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  قراءنا الأعزاء
 يتجدد موعدنا لهذا العام في التقرير السنوي، لنطلعكم على أهم إنجازاتنا التي تشاركونا وإياها
 على مدار عام كامل من العمل المتواصل والدؤوب. إننا نعمل من أجل وطننا ونفخر بما قدمناه

 ونقدمه من إنجازات حققت لنا نجاحًا باهرًا على مدار العام المنصرم والتي أَعلت من شأن
.مؤسستنا في المجتمع المحلي والوطن العربي

 من خالل إدراكنا لوضع بالدنا الراهن عامة والوضع الحرج لمدينة القدس خاصة وما تعانيه من
 عمليات تهميش لثقافتها وطمس إلبداعات ومهارات شبابها، إال أننا أصررنا وآثرنا الصمود

 والبقاء في القدس مصارعين كل عدوى ألي مرض تكاسل قد يصيبنا، بل عملنا على إزاحته،
 وتشهد لنا وعلى مدار العام المنصرم أنشطتنا وبرامجنا ومشاريعنا التي نفذناها في العديد

.من المناطق صدق نيتنا واخالصنا وصمودنا وعزيمتنا على النجاح والتفوق

 يومًا بعد يوم تتسع مساحتنا انطالقًا من القدس الى غزة ومناطق الداخل الفلسطيني، فقد زاد
 عدد موظفينا في مؤسستنا الشبابية وزاد عدد متطوعينا وأصدقاؤنا بشكل الفت للنظر، ففي

 ُكل يوم نفتح باب مؤسستنا لشباب واعد ومتحمس يطرق أبواب التطوع لينضم إلى عضوية
 أصدقاء ومتطوعي الرؤيا الفلسطينية لنصل إلى أكثر من 70000 ألف مستفيد ومتطوع،
 باالضافة الى تطور شراكاتنا الحقيقية مع المؤسسات المحلية والدولية في عدة مشاريع

 وتواصلنا مع أكثر من30 مدرسة مقدسية وهذا إن دل على شيء فهو يدل على عالقتنا الطيبة
 والوطيدة بالمؤسسات المحلية والدولية والتي وصلت إلى 32 مؤسسة شريكة و 6 مؤسسات

.داعمة

 في تقريرنا السنوي لهذا العام برامج تقترن بما قدمناه في العام الماضي 2012 وبرامج جديدة
 كانت بدايتها في عام 2013 نجحت في وصولها لشريحة شبابية كبيرة، فما زلنا وكما عهدتمونا
 دائمًا نعمل بُكل شفافية وإتقان وُمشاركة من الجميع لنكون قادرين على خدمة أبناء شعبنا من

.الشباب المؤمن والقادر على التغيير في مجتمعنا ويسعى لتقدمه

 نتوجه إليكم بالشكر الجزيل على ثقتكم التي أوليتمونا إياها ومنحتمونا فرصة اطالعكم على
 إنجازاتنا السنوية عبر قراءة تقريرنا السنوي، كما نشكر عائلة الرؤيا الفلسطينية والُممثلة

 بالمتطوعين واألصدقاء والموظفين، و الشكر لكل مؤسسة محلية ودولية ساهمت وُتساهم
 .في دعم مسيرتنا نحو تحقيق أهدافنا

مؤسسة الرؤيا الفلسطينية

  مجلس اإلدارة
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مؤسسة الرؤيا الفلسطينية وليدة حاجة الشباب 
الفلسطيني للتعبير عن نفسه، وسعيه لبناء 

مجتمع يرغب بالتغيير. هي قاعدة اتصال دائم 
ومستمر بالمجتمع المحلي، تلمس واقع الشباب 
واحتياجاته على مختلف االصعدة، تعمل بالتعاون 

مع المؤسسات المحلية والخارجية على تقديم 
الخدمات المنسجمة ودورها في المجتمع بما 

يتالئم واالحتياج الحقيقي للمواطن. على مدى 
ستة عشر عام تالقى مجموعة من الشباب من 
مختلف محافظات الضفة الغربية ضمن عدد من 

المشاريع واألنشطة، شرعت تلك المجموعة 
الى البحث عن مكان وإطار يضمها في مؤسسة 

تسجل رسميًا في الدوائر المختصة كوزارة الداخلية 
الفلسطينية ووزارة الشباب والرياضة، وآزر ذلك 

العديد من المؤسسات التي رأت في وجود 
مؤسسة كهذه منفذًا معبرًا عن هموم الشباب 
وإحتياجاته وقد تم لهم ذلك من خالل تسجيل 

الجمعية كمؤسسة شبابية غير حكومية وغير حزبية 
ال تهدف الى الربح.

شرع القائمون على الفكرة إلى وضع الخطوط 
واألهداف العامة  التي تحققها الرؤيا الفلسطينية 

وجوهرها كان دائمًا “ الشباب الفلسطيني”. 
إنطلقت الرؤيا من مدينة القدس، عاصمة الدولة 

الفلسطينية نحو شتى محافظات الوطن حتى 
وصلت غزة من خالل الشباب الفاعل، لتوجد حالة 
من التفاعل الشبابي الهادف الى ترسيخ الهوية 

الفلسطينية. وتعتبر الرؤيا إحدى المؤسسات 
القليلة التي سعت وال زالت تسعى الى البقاء 

في مدينة القدس من أجل تقديم خدماتها للشباب 
المقدسي بشكل خاص والشباب الفلسطيني في 

محافظات الوطن عامة.

ترتكز الرؤيا الفلسطينية على ثالث محاور نابعة من 
إيمانها بالدور الهام للعمل التطوعي في عملية 

بناء المجتمع وهي:

المشاركة في بناء قدرات الشباب الراغب   .1
بإحداث تغيير على المستوى الذاتي 

والمجتمعي.
ُتعنى مؤسسة الرؤيا الفلسطينية بتثبيت   .2

الهوية الوطنية للشباب في مدينة القدس 
بسبب تعرضها للتهديد في ظل الوضع 

السياسي، االقتصادي، الثقافي، االجتماعي 
القائم

تسعى مؤسسة الرؤيا الفلسطينية إلى تأكيد   .3
إنتماء اإلنسان الفلسطيني لذاته وثقافته 

ومجتمعه من خالل العمل الجاد والمسوؤل 
في صقل هويته.

انطلقت الرؤيا وانتشرت وطنيًا، واستطاعت بجهود 
متطوعيها الوصول الى شريحة عريضة من الشباب 
موزعين في  شتى الجامعات والمعاهد والمدارس 

ليشكلوا عنوانًا عريضًا للعمل الشبابي الجاد 
والمسؤول، حيث وصل عدد أعضاء الهيئة العامة 
من أصحاب حق اإلقتراع في إنتخابات المؤسسة 

األخيرة إلى 600 شاب وفتاة. 

ُتعتبر مؤسسة الرؤيا الفلسطينية مؤسسة قاعدية 
على إتصال دائم ومستمر بالمجتمع المحلي مما 
وفر لها خاصية هامة تتمثل بتلمس واقع الشباب 

وإحتياجاته على مختلف األصعدة؛ حيث تعمل 
المؤسسة وبالتعاون مع المؤسسات المحلية 

والخارجية على تقديم الخدمات الُمنسجمة ودورها 
في المجتمع بما يتالئم واإلحتياج الحقيقي 

لإلنسان الفلسطيني.

نبذة عامة
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الر�ؤيا

نحو شباب فلسطيني فاعل ومبادر 
وقادر على تعزيز هويته وإنتمائه ودوره 

بالمجتمع

ر�سالة املوؤ�س�سة 
مؤسسة شبابية غير ربحية تعمل على تفعيل وتمكين 

الشباب الفلسطيني عامة والمقدسي خاصة من خالل 
برامج التوعية واإلرشاد وبناء القدرات، بهدف تعزيز 
اإلنتماء والهوية الوطنية للشباب وتشجيعهم على 
المشاركة والمبادرة والعمل التطوعي ومساعدتهم 

على تحديد رؤيتهم وخياراتهم المستقبلية.

ع�سوية ال�سبكات
اتحاد الجمعيات الخيرية.  

المجلس األعلى للشباب والرياضة.  
ملتقى المؤسسات السويسري.  

منظمه أنا ليند.  
الهيئة الوطنية للمؤسسات األهلية.  

شبكة المؤسسات القاعدية الشبابية للمواطنة   
واإلصالح- فلسطين.

اأهداف املوؤ�س�سة
تعزيز روح انتماء الشباب وغرس مفاهيم وقيم   .1

الوحدة واإلعتزاز بالهوية الوطنية وتعميق 
مشاركتهم المجتمعية.

تمكين الشباب واالطفال وتنمية قدراتهم   .2
ومساعدتهم على تحديد رؤيتهم وتوجهاتهم 

المستقبلية.  
تأهيل الشباب المقدسي لسوق العمل   .3

ومساعدته على إيجاد فرص العمل والتشغيل.
تعزيز اإلستدامة وتطوير القدرات المؤسساتية   .4

وبناء قدرات الهيئات المرجعية وطاقم العمل.

نطاق عمل املوؤ�س�سة 
تعمل المؤسسة في كافة مدن الضفة الغربية مع 

التركيز على ثالث مواقع جغرافية وهي) القدس، بيت 
لحم، ومنطقة االغوار “ غور االردن”.

القيم والمبادئ
في سعيها الدؤوب لتحقيق رؤيتها واهدافها، تلتزم 

المؤسسة بالعمل على تكريس مجموعة من المبادئ 
والقيم األساسية في جميع نظم عملها المؤسساتية 

والهيكلية والتنظيمية والتي تتلخص باآلتي:

المشاركة والشراكة
تؤمن المؤسسة بأهمية تعزيز المشاركة الواسعة 

للفئات المستهدفة والمؤسسات الشريكة في 
التدخل في السياسات والبرامج، وذلك عبر إشراكهم 

في عمليات التخطيط والمتابعة والتنفيذ باإلضافة 
الى عمليات التقييم كما تعنى المشاركة لمؤسسة 

الرؤيا توفير المعرفة والمعلومات بكل شفافية 
لجميع الفئات المستهدفةن وتمكين هذه الفئات من 

المشاركة في إيصال قضاياها للمعنين.

التراث والنضال الوطني
تؤمن المؤسسة بضرورة تعزيز الموروث الفكري 

والثقافي واالجتماعي للشباب بما يعزز إنتمائهم 
وهويتهم الوطنية ويعمل على حمايتهم من 

االغتراب بعيدًا عن التسّيس الفكري لقضيتهم 
ووطنهم، مدركة في الوقت ذاته أهمية إحترام 

التاريخ النضالي لشعبنا الفلسطيني وتراثه العريق 
لذلك فإن توجه مؤسسة الرؤيا الفلسطينية نحو 

التركيز على إحترام خصوصية الشعب الفلسطيني 
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وتعدديته ورفضها لألطر والتوجهات الفئوية التي 
تتالئم مع تراث الشعب الفلسطيني وال تحترم 

نضاله الوطني وتنوعه.

حقوق اإلنسان
تعي المؤسسة أهمية العمل في إطار القانون 
األساسي الفلسطيني الذي يلغي التمييز ضد 

األفراد وضد النساء على وجه الخصوص بما يتوافق 
مع المواثيق واالتفاقيات الدولية التي تضمن 

المساواة للجميع دون وجود مساومة أو مفاضلة 
حول الحقوق أو تجزئتها؛ لذلك تهدف المؤسسة إلى 

دعم جميع المبادرات التي تعمل عليها المؤسسات 
الفلسطينية والهادفة لتحقيق حقوق الفئات المختلفة 
بغض النظر عن الفئة المستهدفةن ودعم المبادرات 

العالمية التي تعزز حقوق االنسان على الصعيد 
العالمي بما يتضمن حرية الفرد وكرامته اإلنسانية.

التطوع 
يؤمن أعضاء المؤسسة بان العمل التطوعي يعتبر 

من اهم إمتيازات العمل األهلي المجتمعي، وهذا ال 
يقتصر فقط على دور مجلس إدارة المؤسسة وهيئته 
العامةن بل يشمل جميع الكادر الوظيفي للمؤسسة، 

كما ويشمل ذلك تعزيز هذا التوجه على صعيد 
المجتمع المحلي وذلك من خالل تجنيد مناصرين 

ومتطوعين من جميع الفئات وخصوصا الشباب من 
كال الجنسين.

النزاهة 
تؤمن المؤسسة بان فلسطين كدولة مؤسسات 

ومجتمع مدني لن تتمكن من تحقيق أهداف التنمية 
دون مراعاة نظام نزاهة شامل. النزاهة تعني 

لمؤسسة الرؤيا الفلسطينية الشفافية، المسائلة 
والمحاسبة في العمل. لذلك تهدف المؤسسة إلى 

تطوير إجراءات العمل اإلداري والمالي لتنسجم مع 
أعلى معايير الشفافية والنزاهة، من خالل تعزيز دور 

المؤسسة في اإلفصاح ونشر المعلومات حول عملها 
للفئات المستهدفة واألطراف ذات العالقة. وتطوير 

عملية إصدار التقارير للمجتمع المحليوالجمهور بما 
يمكنهم من اإلطالع على أعمال المؤسسة وأنشطتها 

وإنجازاتها المختلفة. 

