرصة للمساهمة وخدمة اآلخرين

  رسالتنا

  نحو البناء والتطوير  فلسطين المستقبل وأطفال شباب ىتأثير ايجابي يؤدي إل



  

  

  

  القطاعات المستهدفة

  الشباب  واألطفال  •

 في المدراس والجامعات والمعاهد الطالب  •

  أصحاب االحتياجات الخاصة  •

 النساء  •

  الفئات الفقيرة المهمشه  •

  عن المركز 
  ويشرف على وفيديو الى جهاز تلفزيون  أضافهمتواضعة  كمبيوتر حديثة ومكتبة أجهزة المركز يحتوي على 

 إعطاءفي مركز دائرة نسائية تسهم في  شباب  ويوجد 5 نساء 4 أعضاء 9المركز هيئة ادراية منتخبة عددها 

 المجتمع المحلي كما تشرف هذه الدائرة في تعزيز  دور ومكانه إدارة في المرأةدورات في مجال تطوير قدرات 

 ان المركز على عقد عدة دورات علمية وثقافية منها دورات للطالب وكما الحياةالمرأه في جميع مجاالت 

 عمل وندوات لتعزيز الديمقراطية ورشات كما ان المركز ساهم في عقد إرشاديةودورات في محو االمية ودورات 

 المحتاجة والفقيرة في بلدة األسرمع عدة مؤسسات اهلية وكان يشرف متطوعين عليها وخصص ريعها الى دعم 

 فرصه حقيقية  في المجتمع ونشر وتطوير إعطائهم من اجل لألطفالبرقين وساهم المركز في عقد برامج 

ابداعتهم  والتخفيف من معاناتهم في ظل هذا الوضع الصعب وتم تشكيل عدة مجموعات منهم للقيام بنشاطات 

     القصيرة والقصة ةالتشكيليمختلفة منه الفنون المسرحية والدراما والفنون 

  هم نشاطات المركز ا
   بالتعاون مع الممثلية االلمانية ملعب لمدرسة برقين وإنشاء إقامة -1

  المرأةات تعلمية وثقافية بالتعاون مع طاقم شؤون عقد دور -2

 اقامة ندوات حول تعزيز الديمقراطية مع مركز السالم والديمقراطية  -3



  
3 
  األشجار تطوعية تشمل تنظيف الشوراع في البلدة وزراعه بإعمالالقيام  -4

  بالتعاون مع اطباء بال حدود اإلمراضالقيام بيوم صحي لمعالجة المرضى من مختلف  -5

 عمل ورشه عمل في نظافه وسالمة البيئة واالنطالق منها للقضاء على القوارض والحشرات   -6

   الكمبيوتر أميةعمل دورات للحد من  -7

  المعلمإبداع بالتعاون مع مركز ك مشار150اقامة معسكر صيفي شامل شارك به ما يقارب  -8

, والمحافظة , الشؤون االجتماعية و , األحمر المحتاجة بالتعاون مع الصليب لألسرمساعدة وتوفير دعم  -9

 وجمعيات ومؤسسات خيرية دولية , اإلنسانية االيطالية للمساعدات والمؤسسة

 وأرجل وأيدي مثل توفير كراسي للمعاقين اإلعاقات وأصحاب الصعبةتوفير عالج لبعض الحاالت -10

  أهليةومراكز ومؤسسات صحية  , الصحةصناعية بالتعاون مع وزارة 

  م بمشروع الحقيبة والزي المدرسي بالتعاون مع جمعية المساعدات الشعبية النرويجية القيا-11

  دعم الملتقى الفلسطيني للتنميةئية للعائالت الفقيرة والمحتاجة ب القيام في مشروع  تقديم الوجبات الغذا-12

  اجتياجات المركز 
ما مصادر نشاطاته هي هبات ورسوم ان المركز ليس له دخل مادي وال يتلقى أي دعم من جهات رسمية وان

في بلدة برقين والذي يبلغ عدد الفلسطيني وهو يساهم بعدة نشاطات تعود بشكل جيد على المجتمع انتساب 

واننا بصدد تطوير من سكان البلدة عبر هذه النشاطات  % 55 نسمه ويخدم المركز حوالي 6500سكانها 

              ا الفئات الطفولية والشبابية والنسائيةالمركز بما يحقق اهداف عظيمة للمجتمع وخصوص

    هيرئيسية للمركز بحاجه الى دعم  مشاريع 
  حيث ان الموجود ليس مالئم من جميع النواحي بناء مقر دائم ومالئم للمركز  -1

 حيث ان البلدة تفتقر لوجود روضه حديثة ومالئمة من ناحية صحية وعلمية لألطفال روضه حديثة إنشاء -2

 م في بناء جيل مميز تساه

  



  
 
 إنتاجيةمنحة مشاريع تنموية للحد من البطالة الدائمة وتوفير مصادر دخل ثابتة له عبر منحة مشاريع  -3

 صغير تساهم في تشغيل ايدي عاملة وتخصص ريعا لنشاطات واستمرارية المركز  

 متسع لفئات الشباب إيجادمالعب رياضية وتشمل الطائرة والقدم والتنس بهدف  مشاريع شبابية من  إقامة - 4

  واألجسام \لممارسه نشاطاتهم الرياضية وتوفير معدات رياضية من غرفه لياقه بدنية 
  مشاريع رئيسية  بحاجه الى تمويل 

  بناء مقر للمركز مع قاعات اجتماعات -1

   هذا المركز الحيوي والنشيط والهام إلنجاحراجين التعاون معنا 

   أجيال مركز إدارة                                                                                  

                                                                                     محمد العامودي 

  0599769518موبيل 
042433987   

  

.  
 