ما الذي ميّيزنا عن غرينا ؟
السمعة الطيبة 

تتمتع المؤسسة بالمصداقية بين الشركاء واألطراف 
المحلية.

اإلنفتاح
تتبنى المؤسسة سياسة اإلنفتاح على اآلخر والتعاون 

والتنسيق مع المنظمات والمؤسسات الفلسطينية 
الشريكة.

الموقع 
يقع مقر المؤسسة الرئيسي في قلب العاصمة 
القدس الشريف حيث يتعذر العمل في المدينة 
المقدسة نتيجة الظروف السياسية المحيطة بها.

اإلبداع 
تسعى المؤسسة وعبر برامجها ومشاريعها الى إتاحة 

المجال لإلبداع واألفكار الخالقة 

الخبرة
تمتلك المؤسس من الخبرة والمماسة الحقيقية 
والتجربة العلّية ما يزيد عن الثني عشر عامًا من 

العمل مع شباب والفئات العمرية المختلفة، وعلى 
درجة عالية من الوعي والفهم إلحتياجات المجتمع 

الفلسطيني.

اإلستقاللية 
ما يميز مؤسسة الرؤيا الفلسطينية عن الكثير من 

المؤسسات الفلسطينية إستقالليتها التامة عن 
األحزاب السياسية  والتأطير التنظيمي ونزعتها 

التامة نحو تلبية إحتياجات المجتمع بناء على المهنية 
والمصادقية واإلستقاللية في القرار. 

نبذة عامة
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م�سروع االر�ساد املهني للطلبة املقد�سيني "حتفيز" 
 يسعى مشروع االرشاد المهني للطلبة المقدسيين »تحفيز«، المنفذ من قبل مؤسسة الرؤيا الفلسطينية 

وبتمويل من مؤسسة التعاون الى تعزيز مشاركة الطلبة المقدسيين، وتأهيلهم وبناء قدراتهم التي ُتمكنهم 
من اتخاذ القرار المهني السليم والحكيم في اختيار التخصص األكثر مالئمة لمهارتهم وقدراتهم وميولهم. 
كما  ُيشكل المشروع  فرصة لتوعية الجيل الناشئ في سن مبكرة )15-16 عام( بواقع المسارات التعليمية 

والمهنية المتوفرة في مدينة القدس.

يستهدف المشروع حوالي 400 طالب وطالبة من المراحل التعليمية األساسية، ومن 16 مدرسة حكومية 
وغير حكومية موزعة على عدة تجمعات وقرى مقدسية وهي« صورباهر، جبل المكبر، بيت حنينا، البلدة 

القديمة، شعفاط، بيت صفافا، وادي الجوز، الشيخ سعد، الرام، العيزرية، العيساوية، سلوان، والطور«. 
سيتم استهداف هوالء الطلبة وأهاليهم بشكل مباشر ضمن برامج توجيهية مكثفة، باالضافة الى تدريب 

أكثر من 25 مرشد تربوي في المدارس المستهدفة على أساليب التوجيه المهني والتعامل مع الشباب 
وقضاياهم وتدريبهم على المهارات الحياتية مثل التفكيرالريادي، االبداع، والتخطيط. 

شهد النصف الثاني من العام 2013 اإلنتهاء من أولى خطوات »تحفيز« وبنجاح ملحوظ، حيث تم اطالق 
حملة اعالمية وتعريفية عن المشروع شملت بعض المؤسسات العاملة في مجال اإلرشاد المهني، 

باإلضافة لمديرية التربية والتعليم في مدينة القدس والتي تم التنسيق معها بشكل مباشر للمساهمة 
في اختيار المدارس األساسية المنتفعة من هذا المشروع. كما تم أيضًا االنتهاء من دراسة االحتياجات 

القبلية للطلبة المستفيدين والتي تم من خاللها اخضاعهم للتقييم المفصل في محاولة لمعرفة ميولهم 
المهنية، وقوى التأثير الخارجية على قرارهم المهني، باإلضافة إلى العديد من المتغيرات التي تم قياسها 

من خالل هذه الدراسة تم تحليل نتائج الدراسة والخروج بتوصيات مهمة ساهمت في تصميم برنامج 
التدخل المناسب للفئة المستهدفة. 

سيشهد العام 2014 تنفيذ برنامج التدخل والذي يعتمد على اجراء بعض التدريبات الخاصة باتخاذ 
القرار واإلرشاد المهني، تدريب الطلبة للخروج بمبادرات مهنية، القيام بزيارات تبادلية بين المدارس 

االساسية ومعلمي الكليات التقنية، عقد ورشات عمل مع قدوة حسنة في مختلف القطاعات، القيام 
بزيارات للجامعات والقطاع الخاص، تنفيذ برنامج وظيفة الظل للمشاركين، اجراء دراسة بعدية لقياس أثر 

المشروع على الطلبة المستفيدين . ستنتهي أنشطة المشروع بتنظيم حفل ختامي وبحضور المدارس 
والمؤسسات الشريكة والطلبة المستفيدين يتم فيه عرض لمنجزات المشروع وتكريم الشركاء.
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م�سروع "جيل جديد"
يأتي مشروع »جيل جديد« لدعم الشباب الموهوبين والناشطين اجتماعيا بكافة المجتمعات المحلية، وهو 

جزء من برنامج القيادة الشبابية )YLP( المعروف على المستوى االقليمي في عشر دول منذ عامين. 
أنطلق المشروع وبنسخته الفلسطينية من خالل مؤسسة الرؤيا الفلسطينية وبالشراكة مع مؤسسة 

فريديرك ايبيرت األلمانية”FES” ، حيث تم تنظيم مؤتمر إلختيار الشباب المشاركين تمخض عنه إختيار 25 
مشارك ومشاركة  تتراوح اعمارهم بين )20-25( عام ويمثلون جميع محافظات الضفة الغربية باإلضافة إلى 

القدس.

 تم تأهيل الشباب المشارك والذين تم اختيارهم للمرحلة التالية من المشروع والتي ستبدأ مع بداية العام 
2014، حيث سيتم العمل على  تزويدهم بالقاعدة الالزمة التي تمكنهم من لعب دور اجتماعي وسياسي 

من اجل مواجهة التحديات االجتماعية، االقتصادية والسياسية، والتغيرات المتحركة في مجتمعاتهم، 
وذلك من خالل إستثمار وتطوير مهارات الشباب وقدراتهم المختلفة. كما سيتم تزويد الشباب المشارك 
باألدوات العملية واالستراتيجيات الالزمة لجعلهم قادرين على لعب دور حيوي كـصناع قرار، ال أن يكونوا 

متلقين فقط. كل ذلك بهدف تعزيز المشاركة االجتماعية والسياسية للشباب وتزويدهم بالمعرفة 
والمهارات التي ستقودهم إلى تحقيق أهدافهم الوطنية والمجتمعية.

وتشمل أنشطة مشروع “جيل جديد” أيضًا أجراء تدريبات تهدف لتطوير وتنمية المهارات القيادية للشباب 
المشاركين، تزويد المشاركين بأساسيات المعرفة االجتماعية- السياسية واالقتصادية المطلوبة لبناء 
النقاشات والخطابات، مساعدة ودعم المشاركين الشباب في تطوير افكارهم ومبادراتهم االجتماعية 

السياسية، تأسيس شبكة تضم المشاركين مع خبراء في المجاالت االجتماعية، السياسية، واالقتصادية، 
إضافة الى ممثلين عن المجتمع المدني، وأخيرا، التواصل مع الشبكات الشبابية اإلقليمية والدولية.  
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م�سروع  تعزيز دور ال�سباب يف جمتمعاتهم يف قرى االأغوار 
ومدينة القد�س ) االإجناز ال�سبابي( 

 برنامج االنجاز الشبابي الذي قامت مؤسسة الرؤيا الفلسطينية على تنفيذه بالشراكة مع مؤسسة جذور 
لإلنماء الصحي وجامعة القدس وبتمويل من هيئة خدمات االصدقاء األمريكية » الكويكرز«، هو برنامج 

شبابي يرتكز في ممارسته وتطبيقه على قوة العمل الشبابي، ويعتمد في منهجيته على مفاهيم 
التوعية والمشاركة المدنية وتعميق مفهوم الممارسة االيجابية للحقوق والواجبات المتعلقة بالمواطنة 

في منطقة القدس، بيت لحم واالغوار؛ فالشباب لديهم من الطاقة والقدرة والمهارات الالزمة ما يمكنهم 
من القيام بدور حيوي نحو حل المشاكل المجتمعية. 
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إستهدف البرنامج أكثر من 350 طالب وطالبة تتراوح 
اعمارهم ما بين )14-16(عام، بهدف تفعيل دورهم 
في المجتمع عن طريق تمكينهم ليصبحوا قيادات 

شبابية قادرة على التأثير والمشاركة في صنع القرار، 
وتوعيتهم بمفاهيم وممارسات المشاركة المدنية 

والتي تتضمن المواطنة والديمقراطية والعمل 
الجماعي من أجل تنمية مجتمعاتهم وتمكينهم من أخذ 

زمام المبادرة إلحداث تغيير إيجابي في محيطهم.

اإرتكز امل�سروع على املراحل التالية :
المرحلة االولى:

تدريب وإعداد 22 مدّربا ومدّربة على العديد من 
المفاهيم ومنها: المواطنة، الديمقراطية، العمل 

المجتمعي والتنوع، باإلضافة إلى تعزيز المهارات التي 
يحتاجها المدّربين طوال فترة التطبيق مثل مهارات 

القيادة وإدارة الفريق، مهارات االتصال والتواصل، وحل 
المشكالت .

المرحلة الثانية: 
تم خالل هذه المرحلة تحديد المواقع والفرق الشبابية 

المشاركة والتي سيعمل بها المدربين، حيث تم 
مراعاة التوزيع الجغرافي للمناطق. قام المدّربين 
بإختيار مجموعة العمل الشبابية والمكونة من 20 

مشارك ومشاركة تتراوح أعمارهم بين 14-16 عام، 
ونقل المفاهيم والمهارات التي تدرب عليها الى 
المجموعات الشبابية خالل مدة زمنية مقدارها 6 

شهور ُقسمت الى 40 لقاء على مدار لقائين اسبوعيا 
ولمدة ساعتين .

المرحلة الثالثة:
شهدت هذه المرحلة اختيار القضايا المجتمعية من قبل 

مجموعات العمل والتي تعبر عن واقعهم عن طريق 
ترشيح العديد من القضايا والتصويت على أفضلها 
والتي وجدت مجموعات العمل امكانية لتحليل هذه 

القضايا وعمل مبادرات لحلها. 
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املبادرات التي مت تنفيذها خالل الربنامج : 

فكرة المبادرة المكان اسم المبادرة

الخاصة،  االحتياجات  بذوي  تهتم  لجمعية  ترفيهية  حديقة  إنشاء 
وتشجيرها باالضافة الى رسم جداري محيط بالحديقة، وتنظيف 

داخلي للجمعية.

القدس- جمعية نبراس 
القدس لمسة شباب

إفتتاحها حديثًا، وذلك من خالل رسم  تفعيل عيادة لألطفال تم 
بالوان جميلة لخلق جو مناسب  الجدران  رسومات أطفال ودهان 
لألطفال الذين يأتون لتلقي العالج او التطعيم . وعمل تعديالت 

بسيطة في حديقة المشفى الخارجية.

مستشفى الهالل االحمر- 
القدس طور انجازك للقدس

توفير أغطية سريرية تساعد وتجنب مرافقي المرضى من الضفة 
الغربية وقطاع غزة البرد وتحفاظ على الحالة الصحية لهم خاصة 

في فصل الشتاء. 

مستشفى المقاصد- 
القدس الحجر االسود

الخطاب- بن  عمر  مدرسة  خلف  تقع  أرضية  مساحة  إستغالل 
خالل  من  المدرسة،  لطالب  ترفيهية  حديقة  صورباهرإلحياء 
تشجيرها بإستخدام  إطارات السيارات، تنظيفها وترتيبها ليرتادها 

الطالب. 

مدرسة عمر بن الخطاب – 
صور باهر – القدس االنجاز الشبابي –صور باهر

تأهيل مركز مجتمعي إلستقبال أكبر عدد من المبادرات والنشاطات 
والمحاضرات التوعوية من خالل توفير وسائل تكنولوجية حديثة ) 

جهاز عرض وأجهزة حاسوب( 

مركز مجتمعي العيسوية– 
العيسوية – القدس لك شيء في هذا العالم فقم

تعزيزمفاهيم الحفاظ على البيئة في بلدة جبل المكبر من خالل 
تدوير النفايات وصنع سالت قمامة وتحويلها الى افكار ابداعية 
جاذبة لألطفال من خالل عمل ألعاب شعبية وحركية مثل السلم 
والحية لعبة X.O، لعبة نار ومي، والمتاهة ، وذلك لخلق مساحات 
تفريغ للطالب عن طريق ممارسة ألعاب حركية ثابتة، وللحد من 
القاء النفايات في ساحات ومرافق المدرسة، حيث قام مطوعين 
وفنانين بصنع سالت القمامة وعمل االلعاب الشعبية بالتعاون 

مع مبادرة شباب البلد.

جبل المكبر- القدس صرخة إبداعية

توفير أجهزة تبريد )مراوح(، وتجديد طالء جداران الصفوف في 
مدرسة الدوحة في مدينة القدس. مدرسة الدوحة- القدس هذا بلدك فقم

تجديد طالء ودهان جدران الغرف الصفية  لمدرسة القرية وأعادة 
ترميمها بشكل بسيط . نحالين- بيت لحم من اجل بيئة نظيفة

الى  التي يهدف االحتالل   C إنشاء محمية طبيعية في مناطق
المنطقة   وزراعة  تشجير  خالل  من  عليها،  والسيطرة  مصادرتها 
وتشجيع اهالي ابو ديس على زيارتها إلثبات وجودهم ومحاولة 

الحد من إمكانية مصادرتها والسيطرة عليها.

ابو ديس- القدس شباب للتغيير

وضع حاويات صغيرة للنفايات في مسار سياحي في قرية بتير ، 
باالضافة الى تشجيع األهالي على وضع النفايات في الحاويات 

المخصصة لها.
بتير- بيت لحم سواعد االنجاز من اجل بتير 

نظيفة

ال�سبابي"  "االإجناز 
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انشاء مكتب إرشادي يديره المتطوعون في جامعة القدس من 
اجل مساعدة الطالب في حل المشاكل األجابة على التساؤالت 
المتعلقة بالنواحي االكاديمية وشؤون التسجيل، باالضافة إلى 
في  مباشرة  الخدمة  بتقديم  سواء  ومرافقها،  بالجامعة  تعريفه 

المكتب أو الكترونيًا.

جامعة القدس- ابو ديس المكتب اإلرشادي

عالجت المبادرة مشكلة عدم وجود ثالجة للمياه في مدرسة القرية 
والتي تحتوي على 100 طالب، والتي تعاني من التهميش حيث 
طبيعي  وحق  جدا  ضروري  القرية  في  مدرسية  ثالجة  وجود  أن 

لطالب القرية المهشمة.

مرج غزال- غور االردن شباب مرج غزال

توفير ماكنة صناعة أجبان لدعم قطاع مربي المواشي في القرية 
األجبان  صناعة  تعتبر  حيث  خاص،  بشكل  والنساء  عام  بشكل 
مصدر الرزق الوحيد للعديد من العائالت الموجودة في القرية.  

فصايل- غور االردن فصايل

األبعاد في مدرسة  ثالثي  جداري  التوعية عن طريق رسم  نشر 
حول  توعوية  رسالة  الرسوم  تحمل  حيث  الحديثة،  الروضة 

موضوعي األمان على الطريق والمحافظة على البيئة .

مدرسة الروضة الحديثة – 
القدس بصمة إبداع

إعادة إحياء مكتبة القرية ودعمها بالكتب العلمية والثقافية ألفادة 
المجتمع المحلي داخل القرية. الجفتلك – غور االردن مبادرة أبناء الجفتلك

التعريف بقرية حوسان  للزائرين  من خالل تركيب إشارات مرور 
الطريق  الى   الزائرين  لتوجيه  القرية  أسم  تحمل  عامة  والفتات 

المؤدية للقرية.
حوسان- بيت لحم مبادرة بلدك بيتك ابدا بحالك

والقرى  المدن  بأسماء  وتذكيرهم  الفلسطيني  الشباب  توعية 
التي تم تغير اسمائها واصبحت االسماء اليهودية هي المتعارف 
عليها  طوابع  عمل  خالل  من  الفلسطيني،  الشعب  بين  عليها 
)اليهودي(  الحالي  المدينة  اسم  ذكر  مع  معينة  مدينة  صورة 
والسابق )الفلسطيني( تحت عنوان » اقشط واعرف«، حيث أن 
اإلسم القديم مظلل واالسم اليهودي ظاهر ويتم قشط االسم 
تم  والتي  األصلية  العربية  القرى  اسماء  ترسيخ  بهدف  القديم 

تغيير اسمائها. 

جامعة القدس – ابو ديس مبادرة يال نغير

اإلداريين  والموظفين  العاملين  ألبناء  صيفي  مخيم  تنظيم 
واألكادميين في جامعة القدس  وذلك حاًل لألزمة المالية التي 
تمر بها جامعة القدس وتأخر رواتب الموظفين وانقطاعها احيانا 
لعدة أشهر، ومع ذلك تم مالحظة انتماء العاملين في الجامعة 
العلمي  الصرح  هذا  إلى  ومستخدمين  وأكاديميين  إداريين  من 
بها  يمرون  التي  الصعبة  المالية  االوضاع  كل  فرغم   ، العظيم 
عملهم  مواصلة  على  يصرون  انهم  إال  وأطفالهم  وأسرهم 
وعطاءهم.  ومن هنا جاءت فكرة هذه المبادرة والتي هدفت إلى 
مكافأة هوالء الموظفين من خالل تنظيم مخيم صيفي ألبنائهم. 

جامعة القدس – ابو ديس مبادرة شباب اليوم قادة 
المستقبل

للتسهيل  فوكين   وادي  قرية  داخل  عامة  مقاعد  وتركيب  توفير 
على األهالي وتوفير الراحة لهم  . وادي فوكين مبادرة الوادي األخضر

تفتقر  التي  دجن  بيت  فروش  قرية  لألطفال في  حديقة  إنشاء 
إلى مكان ترفيهي لالطفال، مما يتيح لالطفال اللعب في مكان 

آمن ومريح ومسٍل .
فروش بيت دجن – األغوار مبادرة شباب بنحب البلد
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قمة القد�س ال�سبابية "2"
على مدى عام كامل من العمل الجاد والدؤوب 

والمتواصل مع الشباب المقدسي ضمن مشروع الدعم 
الفني والثقافي والرياضي “عيش البلد”، وبناءا على 

توصياته في ختام قمة القدس الشبابية االولى، تمكنا 
من الوصول إلى سلسلة من األفكار والمهارات التي 

تستهدف الجيل الناشئ )14-17 عام(، لبناء شخصيتهم 
من خالل توجيههم وإرشادهم نحو مسار مهني يخلق 

لهم ثقافة التوجية المهني والريادة فتكون دلياًل تمكنهم 
من تحديد قدراتهم وميولهم وتوجيهها بما يتناسب 

مع احتياجات سوق العمل داخل مدينة القدس. أما بما 
يخص جيل الشباب )18-24 عام(، وقد ناقش وإيانا 

مفهومي الريادة والتمكين. فقد لعبت القمة  دورا مهما 
لتكون منبرا ُحرا استغله الشباب للتعبير عن نفسه ورأيه، 

وأفكاره وتوجهاته دون حواجز أو حدود تحد من مكانته 
ودوره ومبادرته للتغيير وإعادة صناعة وصياغة توجهاته 

الثقافية واالجتماعية واالقتصادية.

وضمن إيمان مؤسسة الرؤيا الفلسطينية وجمعية برج 
اللقلق المجتمعي بالعمل الجماعي والشراكة الحقيقية 

والمسؤولية الجماعية أقيمت شراكة فاعلة بينهما وبين 
المجلس االعلى للشباب والرياضة، جمعية الجالية 

اإلفريقية، معهد اليتيم العربي، مديرية التربية والتعليم 
بالقدس، ومؤسسة دار الطفل العربي، وبتمويل 

من مؤسسة التعاون والمجلس الثقافي البريطاني، 
تكاتفت الجهود من أجل إنجاح وتنفيذ قمة القدس 

الشبابية الثانية.
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في هذه القمة تم منقاشة ثالث محاور مقسمة حسب 
الفئات العمرية ضمن احتياجات ومتطلبات تتناسب 

ومراحلهم العمرية المختلفة، حيُث تم العمل على محاور 
متخصصة للجيل الناشئ  ما بين )14-17 عام(،تضمن 

مواضيع رئيسية وهي:

االرشاد المهني
تعريفه وأهمية اإلرشاد المهني، أهم الصعوبات التي 

تواجه الطالب المقدسي )الظروف التي تجبره على 
الخروج من المدرسة(، وأهم التخصصات التي يحتاجها 

السوق المقدسي.

الريادة الشبابية
تعريف الريادي وأهم صفاته، ما هي األسباب التي 

تدفع الشباب للتشبث بالوظيفة التقليدية، ما هو مدى 
معرفة الشباب بالمشاريع )تأسيس وتسجيل ووضع 

خطة المشروع( ومدى المعرفة بقوانين العمل.

اتخاذ القرار
مدى ادراك الشباب بأهمية اتخاذ قراراتهم بأنفسهم، 

هل يوجد لدى الشباب الخبرة والصفات الشخصية 
الكافية التخاذ قرارات كافية، وإلى أي مدى على األهل 

التدخل في قرارات الشباب.

أما بخصوص فئة الشباب )18-25( ممن أنهو مراحل 
التعليم المدرسية فتمحورت جلسات النقاش ضمن 

مفهومي رئيسين في الريادة  والتمكين.
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التوصيات التي خرجت بها القمة: 

توصيات جلسة اتخاذ القرار:
العمل على وجود دورات لتطوير قدرات وزيادة   

وعي الشباب في آليات اتخاذ القرار السليم.
مشاركة األهل واألبناء في آليات وأسس إتخاذ   

القرار لوجود قرار مستقبلي أفضل.
ضرورة توعية االطفال في سن مبكرة حول آلية   

إتخاذ القرار.

توصيات جلسة االرشاد المهني :
فتح تخصصات مهنية في الجامعات الفلسطينية،   

وتوفير فرص عمل للمهن الصناعية في سوق 
العمل.

اعطاء دور لمجال االرشاد المهني في المجتمع   
ليتخلل واقع الشباب ويتناسب مع االحتياجات.

تفعيل برامج لإلرشاد المهني من قبل وزارة التربية   
والتعليم، والتقليل من سنوات الخبرة المطلوبة 

لدى المهن الغير متوفرة والمعلن عنها.

توصيات جلسة الريادة الشبابية 
تشجيع الشباب واخراج طاقاتهم الكامنة الغير   

مستغلة عن طريق طرح تجارب وخبرات رياديين.                                                
السعي لعدم االستسالم لواقع تعليمي يشير   
إلى توجه الشباب إلى الكليات اليهودية وذلك 

إلعتقادهم ان المستقبل مضمون اي انه يوجد 
شاغر وظيفي ) القضاء على االعتقاد الخاطئ(.

مالحظة نقص مصداقية في تمرير المعلومات   
للفئة المعنية باالستفادة من البرنامج الريادي في 

المجتمع.
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بعد أن القى مشروع عيش البلد بنسخته األولى نجاحًا باهرًا وأثرًا واضحًا في تغيير وتنمية المجتمع 
المقدسي على مدى عامين متواصلين، تم تمديد تنفيذ المشروع للعام الثالث على التوالي، وذلك 

بالشراكة ما بين مؤسسة الرؤيا الفلسطينية وجمعية الجالية االفريقية، وبتنفيذ من جمعية برج اللقلق 
وبإشراف من مؤسسة التعاون وبدعم من السيد منير الكالوتي،  وبهدف منا لمساندة وحماية الشباب 

واالطفال المقدسيين للحفاظ على موروثهم الثقافي والفكري، وتعزيز روح المباردة واالبداع واالنتماء 
لهويتهم الفلسطينية والعربية، من خالل دمجهم ومساندتهم في تنفيذ نشاطات متكاملة ثقافية 

ورياضية تستجيب الى االحتياجات والتحديات البيئة المحلية . كما هدف المشروع الى تطوير وتنمية الفرق 
الكشفية، وفرق الدبكة الشعبية، وفرق المسرح في األندية المقدسية المختلفة عوضا عن تطوير الجانب 

الرياضي وتنظيمه في حواري البلدة القديمة من القدس، واالعتناء باالطفال من خالل االشراف التدريبي 
بلعبتي كرة القدم وكرة السلة ألطفال البلدة القديمة، باإلضافة الى تدريب مبادرات ابداعية وأمسيات 

وعروض وجوالت ثقافية ضمن نشاطات توعوية مكانية، وأختتمت المشروع بمؤتمر قمة القدس الشبابية.  

على مدى فترة عام كامل وصل عدد المستفيدين من المشروع أكثر من 1200 شاب وشابة، حيث وفر 
المشروع جدول أعمال متنوعة ومصممة لملئ أوقات فراغ الشباب لمساعدتهم على تطوير مهاراتهم 
بشكل صحيح ، ونتيجة ذلك اكتسب الشباب الدافع االيجابي والوطني اتجاه مجتمعهم وايضا المهارات 

التي مكنتهم من تطوير قدراتهم الشخصية بما يتفق مع نظرتهم اإليجابية اتجاه مجتمعهم وتطوير 
مبادراتهم البناءة نحوه.

وقد قامت مؤسسة الرؤيا الفلسطينية بتنفيذ دورات تدريبية تحمل موضوع المبادرات اإلجتماعية، فقد 
تم عقد تدريب مكثف ل 40 شاب\ة حول مواضيع التحري اإليجابي، ومناقشة واقع القدس وتحديد أهم 

إحتياجاته  وبناء عليه خرج الشباب بثالث أفكار لمبادرات تم تنفيذها على أرض الواقع وكانت كاآلتي:

مبادرة “أسبلة القدس”

إعادة إحياء مظاهر الحضارة والفن االسالمي الهدف 

القدس وضواحيها مكان التنفيذ

المجتمع المقدسي المحلي الفئة المستفيدة 

القدس،  القديمة من مدينة  البلدة  واألثرية في  التاريخية  المياه  أسبلة  أرشفة  المبادرة على  تقوم فكرة 
وإظهارها للسكان والزوار، كونها غير معروفة للجيل الناشىء في القدس، حيث قمنا  بإعداد كتاب يروي 
التي  الجديدة  التغيرات  تاريخية قديمة للمدينة، وصور حديثة تجسد  تاريخ أسبلة القدس  من خالل صور 
التي دارت حولها، كما تطرقنا من خالل  الكامل لألسبلة والقصص  التاريخ  حصلت على االسبلة، وتروي 

الكتاب الى االهمال الكبير الذي حل بهذه االسبلة في الفترة الحالية.

فكرة المبادرة 

م�سروع "عي�س البلد" 2
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مبادرة “ع عجل”

والتاريخية  االثرية  المعالم  على  والتعرف  القدس  في  التهويد  خطورة  نحو  المقدسي  الشباب  توعية 
فيها،والنهوض بالمستوى الثقافي، الفكري، والتاريخي لمدينة القدس لتمكين هويتهم المقدسية فيها. الهدف 

القدس وضواحيها مكان التنفيذ
الشباب المقدسي ما بين )17-35عام(. الفئة المستفيدة 

 تقوم مبادرة »ع عجل« بتطبيق آلية جديدة للجوالت الثقافية واإلرشاد الجغرافي،  من خالل تنظيم جوالت 
ثقافية داخل القدس وخارجها بإستخدام الدراجات الهوائية، والتعرف من خاللها على أهم  المعالم والمعلومات 

الثقافية والتاريخية التي تختص بالمنطقة بوجود دليل سياحي.
فكرة المبادرة 

مبادرة “همة”

خلق حلقة وصل بين المؤسسات المقدسية على إختالف توجهاتها وانشطتها، و المتطوعين الشباب المقدسيين، 
بهدف نشر ثقافة التطّوع  والخدمة المجتمعية في المجتمع المقدسي ضمن إطار واسع بين أوساط الشباب. الهدف 

موقع الكتروني بعنوان »همة« كـبنك للمتطوعين. مكان التنفيذ
طالب المدارس وطالب الجامعات، من جيل )13-24عام(، ومن لديه حب وشغف التطوع. الفئة المستفيدة 

ترتكز فكرة المبادرة على إنشاء موقع إلكتروني يجمع في داخله كافة أسماء المؤسسات المقدسية وأماكن 
الموقع  زيارة  خالل  من  وذلك  المجتمع  وخدمة  بالتطوع  الراغب  الشباب  من  عدد  اكبر  تواجدها إلستقطاب 
وانشاء حساب خاص بالمتطوع  يوفر له كافة المعلومات التي تتوافق مع رغباته وإهتماماته، إضافة الى 

عرض معلومات تاريخية وجغرافية عن المؤسسة المنتقاه.
مثال: أحمد شاب من منطقة راس العامود لديه شغف حب التطوع و خدمة مجتمعه، سجل إسمه في موقع 
التي  المؤسسات  العديد من  المخصص، فوجد  المكان  الشخصية وإهتماماته في  همة وأدخل معلوماته 
تتوافق وميوله وذلك من خالل المعلومات التي وفرناها بالموقع وأشدنا اليها وهكذا أصبح احمد متطوع 

بمؤسسة تتشارك إهتماماته مع اهداف المؤسسة .   

فكرة المبادرة 

م�سروع "عي�س البلد" 2
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وقد نفذت الرؤيا الفسطينية 5 أمسيات ثقافية في القدس وضواحيها حملت مواضيع متنوعة ومختلفة، 
إستهدفت من خاللها شرائح متعددة من المجتمع المقدسي، إضافة الى الجوالت الثقافية والتاريخية والتي 

كان توزيع كاًل منها كالتالي:

العدد المكان الرقم

االمسيات
100 ستاند اب كوميدي- مع الكوميدي ) عدي خليفة( نادي القدس  1
85 أمسية شعرية احياها كل من )رهام حرباوي، نيرمين عموري، مروة سيوري، يوسف صالحي(  جمعية شباب البلدة القديمة  2
40 شهادة حرة عن النكبة لشخصية مقدسية واكبت أحداث النكبة مع ) إسحاق أبو خديجة( . مؤسسة الرؤيا الفلسطينية  3

150 امسية رمضانية تخللها إفطار رمضاني للمتطوعين. برج اللقلق 4
300 عرض راب لكل من برهان كاشور، معتصم الخاروف، محمد حمدان، عبد عكوب. مسرح الوطني الفلسطيني  5

الجـوالت الثقافية
55 القدس البلدة القديمة  1
55 قلعة مسعدة  2
55 النقب  3
55 طبريا + بيسان  4
55 مطالت القدس 5
55 الجوالن 6
55 حيفا  7
55 الجليل الغربي  8
55 عرابة و سخنين 9
55 يافا، اللد و الرملة  10

1225 المجموع
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احلد من ظاهرة عمالة االطفال
 قامت مؤسسة الرؤيا الفلسطينية بالشراكة مع المركز الفلسطيني لإلنماء والتطوير االنساني وبتمويل 

من الصندوق اإلجتماعي للتنمية FSD\”القنصلية الفرنسية”، تم تنفيذ مشروع الحد من عمالة االطفال في 
قرية الجفتلك الواقعة في غور االردن بهدف تقليصها، وتوفير حياة تعليمية وصحية ألطفالها. 

حرصا مّنا على مستقبل االطفال في القرى، وإدراكنا بخطورة عمالة االطفال التي تهدد مستقبلهم العلمي 
والمهني تعمدنا إستهداف أكثر من400 طفل\ة من الجيل الناشئ )9-15عام(، من خالل ورشات عمل  

توعوية في المدارس  شملت توعيتهم بحقوقهم كافة؛ شاملة حقهم في التعليم واللعب والتعبير، وأخيرا 
حقهم في الحصول على الحياة الكريمة. إضافة الى تنفيذنا لمخيم شتوي تضمن في صلبه فعاليات 

ترفيهية لالطفال ودورات إبتكار الروايات المصورة، وتدريب على تقنيات المسرح التمثيلي ومسرح الدمى، 
وتدريبات فرق دبكة شعبية، باالضافة الى عقد تدريب حول كيفية توثيق اإلنتهاكات عن طريق التصوير 

الفوتوغرافي، ليكون منتوجُه أكثر من 100 صورة من تصوير االطفال أنفسهم.
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وألننا نؤمن بدور المعلم المدرسي وتأثيره على توجيه وإرشاد الطالب للمسار الصحيح في حياتهم توجهنا 
الى 20 معلم مدرسي و قمنا بتدريبهم على آليات التعامل مع ظاهرة التسرب من المدارس للقضاء عليها 

والحد منها. وألننا نعلم ان العامل المادي لهو اهم أسباب عمالة االطفال، وتمديدا لدورنا بتنمية قدرات 
ومهارات النساء وإيماننا بدور المرأة الريادي في مجتمعها قصدنا من خالل المشروع 35 إمرأة معيلة 

لعوائلها في تعاونية للتصنيع الغذائي كمشروع ريادي يدر عليهم الربح ليكون حافزا يبعد االطفال عن الحاجة 
المادية والعمالة. من خالل التعاونية عملنا على تدريب النساء على المهارات اإلدارية والمالية ومهارات 

التسويق إضافة إلى التأهيل المهني .

* التعاونية:
هي عبارة عن ورشات عمل تعاونية يتم من خاللها تدريب النساء على التصنيع الغذائي وأساليبه.

المجموعذكر \ أنثىالنشاط  

3535____التعاونية 

185215400جلسات توعية لألطفال  

6915تدريب مجموعة من االطفال في التوثيق المصور 

394180مخيم شتوي 

11920تدريب المدرسين على آليات التعامل مع ظاهرة التسرب المدرسي والحد منها

550المجموع
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هدفت مؤسسة الرؤيا الفلسطينية وبتمويل من 
المعهد الوطني الديمقراطي الى تعزيز مفهوم 
الشفافية والمسائلة والمشاركة المجتمعية بين 
المواطنين من سكان مدينة بيت لحم وبلديتها، 

للوصول الى دور أكثر فاعلية للمواطنين،  وإطالعهم 
وإشراكهم في الخدمات التي تقوم البلدية بتنفيذها، 

فقد تم دراسة مدى توافقها مع إحتياجات المجتمع 
وذلك من خالل تنفيذها لمشروع تقييم عمل البلديات، 

وإشراك المجتمع في وضع الخطط والميزانات.

إستهدف المشروع كافة شرائح مجتمع مدينة بيت 
لحم وبلدية بيت لحم، حيث تم توزيع  100 إستمارة 

على المواطنين لقياس مدى رضاهم إتجاه الخدمات 
المقدمة من البلدية، ومن خالل عقد لقاء للحوار البّناء 
بين نائب رئيس البلدية ومدير المشاريع ومدير الصحة 
والمواطنين إستهدفنا نحو أكثر من 60 مواطن فتحنا 

أمامه بابًا للنقاش في مشاكل المواطنين، ليكون 
اللقاء منبر حرا لتعبير المواطنين عن مشاكلهم التي 

تواجه حياتهم اليومية كما فتحنا مجاال للبلدية لمناقشة 
اعمالها وطرحها امام المواطنين. باإلضافة الى لقاء 

إذاعي مفتوح استهدف أهالي بيت لحم كافة عبر 
الراديو، وقد تميز هذا اللقاء بأنه تم تسجيله في ساحة 
السينما في مدينة بيت لحم على الهواء مباشرة، وقد 

إستضافنا من خالل اللقاء االذاعي رئيسة بلدية بيت 
لحم وتم فتح النقاش مع الجمهور وإياها في الشارع 

ليتناول عدة قضايا تمس إحتياجات المواطنين.

م�سروع تقيم عمل البلديات وا�سراك 
املجتمع يف و�سع اخلطط وامليزنيات
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على مدار الثمانية أعوام من العمل المتواصل في قرى االغوار وإستجابة إلحتياجات المواطنين في القرى 
نفذت الرؤيا الفلسطينية مجموعة من المشاريع الصغيرة في قرى االغوار والتي مثلت احتياجا ملحا فيها، 
بهدف تعزيز صمود اهاليها و تقديم الدعم بكافة اوجهه لهم. وبتمويل من القنصلية البريطانية تم تنفيذ 

المشاريع كاآلتي:

حديقة في قرية فروش بيت دجن 
إستهدفت الرؤيا الفلسطينية من خالل مشروع الحديقة في قرية فروش بيت دجن جميع سكان القرية، البالغ 

عددهم 1200 نسمة، من بينهم 230 طفل، حيث قمنا بإعداد مخطط للحديقة يتناسب مع طبيعة المنطقة 
التي تم تنفيذ الحديقة عليها ومن خالله انشأنا ملعبا صغيرا متعدد االستخدام تم تغطيته بالرمل ليكون 

أكثر آمانًا، كما عملنا على توفير مكان جلوس للقادين من االهالي واالطفال الى الحديقة، وقد أخذنا بعين 
االعتبار طبيعة المنطقة الحارة فقمنا بتظليل منطقة الجلوس بأغصان من شجر القصيب الذي يتحمل حرارة 

الشمس والمطر وإحاطته بطاوالت بطريقة إبداعية تعكس طبيعة القرية الجمالية من خالل إستخدمنا لعجالت 
الخشب التي تستخدم في لف كوابل الكهرباء كطاوالت طبيعية لتظهر جمالية الطبيعة بطريقة إبتكارية و 

إبداعية.

مكتبة في قرية الجفتلك 
بهدف تيسير وتسهيل الدراسة وكتابة االبحاث لطلبة سواء طلبة المدارس او الجامعيون من طالب قرى 

االغوار، قمنا بتجهيز مكتبة ثقافية وعلمية في مدرسة الجفتلك الحكومية، لتخدم احتياجات الطلبة العلمية 
وتوفر عليهم عناء المشقة في االنتقال الى المكتبات خارج القرى، وذلك من خالل إعادة تأهيل جدران لغرفة 
صفية في المدرسة ودهانها بألوان تضج بالحيوية، وتزويدها باألثاث المالئم بالمكتبات العلمية والثقافية، 

أما مرحلة احضار الكتب ووضعها في المكتبة ففتحت مجاال لمبادرة تم إطالقها على موقع التواصل 
االجتماعي »الفيس بوك« لتجميع الكتب وبالتنسيق مع المكتبة الموردة للكتب اعتمدت الحملة على ان 

يقوم كل شخص يرغب بالتبرع للمكتبة بشراء الكتاب من المكتبة بشكل مباشر، او بالتبرع بأي كتاب يملكه 
بشكل شخصي.

خدم مشروع المكتبة بشكل مباشر طالب المدرسة الحكومية في قرية الجفتلك، وطالب مدرسة الوكالة 
البالغ عددهم 1200 طالب\ة،  وبشكل غير مباشر إستهدف المشروع 6000 نسمة تمثلوا في اهالي قرى 

االغوار كافة.

م�ساريع ريادية يف غور االردن
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نظام الصوت في قرية الجفتلك 
حرصا مّنا على توفير كافة إحتياجات اهالي قرى االغوار ومتطلباتهم ، ودعما مّنا لصمودهم في المنطقة 
قمنا بتوفير جهاز نظام الصوت للمسرح في نادي الجفتلك الشبابي. بهدف تسهيل عرض انشطة القرى 

وفعالياتها سواء كانت تخص مؤسسات القرية او المؤسسات الخارجية فيها أوالمجموعات الشبابية و 
النشطاء في القرية.

مشروع تصنيع مشتقات الحليب  في قرية فصايل
هدف مشروع تصنيع مشتقات الحليب كمشروع ريادي مدرًا للربح إلى تعزيز دور المرأة في القرية خاصة 

دورها المهني واالداري،  ولتصل المرأة  في القرية الى دور ريادي ومهني، قمنا بتوفير آلة لتصنيع 
مشتقات الحليب )خضاضة (والتي تمكن النساء من استخراج الزبدة والجربد واللبنة من الحليب كما تمكنهم  

من صنع الجبنة، وقد تم شرح آلية عمل اآللة  للنساء وتمهيدهم لمرحلة التصنيع ثم التسويق.

 إستهدف المشروع 30 سيدة من قرية فصايل ،  وهو مشروع يعمل على مدار 6 شهور من كل عام وهي 
الفترة التي تكون فيها  الحيوانات المنتجة للحليب في اوج انتاجها، هذا من شأنه أن يقلص من جهد النساء 

العامالت في هذا النوع من العمل خاصة ان قرية فصايل والقرى المجاورة تشتهر بتربية الثروة الحيوانية. 
من جهة اخرى تعمل هذه االدوات على السالمة الصحية للمنتج .

األيام الطبية قرية فصايل وقرية الجفتلك
نفذت مؤسسة الرؤيا الفلسطينية بالشراكة مع المنتدى الصحي في جامعة القدس- أبو ديس، يومين 

طبيّين في كل من قرية فصايل، وقرية الجفتلك،  عملت االيام الطبية على دمج 20متطوع\ة من مختلف 
كليات المجمع الصحي في جامعة القدس شملت : كلية طب األسنان ، الطب البشري، وطب المخبرين، 

التمريض، الصيدلة باإلضافة إلى طبيب عام مشرف مع المجتمع القروي من خالل تقديمهم خدمات طبية 
ألهالى القريتين. 

وتم فحص المستفيدين من خالل إعطاءهم إستمارة  تعكس سبع نتائج لفحوصات طبية وبناء عليها يزور 
المستفيد كل زاوية طبية ليتم فحصه بها، ليزوده المتطوع  بنتيجة الفحص على االستمارة حتى يصل إلى 

الطبيب المشرف والذي بدورة يقوم بتشخيص الحالة وكتابة العالج المناسب وتقديم الدواء.

من خالل األيام الطبية قد تبين بعد دراسة نتائج الفحوصات التي شملت عينة من أهلي القريتين المراجعين 
خالل اليومين الطبيين : 

معاناة أهالي القريتين من مشاكل في سكر الدم والضغط وصلت لحوالي %65 من المراجعين   .1
وجود امراض مزمنة مثل امراض القلب والسكري بنسبة مرتفعة   .2

وجود حاالت مراجعة بنسبة عالية وصلت لحوالي %80 من المراجعين في قرية الجفتلك تعاني من   .3
امراض بالعيون .

بلغ عدد المسفيدين في االيام الطبية

مجموع المستفدين  قرية الجفتلك قرية فصايل الفئة المستفيد 

443579نساء 

154762رجال 

234568اطفال 

82127209المجموع 
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مبادرة "�سوفوا االغوار بعيون �سبابها"
البحث االجرائي

بهدف تعزيز المشاريع الريادية والمستدامة في قرى االغوار الفلسطينية ، نفذت الرؤيا الفلسطينية 
مبادرة »شوفوا االغوار بعيون شبابها«؛ وهي مبادرة نسعى من خاللها الى ابراز التجارب الريادية والتجارب 

المستدامة في قرى االغوار من خالل اصدار دليل للمشاريع الناجحة في االغوار لتكون مرجعية للمؤسسات 
المحلية والدولية، ليصف الشباب احتياجاتهم ونوعية المشاريع التي تعزز من صمودهم، وتؤدي تراكميًا الى 
التأثير االجتماعي واالقتصادي على المجتمعات المحلية، وتعزز من شباب قرى االغوار كشباب ناشط ، قادر 

على إحداث التغيير وتوفير احتياجات المجتمعات القروية من حولهم.

 استهدافنا من خالل المبادرة  بشكل مباشر 224 شخص من كافة قرى األغوار )قرية العوجا، قرية فصايل، 
قرية الجفتلك، قرية فروش بيت دجن، قرية الزبيدات، قرية مرج نعجة ، قرية بردلة، قرية كردلة، قرية عين 

البيضاء، األغوار الشمالية، قرية النصارية، قرية عين شبلي (. قمنا بتدريبهم على آلية اعداد البحث و بناء 
المنهجية للدليل الذي يجمع التجارب والمشاريع الناجحة، وبناء استمارة تحدد نتائج دقيقة حول مدى نجاح 

المشاريع الريادية في االغوار. تم توزيعهم ضمن مجموعات بؤرية في كافة المناطق المستهدفة بهدف 
تحفيزهم على التطوع وتأسيس الشراكة الشبابية الحقيقية في جمع المعلومات التي نفذت في المنطقة 

وحققت نجاحا باهرا، ومن خالل االستمارة تبين لنا المشروع الذي حقق أكبر نسبة نجاح  وإضافته الى النسخة 
األولية لدليل المشاريع الناجحة في تجمعات االغوار كقصة نجاح للمشروع. وقد تم إختتام تنفيذ المبادرة 
من خالل عرض فيلم وثائقي  للمشاريع الريادية وقصص النجاح التي تم تحديدها بناء على نتائج تحليل 

االستمارات التي تم العمل عليها  لتكون حافزا قويا على العمل لشباب المبادر.
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ألننا كلنا شركاء في الوطن يأتي برنامج تجاوب ليمد جسرا بين المواطن الفلسطيني وبين السلطات 
المسؤولة عن خدمته ورعايته. هدف البرنامج هو تعزيز المواطنة الفعالة التي قد تؤدي لزيادة تجاوب 

السلطات لحاجات الناس. وهكذا، فان برنامج تجاوب يحث على المساءلة والمسؤولية المتبادلة لكال الطرفين 
، المواطن والسلطة.

وبالشراكة مع كل من اإلتالف من أجل النزاهة والمساءلة، المجلس الثقافي البريطاني، بي بي سي ميديا 
أكشن، مؤسسة مفتاح، مؤسسة أوكسفام؛ يعمل البرنامج على توفير فرص للقاء بين فئات مجتمعية 
وممثلين عن مؤسسات رسمية خدماتية وذلك من خالل تدعيم قدرات المواطن وتمكينه من ممارسة 

مسؤوليته في المواطنة، من خالل توفير سبل واليات مناسبة لتسهيل الحوار البناء بين المواطن والسلطة. 
كما يوفر المشروع فرص التدريب في المشاركة المدنية، المواطنة، الحكم الرشيد، الضغط والمناصرة 

والتعامل مع الصحافة واالعالم.

تتميز التدريبات بالحيوية والمشاركة والتركيز على القدرات الكامنة في األفراد والجماعات، ورصد ذلك 
المخزون باتجاه احداث التغيير المجتمعي وتغيير الواقع الفلسطيني الى واقع أفضل.

يستهدف المشروع 4400 مستفيد مباشر، من خالل لجان المجتمع المحلي المختلفة، وآليات التعامل 
المباشر مع السلطات والمنظمات الغير حكومية. ونتوقع أن يستهدف المشروع 600,000 شخص آخر عبر 

وسائل االعالم المجتمعي واإلذاعة والتلفزيون. 

م�سروع جتاوب
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يركز مشروع تجاوب على التعليم والتحليل المنظمين، وتعزيز وإنشاء آليات جديدة مثل لجان المعلمين، 
وأولياء األمور ومنتديات المستفيدين، الى جانب استخالص العبر من المشاريع التجريبية المبتكرة. على خلق 
13 لجنة محلية تضم اكثر من 250عضو/ة مدربا ومدعوما ليصبح بارعا في حمالت الضغط والمناصرة، وإنشاء 

8 مجالس آولياء أمور تقوم بربط المجتمعات المدرسية مع وزارة التربية والتعليم ، وإبتكار آليات جديدة لفتح 
باب النقاش بين المواطنين والمسوؤلين في السلطات والحكومة لإلرتقاء بمستوى تقديم الخدمات من 

الطرف األخير من خالل دمج ثالث وزارات حكومية ) وزارة التربية والتعليم،وزارة التخطيط، وزارة الشؤون 
اإلجتماعية ( بأنشطة المشروع مع المواطنين ومتطلباتهم،وتشكيل بيئة داعمة لعمل مجموعات وتنظيم 

دورات بهدف التأثير على السلطات خاصة في مجاالت التعليم والمساعدات االجتماعية والتخطيط والخدمات 
االخرى، وبث مناظرات تلفزيونية بين السلطات والمواطنين حول المساءلة إلعالء صوت المواطنين عن 

طرق الحوار البّناء والمباشر مع السلطات ذات العالقة .باالضافة الى تدريب 60 شخص على مهارات القيادة 
وحمالت التعبئة والضغط والمناصرة ،ليكونوا نشطاء ذوي مهارات عالية، وابتكار بوابة إلكترونية لخريجي 

برنامج قيادة االتصاالت والمناصرة.

مع نهاية عام 2015 سنكون قد قدمنا الدعم للتجمعات المحلية في غور األردن، وقرية أم سلمونة في 
منطقة بيت لحم، و منطقة المغراقة في مدينة غزة، و كل من حبلة وعزون في قلقيلية، لنترك أثرا ناجحا 

في نفوس  سكان هذه التجمعات ليصبحوا مواطنين فاعلين يستطيعون التعامل والتواصل مع السلطات 
والجهات ذات العالقة لتحسين الخدمات التي تقدمها لهم.
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م�سروع احنا هون يا بلد 
تنفذ الرؤيا الفلسطينية بالشراكة مع مركز مدى االبداعي 

_سلوان، والمؤسسة العربية لحقوق االنسان _ الناصرة،  
مشروع “ احنا هون يا بلد”، بهدف المساهمة في تنمية 

قدرات الشباب المقدسي وشباب فلسطين التاريخية 
في االراضي المحتلة عام48، ورفع درجة وعيهم للتحديات 

الثقافية والسياسية واالجتماعية التي يواجهونها 
لتمكنهم من المبادرة في تنفيذ مبادرات شبابية في إطار 

واحد يجمع بين أبناء الشعب الواحد.

يستهدف “احنا هون يا بلد” 60 شاب وشابة والتي 
تتراوح أعمارهم بين ) 14-17 عام( من القدس واالراضي 

المحتلة عام 48، بهدف تعزيز مكانة فلسطين التاريخية  
في أعماقهم. يضم المشروع عدة انشطة من اهمها 

زيارات وجوالت ثقافية زخمة بالمعلومات المتنوعة 
والتاريخية عن فلسطين التاريخية ,والثقافية ,والدينية ، 

باالضافة الى عدد من االنشطة والورشات التي تتمحور 
حول قضايا ومواضيع تخص القضية الفلسطينية. كما 
ويسعى المشروع الى مد جسر التواصل االجتماعي  

بين ابناء الوطن الواحد ,والتعرف على الواقع المعيشي 
والصعوبات التي يعاني منها الشباب الفلسطيني 

في المناطق الجغرافية المستهدفة ,الذي سيعكسه 
الشباب بدورهم الى مبادرات يحددونها وفق لالحتياجات 

المجتمعية ,مما ينعكس على اكتساب دافع ايجابي 
وحسن وطني تجاه بلدهم .

خطى الشباب المشارك في عامنا الحالي عدة خطوات 
في المشروع تمثلت في زيارات لقرى مهجرة في القدس 
وفي االراضي المحتلة عام 48، باالضافة الى عدة زيارات 

بيتيه لألسرى المقدسين المحريين من خالل الجلسة 
فتحنا بابَا لالسير لسرد وجعه داخل الزنزانة ومشاركة 

الشباب تجربته ومعاناته.

سيعمل احنا هون يا بلد في العام المقبل على عدة 
انشطة من اهمها: عقد ورش وجلسات نقاش بعناوين 
مختلفة منها ) المستوطنات في القدس، جدار الفصل 

العنصري وتأثيره السلبي على الحياة المقدسية، 
االنتهاكات  التي يتعرض لها المقدسين محاولة التطهير 

العرقي في منطقة سلوان (, باالضافة الى عرض أفالم 
وثائقية عن الوضع السياسي االجتماعي الحالي لمدينة 

القدس، وعن االسرى المقدسيين ، ليختتم المشروع 
بتنفيذ الشباب المشارك 6 مبادرات تخدم إحتياج كال 

المنطقتين القدس واالراضي المحتلة عام 48.
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نظمت الرؤيا الفلسطينية بالشراكة مع مؤسسة بدنا  
كابويرا للرقص المعاصر دورة  » كابويرا« على مدار 

ثالث شهور من العام الحاضر لتستمر حتى اوائل العام 
المقبل. الكابويرا هي أحد أهم انواع الرقص المعاصر، 

وفن من الفنون القتالية البرازيلية  تستخدم  لتعيبر 
والتفريغ عن النفس، و من أهم مميزاتها أنها تجمع بين 

الرقص والقتال.

نستهدف من خالل الدورة 25 فتى وفتاة من أعمار )25-13( 
في لقاء واحد من كل أسبوع يمتد حتى ساعتين، بهدف 

تطوير  قدرات االطفال والشباب المقدسي لتكون أمامهم 
مساحة بمجال جديد يتمكنوا من خالله التعبير عن أنفسهم  

والتفريغ عن بعض مما يعانونه في ظل الوضع السياسة 
واالقتصادي الصعب في المدينة المقدسة ، كما وتمكنهم 

من الدفاع عن أنفسهم بطريقة جديدة وأسلوب جديد.

كابويرا 
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إيمانا من مؤسستنا بضرورة إيجاد مشاريع تحاكي رغبات فتيان وفتيات القدس وطموحهم في خلق حالة 
من الوعي تجاه الهوية الذاتية والثقافية واالجتماعية، تم صياغه مشروع شباب القدس يصنعون صورتها 

)شبابنا قدها(، ليلبي تلك الرغبة من خالل العمل على مدار عامين مع طلبة المدارس في مدينة القدس، 
حيث يسعى المشروع الى صنع حراك ثقافي وإجتماعي في المدينة، لتطوير قدرات الطالب المقدسيين 

من خالل دمج الفتيان\ت في 6 محاور رئيسية تتضمن ) العلوم والتكنولوجيا، الريادة، المسرح، الكتابة 
االبداعية، التصوير ورحالت تعليمية(.

ينفذ المشروع بالشراكة مع مؤسسة النيزك، ومؤسسة التعليم من أجل التوظيف وبتمويل من االتحاد 
االوروبي. بهدف خلق وبناء طاقم ريادي شبابي مقدسي مستقل واٍع في مجاالت الحياة الثقافية 

واالجتماعية في المدينة، وتعزيز مفهوم التنمية الشبابية والمبادرة لدى الشباب المقدسي، وتشجيع 
التعاون بين مؤسسات المجتمع المدني والمجموعات الشبابية المقدسية لتنفيذ مبادرات خالقة ومبدعة. 

ومن خالل مشروعنا نستهدف 1000 طالب\ة ما بين عمر 13-17 عام ، و 20 مدرسة في مدينة القدس، 
و25 طالب جامعي.

انهى »شبابنا قدها« مرحلته التحضيرية من عامنا الحالي 2013 على ان تستمر أنشتطه للعام القادم 
مرتكزة على تدريبات متخصصة في المهارات الحياتية المهمة لصقل شخصية الطالب؛ مثل: مهارات 

االتصال مع االخرين، والعمل مع الفريق والقيادة وغيرها، جوالت ثقافية تتوسع في محيط مدينة القدس 
والقرى المهجرة، وورشات عمل متخصصة في تحدث اللغه االنجليزية، ورشات عمل متخصصة في الدراما 

والمسرح واالعالم والكتابة االبداعية تهدف الى تطوير قدرة  الطالب على التعبير عن ذاته من خالل إنتاج 
االفالم والمسرحيات والكتابات المميزة، والعمل على  تطوير قدرات الشباب في التكنولوجيا والعلوم 

والتفكير االبداعي من خالل تنفيذ مبادرات تكنولوجية لمحاولة صقل قدرات الطالب العلمية.

م�سروع �سبابنا قدها 
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نهدف من خالل مشروع شباب وسياسات، الى 
تمكين قدرات الشباب الفلسطيني ليصبحوا مواطنين 

قادرين على تحمل المسؤولية ولعب أدوار قيادية 
من شأنها ان تصنع الحرية للبالد من خالل رفع مبدأ 

العدالة و إحداث التغيير اإلجتماعي فيها، كما نسعى 
إال أن يكون الشباب الفلسطيني المشارك قادرًا على 

تخطي حالة التشتت، والتفكك التي يعاني منها لنعمل 
معًا على تطوير وبناء مواقف مشتركة حول القضية 

الفلسطينية.

يستهدف » شباب وسياسات » 60 شاب وشابة من  
الشباب الفلسطيني ممثلين ب 20 مشارك\ة من 

»الضفة الغربية، الداخل المحتل، وقطاع غزة«.  بهدف 
التغلب معًا على االنقسامات الجغرافية واالجتماعية 

والسياسية بين أبناء الشعب الفلسطيني الواحد، من 
خالل تطوير استراتيجيات تفيدهم بأحقية تقرير المصير. 

يرتكز المشروع على عقد إجتماعات شهرية تلم شمل 
الشعب الواحد بدون حواجز سياسية أو حتى جغرافية.

بدأ المشروع أولى مراحله في منتصف العام الحالي 
2013 ليمتد لثالث سنوات قادمة بتنفيذ كل من 

»مؤسسة الرؤيا الفلسطينية، جمعية شباب العرب- 
بلدنا، هيئة خدمة االصدقاء الكويكرز- مكتب غزة 

والشبكة: شبكة السياسات الفلسطينية وبالشراكة مع 
المكتب اإلقليمي لهيئة خدمات األصدقات األمريكية«. 

حيث أنهى المشروع المرحلة التحضيرية واللقاء االول 
من خالل مؤتمر اختيار القضية والذي عقد في األردن 

بمشاركة 34 شاب وشابة من الشباب الفلسطيني 
ممثلين عن الضفة والداخل وقطاع غزة، حيث استطاع 

المؤتمر ضم 14 شاب وشابة من الضفة والداخل 
و20 شاب وشابة عبر الفيديو كونفرس من قطاع غزة. 

وقد تم اعتماد قضية »انتهاك الحق في حرية الحركة 
والتنقل، تأثيرات وإسقاطات ذلك على تجزئة وشرذمة 

الهوية الفلسطينية«. أما المرحلة القادمة  فتضمن 
عدة خطوات وأنشطة، حيث سيتم تدريب المشاركين 

على حمالت الضغط والمناصرة، وتطوير االوراق 
السياساتية، إضافة الى تنفيذ أنشطة مجتمعية من 
شأنها أن تؤثر على المجتمع المحلي وصانعي القرار 

لحشد الجهود على المستوى الشعبي والرسمي 
باتجاه القضية ليتم حصر كافة االنشطة بحملة ضغط 

ومناصرة كبيرة تكون مخرج المشروع. 

م�سروع �سباب و�سيا�سات
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مؤسسة التعاون.

هيئة خدمات االصدقاء االمريكية_ الكويكرز.

  )FSD(الصندوق االجتماعي للتنمية
القنصلية الفرنسية. 

المعهد الوطني الديمقراطي.

القنصلية البريطانية.

اتحاد الكنائس البروستانتية للتنمية.

االتحاد االوروبي.

)FES( مؤسسة فريديرك إيبيرت األلمانية

مؤسسة جذور لإلنماء الصحي

جامعة القدس-

جمعية برج اللقلق

جمعية الجالية االفريقية 

معهد اليتيم العربي

مديرية التربية والتعليم_ القدس

مؤسسة دار الطفل العربي

المجلس الثقافي البريطاني 

المنتدى الصحي- جامعة القدس\ابو ديس

مؤسسة النيزك للتعليم والمساندة 

املوؤ�س�سات �النوادي ال�سريكةموؤ�س�سات داعمة
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مؤسسة التعليم من أجل التوظيف

اإلتالف من أجل النزاهة والمساءلة )أمان(.

بي بي سي ميديا أكشن 

مؤسسة مفتاح

مؤسسة أوكسفام

نادي الجفتلك الشبابي 

مجلس محلي قرية بيت دجن 

المركز النسوي فصايل 

مدرسة وكالة الغوث في الجفتلك 

مسرح الرواة 

المؤسسة العربية لحقوق االنسان 

مركز بلدنا-حيفا

مؤسسة كابويرا

المركز الثقافي الفرنسي

مركز نماء

بلدية بيت لحم 

مركز مدى االبداعي- سلوان 

جمعية نبراس القدس

مستشفى الهالل

مستشفى المقاصد

مركز مجتمعي العيسوية 
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مؤسسة الرؤيا الفلسطينية  

البيانات المالية كما في 31 كانون األول 2013

بيان املركز املايل
كما في 31 كانون األول 2013

 )بالدوالر األمريكي(

20132012إيضاح

الموجودات
الموجودات المتداولة 

3450,22819,287   النقد والبنوك 
41,409,07787,010   منح مستحقة القبض

5911,500 موجودات متداولة اخرى
1,859,896107,797مجموع الموجودات المتداولة 

الموجودات غير المتداولة
521,50921,801   ممتلكات ومعدات – بالصافي

1,881,405129,598مجموع الموجودات

المطلوبات و صافي الموجودات
المطلوبات المتداولة

66,49424,818ذمم دائنة و مستحقات
71,842,772103,215منح مقيدة االستعمال مؤقتا

1,849,266128,033مجموع المطلوبات المتداولة 

المطلوبات غير المتداولة
19,339-8ايرادات مؤجلة

930,99917,798مخصص تعويض نهاية الخدمة
30,99937,137مجموع المطلوبات الغير متداولة

1,880,265165,170مجموع المطلوبات

صافي الموجودات 
)35,572(1,140صافي الموجودات )العجز(

)35,572(1,140مجموع صافي  الموجودات )العجز(
1,881,405129,598مجموع المطلوبات و صافي الموجودات

اإليضاحات المرفقة تشكل جزءا ال يتجزأ من هذه البيانات
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بـيـــان الن�ساطات � التغري يف �سايف املوجودات
للسنة المنتهية في 13 كانون األول 3102

)بالدوالر األمريكي(

20132012إيضاح
اإليرادات 

7570,492577,339إيرادات متحققة من المنح المقيدة مؤقتا
2,908-إيرادات األنشطة

30,2418,989إيرادات أخرى
600,733589,236مجموع اإليرادات 

المصاريف 
13570,492577,339مصاريف البرامج

1327,69323,445مصاريف إدارية وعمومية
55,1295,363االستهالك

)12,117()19,954(خسائر تحويل عمالت أجنبية
583,360594,030مجموع المصاريف 

)4,794(17,373النقص في صافي الموجودات
)30,778()35,572(صافي الموجودات )العجز( في بداية السنة

-19,339تعديالت سنوات سابقة
)35,572(1,140صافي الموجودات في نهاية السنة

اإليضاحات المرفقة تشكل جزءا ال يتجزأ من هذه البيانات

مؤسسة الرؤيا الفلسطينية  

البيانات المالية كما في 31 كانون األول 2013
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 بيان التدفقات النقدية
للسنة المنتهية في 13 كانون األول 3102 

 )بالدوالر األمريكي(

20132012
التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية 

)4,794(17,373التغير في صافي الموجودات للسنة 
تعديالت لتسوية صافي التغير في الموجودات مع صافي النقد )المستخدم 

في( المتدفق من األنشطة التشغيلية
5,1295,363االستهالك

-19,339تعديالت سنوات سابقة
190,389)1,322,067(النقص )الزيادة( في منح مستحقة القبض

90915,109النقص )الزيادة( في الموجودات المتداولة األخرى
11,176)18,324(الزيادة في الذمم الدائنة و المستحقات

)274,945(1,739,557الزيادة )النقص( المنح المقيدة مؤقتا
)11,861()19,339()النقص( الزيادة في اإليرادات المؤجلة

13,201209الزيادة في مخصص تعويض نهاية الخدمة
)69,354(435,778صافي التدفقات النقدية المتدفقة من )المستخدمة في( األنشطة التشغيلية 

التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية 
)19,339()4,837(شراء ممتلكات ومعدات

)19,339()4,837(صافي التدفقات النقدية المتدفقة من )المستخدمة في( األنشطة االستثمارية
)88,693(430,941الزيادة )النقص( في النقد والبنوك 

19,287107,980النقد والبنوك – بداية السنة 
450,22819,287النقد والبنوك - نهاية السنة

اإليضاحات المرفقة تشكل جزءا ال يتجزأ من هذه البيانات

مؤسسة الرؤيا الفلسطينية  

البيانات المالية كما في 31 كانون األول 2013
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Summary of projects and 
initiatives implemented

in 2013

ملخص 
من المشاريع والمبادرات 
التي نفذت في عام 2013

مشروع

13 
projects

اكثر من
مبادرة

25 
More than
initiatives

32
partner 

organizations

7
donor 

organizations

مؤسسة 
شريكة

مؤسسات
 داعمة

Summary of partner 
organizations and 

donors

ملخص المؤسسات 
الشريكة والجهات المانحة
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378

4783

3087

3087

150,000

1800

72150

Children ages 8-10

Females

Males

Students agesm13-16

indirect
beneficiary through 

social and traditional (TV 
and Radio) media

More than
youth ages above 25

More than
direct beneficiaries

طفل )10-8( عام

أنثى

ذكر

طالب \ة ) 16-13( عام

مستفيد  غير مباشر عبر وسائل 
االعالم المجتمعي واالذاعة 

والتلفزيون

أكثر من 
شباب )25 فما فوق(

أكثر من 
 مستفيد مباشر
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Statement of Cash Flows
(All amounts in US Dollar)

2013 2012
Cash flows from operating activities
Changes in net assets for the year 17,373 (4,794)

Adjustments to reconcile changes in net assets to net cash 
(used in) operating activities

Depreciation 5,129 5,363
Prior year adjustments 19,339 -
Decrease (increase) in pledges receivable (1,322,067) 190,389
Decrease (increase) in other current assets 909 15,109
Increase  in accounts payable and accruals (18,324) 11,176
(Decrease) increase in temporary restricted contribution 1,739,557 (274,945)
(Decrease) in deferred revenues, net (19,339) (11,861)
Increase  in reserve for severance pay, net 13,201 209
Net cash provided by (used in) operating activities 435,778 (69,354)

Cash flows from investing  activities
Purchase of property and equipment (4,837) (19,339)
Net cash used in  investing activities (4,837) (19,339)
Increase (decrease) in cash and cash equivalents 430,941 (88,693)
Cash and cash equivalents, beginning of year 19,287 107,980
Cash and cash equivalents end of  year 450,228 19,287

The accompanying notes constitute an integral part of the financial statements.

PALESTINIAN VISION

Financial statements for the year ended December 31, 2013
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Statement of Activities and Changes in Net Assets
For the year ended December 31, 2013

(All amounts in US Dollar )

Notes 2013 2012
Revenues
Temporarily contributions released from restrictions 7 570,492 577,339
Revenues from activities - 2,908
Other revenues 30,241 8,989
Total revenues 600,733 589,236

Expenses
Programs expenses 13 570,492 577,339
General and administrative expenses 13 27,693 23,445
Depreciation 5 5,129 5,363
Loss (gain) on foreign currency exchange (19,954) (12,117)
Total expenses 583,360 594,030

Increase in net assets 17,373 (4,794)
Net assets (deficit), beginning of year (35,572) (30,778)
Prior period adjustment 19,339 -
Net assets, end of year 1,140 (35,572)

The accompanying notes constitute an integral part of the financial statements.

PALESTINIAN VISION

Financial statements for the year ended December 31, 2013
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Statement of Financial Position
(All amounts in US Dollar)

Note 2013 2012
Assets
Current assets
Cash and banks 3 450,228 19,287
Pledges receivable 4 1,409,077 87,010
Other current assets     591 1,500
Total current assets 1,859,896 107,797

Non-current assets
Property and equipment, Net 5 21,509 21,801
Total assets 1,881,405 129,598

Liabilities and net assets
Current liabilities
Accounts payable and accruals 6 6,494 24,818
Temporary restricted contributions 7 1,842,772 103,215
Total current liabilities 1,849,266 128,033

Non-current  liabilities
Deferred revenue 8 - 19,339
Reserve for severance pay 9 30,999 17,798
Total non-current liabilities 30,999 37,137
Total liabilities 1,880,265 165,170

Net assets
Net assets (deficit)  1,140 (35,572)
Total net assets (deficit) 1,140 (35,572)
Total liabilities and net assets 1,881,405 129,598

      

The accompanying notes constitute an integral part of the financial statements

PALESTINIAN VISION

Financial statements for the year ended December 31, 2013
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 Burl Al Luqluq Social Center Society

 African Community Society

 Friedrich Ebert Stiftung (FES)

 Juzoor for Health and Social Development

 Arab Orphans institute 

 Ministry of high education – Jerusalem District

 Dal Al Tifel Al Arabi

 Al Nayazak

 Palestinian Education for Employment

 Miftah

 OXFAM- GB

 FrushBeitDajan Local Council 

 Jiftlik UNRWA school 

 Al RuwaTheater

 BaladnaCenter in Haifa

 Capoeira for contemporary dance

 Red Crescent Hospital 

 Al Maqased Hospital

 Al Isaweyya society center

 Al Jiftlik club
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 HEKS- EPER

 European Commission

 British Consulate

 National Democracy Institute 

 Fund of Social Development - 
French Consulate

 Welfare Association

 American Friends Service 
Committee (Quakers)

 Coalition for Accountability and Integrity (Aman)

 British Council

 Health and Medical Forum- Al Quds University/Abu Dis

 Fasayel Women Center

 Arab Institute for Human Rights

 Goethe Institute

 BBC Media Action

 Bethlehem Municipality

 Al Quds University

 Nibras Al Quds institution 

Donor 
Organizations

Partnership organizations 
and CBOs
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Developing the capacities of Palestinian youth to become better citizens who are able to take 
responsibilities and apply leadership roles in the communities will definitely lead to having freedom and 
spreading justice to Palestinian people through social change. We aim not only to develop youth skills 
but also to break all geographical borders and lack of knowledge among youth in their areas in the West 
Bank, Jerusalem, Gaza and Palestine 1948.

The project targets 60 Palestinian youth equally representing the 4 areas mentioned before to further 
break the geographical burdens through developing policy papers representing their dreams of a one 
united Palestinian youth in their own country

Palestinian Vision in partnership with Arab Youth Institution - Baladna in Haifa, American Friends 
Service Committee (Quakers) - Gaza Office and Al Shabaka funded by the American Friends Committee 
(Quakers). The Palestinian policy network are implementing the project as the inception phase and the 
first national conference for selected youth took place in Jordan in presence of 34 youth representing 
the targeted area, some serious work to select a national cause to start designing policy papers and 
advocacy campaigns is taking place. Freedom of movement and Palestinian identity were the most 
voted national causes to be targeted through the project in its next implementation phase aiming to 
make a change through advocacy and aware youth.

Palestinian Youth Together for Change project
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Palestinian Vision in partnership with Al Nayzak 
and Palestinian Education for Employment, with 
funding by the European Commission, implements 
the project aiming to create an aware entrepreneur 
Jerusalemite youth able to have a better future 
through changing the social and cultural status quo 
of the city. Uniqueness of the project comes from 
the partnership of 3 lead civil society organizations 
targeting 1000 students ages 13-17, 20 schools in 
Jerusalem (inside and outside the apartheid wall) 
and 25 university students. 

During 2013, Shababna Qadha was able to finish the 
inception phase of recruiting schools, forming school 
students and preparing 25 university students to 
become trainers to transfer knowledge to younger 
generations in the future. The implementation phase 
will focus on providing essential life skills to all target 
groups summarized in:

 Communication skills

 Team work

 Leadership 

 Citizenship 
Such skills will allow targeted groups to better 
explore their personalities and form leadership 
skills in the community to be implemented through 
initiatives they will apply prior to the end of the 
project. 

In addition to life skills, groups will be exposed to 
specialized training in previously mentioned themes 
based on their preferences in participating in any 
theme they believe they will become creative in 
to encourage youth to develop their skills through 
creative training sessions. 

The project will produce documentaries, 
entrepreneurship ideas, creative writing stories, 
technological inventions and drama theatre plays 
that reflect their own situation.
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Youth are our client! Shababna Qadha was 
implemented due to the urgent need of Jerusalemite 
students to enhance and increase their awareness 
of personal social and cultural identity. A two-year 
designed project works with school students in 
Jerusalem aiming to create change in the social and 
cultural status quo of the city through developing 
students’ capacities in 6 main themes:

 Technology and creative thinking

 Entrepreneurship and English for Business

 Drama and theater

 Creative writing 

 Photography and film making

 Educational and cultural tours

Shababna Qadha 
project
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Palestinian vision in partnership with “Bidna Capoeira” 
institute for contemporary dancing implemented 
a Capoeira dancing 3-month course. Capoeira is a 
Brazilian dancing style used to express peoples’ selves 
and it combines martial arts and dancing in combined 
moves.

25 Jerusalemite youth ages 13-25 are targeted in this 
course during a one week, 2 hour- session allowing 
youth to express their selves and creating a space of 
freedom to reflect their daily existing life obstacles 
through a unique and effective way which is Capoeira.

Capoeira Dancing 
course
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Ihna Hon Ya Balad 
“We belong here” 
project
Palestinian Vision in partnership with Mada Silwan 
Creative Centre and the Arab Association for Human 
Rights – Nazareth implemented Ihna Hon Ya Balad 
project to contribute to the development of youth 
capacities in Jerusalem and Palestine 1948 to increase 
their level of awareness towards social, political and 
cultural obstacles facing them by the occupation. 

Ihna Hon Ya Balad targeted 60 youth ages 14-17 
from Jerusalem and Palestine 1948 to enable them 
to implement unified initiatives representing their 
needs as youth living under the occupation. The 
project depends on enhancing the existence of 
historical Palestine in youth minds and souls through 
cultural tours and visits and other activities related 
to the Palestinian cause. Building paths of social 
communication among the two groups of youth 
through the project helped in bridging the gap due 
to lack of information and awareness towards one 
another and due to geographical distance and various 
cultures they live under.

We implement not only cultural tours to historical 
villages of Palestine but also field visits to Jerusalemite 
prisoners listening to their stories and experiences in 
the occupier jail to share the experience and the true 
story of the struggle we as Palestinians are living. 

Ihna Hon Ya Balad will work on its next phase on 
exposing participants to definitions including: 
settlements, apartheid wall and its effects on 
Jerusalem, demolition of houses, identity issues and 
other aspects that matter to youth in addition to 
broadcasting a documentary about the Palestinian 
cause including Jerusalem and the socio-political 
situation of Jerusalemite prisoners. 

The project will be closed by producing 6 initiatives 
that will meet the needs of youth from both Jerusalem 
and Palestine 1948 areas.
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This intervention in the targeted communities will leave an impact on citizens to become better 
active citizens.

equipped with needed advocacy and campaigning skills to better advocate for their needs. Focusing 
on education primarily through establishing 8 parent councils to create a linkage between schools at 
communities and Ministry of Education was also a main output of the program. 

We seek unique and various means to be implemented with communities and authorities to better 
enhance accountability and communication through working with 3 main ministries: Ministry of 
Education, Ministry of Planning and Development and Ministry of Social Affairs.

The program implements various activities to provide an enabling environment for marginalized areas 
through providing needed skills, development training and enhancing their abilities in using social and 
traditional media in representing their needs to responsible authorities.  

60 youth are targeted through Tajawoob in a designed leadership and advocacy training to increase 
their leadership and advocacy skills as an attempt to create a generation of leaders able to use not only 
traditional ways but also web pages and social media in representing their needs.

By the end of 2015, Tajawoob wishes to provide support to:

Jordan Valley

Um Salamona- Bethlehem

Habla- Qalqilya

Azzoun- Qalqilya

Qalqilya City

Mughraga town - Gaza Strip
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Tajawoob is a program that intends to create communication tools between Palestinian citizens, 
responsible authorities and decision makers responsible for providing services. The project aims 
to increase responsiveness of authorities to meet the needs of citizens thereby promoting civic 
engagement and public authorities’ accountability.

In a consortium that Palestinian Vision is part of along with the Coalition for Accountability and 
Integrity “Aman”, Miftah, British Council, BBC Media Action and Oxfam GB funded by the Department 
of International Development at the British Government, Tajawoob searches opportunities 
for communication among community representatives and responsible authorities through 
enhancing citizens skills and abilities to advocate for their rights and increasing the responsiveness 
of authorities through mechanisms of communications to better provide services to targeted 
communities. Tajawoob provides training for community members in civil participation, citizenship, 
advocacy campaigning and media as a mean of developing their skills.

Tajawoob is a program that seeks change through focusing on abilities of communities to reach 
a better future by targeting more than 4,400 direct beneficiaries through creating community 
committees to build direct communication tools with authorities through social and traditional 
media.

New communication tools are used by Tajawoob through Parents councils, teachers committees 
and beneficiaries forums to apply the best practices in developing the needed communication tools. 
Tajawoob succeeded at creating 13 local committees representing more than 250 members 

Tajawoob Program
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Action Research
The initiative aims to inspire the implementation of innovative and responsive developmental 
projects in the Jordan Valley villages, through documenting successful ones as perceived by the local 
residents in a comprehensive booklet. This initiative enabled us to pioneer our sustained experiences 
in the Jordan Valley through the production of “successful projects in the Jordan Valley” booklet as 
a reference to be used by local and international organizations working in the developmental field 
in the Jordan Valley. The initiative carried out a perceptions survey in 11 localities in the area, asking 
local stakeholders and residents which projects they saw were most responsive, innovative, and 
impactful. Economic development projects were seen as primary interventions the Jordan Valley 
residents believed achieve holistic impact across the social and economic life of local communities; 
an impact that will create active youth members who able to make change and provide the economic 
needs of their communities and other surrounding communities in the Jordan Valley.

224 direct beneficiaries were targeted in the initiative representing the following Jordan Valley 
villages:

Beneficiaries received training on research methodologies and manual designing particularly for 
successful projects in the Jordan valley. The training helped beneficiaries in developing needs 
assessment questionnaire distributed through focus groups in all targeted areas. Through the 
questionnaire, the initiative listed the most successful developmental projects in the Jordan Valley 
to the booklet as success stories. This initiative was summarized by a documentary presenting the 
most successful projects to become a motivation for local residents, implementing organizations, 
and the donor community.

Ouja

Fasayel

Jiftlik

Frush Beit Dajan

Zubeidat

Marj Na’ja

Bardala

Kardala

Ein Al Beida

Northern Jordan Valley

Nassareya

Ein Shibly

“Watch the Jordan Valley through the 
eyes of its youth” initiative
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Sound System at Jiftlik
A sound system was provided to Jiftlik theatre in the youth club to help them present their 
activities, festivals and facilitate training to attract youth, community members and other 
stakeholders to attend their activities.

Diary manufacturing in Fasayel Village
The project enhanced women’s managerial and vocational role in Fasayel - a village known for its 
animal resources – which lead to the establishment of a diary manufacturer through providing it 
with needed equipment, thus creating jobs for women through the production of milk, labaneh, 
butter and cheese. 

The enterprise targeted 30 women of Fasayel through providing training in diary manufacturing 
and marketing techniques; a project that runs for 6 months during the year following the season 
of milk productivity by animals. The 6-month approach minimized the wasted effort of women 
working in that field, as working for a full year does not provide full productivity of dairy products. 

Medical days in Fasayel and Jiftlik
Palestinian Vision, in partnership with the Health and Medical Forum in Al Quds University- Abu 
Dis, implemented two medical days in Fasayel and Jiftlik. The medical days merged 20 volunteers 
from different departments at the Medicine and Science compound faculty at Al Quds University 
including: Dentistry and Human medicine, Laboratory medicine, nursing, and pharmacy in the 
presence of a general practitioner doctor as a supervisor through providing medical services to 
the targeted communities.

Beneficiaries were tested through a questionnaire of designed questions reflecting their medical 
status; each beneficiary was led to the specialized corner for detailed medical check, a process 
that will provide the beneficiary with a medical report done by the volunteers. The beneficiaries 
will reach the practitioner doctor who will diagnose the situation through the medical report and 
provide the proper medicine treatment.

Results of the two medical days are as follow:

1. 65% of participants suffered from high blood and sugar blood pressure

1. High percentages of diabetes and blood pressure

1. 80% of participants suffered from vision and eyes diseases

The table below summarizes the number of participants from each targeted village:

Target group Fasayel Village Jiftlik Village Total 

Women 44 25 69

Men 15 47 62

Children 23 45 68

Total 82 117 199
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During the past eight years of continuous work in the Jordan Valley and as a response to citizens’ 
needs, Palestinian Vision implemented a number of small enterprises funded by the British 
Consulate in the Jordan Valley villages as a response to the needs of citizens’ aiming to enhance 
and provide support to their existence. 

The projects are as follow:

A playground (public park) in Frush Beit Dajan
Palestinian Vision targeted 1,200 inhabitants in Frush Beit Dajan including 230 children through 
establishing a multi-use play guard covered by sand to provide a safe and better space for 
children and community inhabitants in the village. The playground is now established and 
includes sections of seats for parents and their children to use, shadowed by Al Gosaib trees 
branches used specifically to protect people from the sun of the Jordan Valley. The garden was 
surrounded by tables in a creative way to reflect the beauty of nature through using wood wheels 
used as a roll for electric cables, a unique way better showed the beauty of nature in Frush Beit 
Dajan.

A library in Al Jiftlik
A scientific and educational library was established through the rehabilitation of a school class 
in Al Jiftlik public school. The library helped school students in their research as well as made it 
easier for university students to access information instead of moving to libraries distant from 
their village. The class room was rehabilitated by suitable furniture and wall painting; books were 
brought to the library through a Facebook initiative to collect books; the campaign depended on 
personal donation of individuals of books they have or through purchasing books for the use of 
public in the library. The library benefited public and UNRWA school students totalling 1,200 as 
direct beneficiaries as well as 6000 inhabitants of surrounding villages in the Jordan Valley.

Enterprises and entrepreneurship projects 
at the Jordan Valley
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Responding to the needs and priorities of 
Bethlehem citizens to advocate towards better 
services and budget allocation in the municipality, 
Palestinian Vision established a program funded 
by the National Democracy Institute entitled 
“Municipal Budget Advocacy” to enhance citizens’ 
ability to raise their voice for better services. This 
project helped civil society organizations and 
community representatives, citizens and decision 
makers to be on the same line listening to each 
other to reach a best practice solution for better 
community service. 

The project targeted all community sectors by 
distributing 100 surveys on citizens to measure 
their satisfaction of services provided by the 
municipality. In total, 60 citizens engaged in 
an open discussion with the deputy mayor, the 
projects manager at the municipality and the 
director of health to discuss citizens’ needs. The 
project provided a platform of communication 
among citizens and the municipality to express 
their needs through using media and meetings 
with decision makers. 

Transparency and Accountability concepts are 
to be enhanced in communities by approaching 
Bethlehem municipality and local community to 
provide a more active role for citizens through 
informing and engaging them in municipality 
services ensuring they are responsive to 
community needs.

Municipal Budget 
Advocacy project
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We acknowledge that the economic factor is the main reason behind child labour and because 
of this we expanded our intervention in the village to empower women’s capacities and skills to 
take a lead and entrepreneurial role in the community; targeting 35 women through establishing 
a food processing cooperative as a small enterprise which succeeded at securing income to 
member families, putting away children from being financially in need and thus reducing child 
labour.

Women were trained on financial, management and marketing skills to run the cooperative; 
cooperative became a path to enhance women sustainability in running business for the 
cooperative. Accordingly, this sought to sustainably find alternative incomes for families and 
reduce cases of child labour in the village.

The table below summarizes the activities implemented clarifying gender approach

Activity Male/Female targeted beneficiaries Total

Cooperative management, financial and 
marketing skill for women – women 0 35 35

Child raising awareness workshops – parents 185 215 400

Documenting abuses through photography 
workshops - children 9 6 15

Winter camp – children 39 41 80

Teachers training on mechanisms of handling 
student drop outs – teachers 11 9 20

Total 550
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Palestinian Vision in partnership with the Palestinian Center for Growth Human Development 
funded by the Social Development department at the French Consulate implemented the 
Reducing Child Labour project at Al Jiftlik in Jordan Valley aiming to reduce the phenomenon of 
child labour and providing a healthy atmosphere and a better education environment for the 
children of Al Jiftlik.

The project worked with partner organizations on raising awareness about threats facing children 
and being keen on the future of the village’s children. The project reached out to more than 400 
child ages 9-15 through raising awareness workshops at schools including raising awareness 
on their right to play, right to education, right to self-expression and right to have an adequate 
childhood life.

The project included implementation of winter camps that included various entertainment 
activities, graphic novels, puppet theatre, Dabkeh folklore dancing training and a specialized 
training on how to document children abuses through photography. Those activities directly 
impacted the development of children personal and life skills producing more than 100 photos by 
targeted children documenting the abuses they face in their daily lives. 

The project did not stop on targeting children but expanded to include teachers at targeted 
schools, coming from our belief on the great impact a teacher can make in guiding and 
counselling students. We targeted 20 teachers in a designed training program on mechanisms of 
handling the school drop-outs phenomenon and how to reduce it. 

Reducing Child Labor project
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Palestinian Vision uses a unique approach in implementing activities to attract community 
members to attend cultural evenings in Jerusalem as a new way of raising awareness about 
Jerusalem cultural and historical identity. This approach is done through implementing culture and 
music events. 

The table below summarizes the cultural evenings and historical tours conducted through Eish El 
Balad project:

Cultural Evenings

Location Idea of the evening Number of 
Attendees

Al Quds club Stand-up comedy (Adi Khalifeh) 100

Youth for Jerusalem 
Association

Poetry evening (Riham Hirbawi, Nirmeen Amoori, 
Marwa Siyori and Yousef Salhi) 85

Palestinian Vision Testimonies about Nakbeh presented by people who 
witnessed the Nakbeh “Isaac Abu Khadija” 40

Burj Al Luqluq Community 
Social Center

Ramadan Evening including breaking the fast dinner 
for volunteers 150

Palestinian National 
Theatre

Rap performance by Burhan Kashour, Moutasem Al 
Kharouf , Mohammad Hamdan and Abed Akkoub 300

Cultural Tours

Jerusalem Old City 55

Massada Castle 55

Negev 55

Tiberias and Bisan 55

Matalat Al Quds (Al Quds Mountains) 55

Golan Heights 55

Western Galilee 55

Arraba and Sakhnin 55

Jaffa, Lud and Ramleh 55

Haifa 55

Total 1225 Participants

Himma website

Overall Goal
Create a modern communication tool among various Jerusalemites 
institutions and youth to promote the culture of volunteerism 
among Jerusalem community and its youth

Location Electronic website

Target Group Youth ages 13-24 and people passionate to volunteer

Idea of Initiative

Creating a website that would play a role of a reference for 
all institutions in Jerusalem and their needs of volunteers, to 
create a bridge to youth to develop their skills and live through 
volunteerism
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A Ajal “Riding bicycles”

Overall Goal
Raise youth awareness of Jerusalem, in particular the old city and 
its historical and ancient places to strengthen their belonging to 
their Jerusalemite and Palestinian identity

Location Old city and Jerusalem

Target group Youth ages 17-35

Idea of Initiative
Implementing a new approach in tourism and geographical guide 
through implementing bicycle tours around the city represented by 
a guide to provide further information about various places

Eish El Balad “2”
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Success in “Eish El Balad 1” resulted in a clear impact in developing Jerusalem community during 
two years. Building on this success, Eish El Balad 2 was launched by Burj Al Luqluq Social Centre 
Society for the second year in partnership with Palestinian Vision and the African Community 
Society supervised by Welfare Association and funded by Mr. Mounir Kalouti.

Eish El Balad aims to support younger generation and youth in protecting the cultural and 
intellectual heritage to enhance voluntarism and belongings to the Palestinian and Arabic 
identity. Eish El Balad is a comprehensive project that engages youth in a pure social, historical 
and heritage atmosphere through educational cultural tours in the old city of Jerusalem, 1948 
occupied cities and demolished villages. 

Eish El Balad does not only focus on historical tours but also nurtures talents and interests of 
youth through the establishment of theatre and drama groups, folklore dancing “Dabkeh” groups, 
soccer and basketball teams. These groups provide an outlet for youth to direct their energies, 
while reinforcing the youth identity, belonging, and awareness of Jerusalem and its history.

Eish El Balad targeted 1,200 youth to develop youth intellectual and personal skills, reinforcing 
their national belonging to history, culture, identity and community while allowing them to 
develop initiatives that address concerns and issuses they see facing the community.

We believe in actual change in the ground through initiatives; Eish El Balad provided an extensive 
training in entrepreneurial initiatives to define primary needs for Jerusalem community.

Participants agreed on implementing the following initiatives:

Fountains of Jerusalem

Overall Goal Reviving aspects of civilization and Islamic art

Location Jerusalem and surrounding communities

Target Group Local Jerusalem Community

Idea of initiative

Producing a book that contains historical stories of all fountains 
built in Jerusalem and also providing a modern and ancient 
pictures of the same location to raise surrounding communities 
awareness of the history of the area they are living in

Eish El Balad “2”
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Decision making
Decision making provides information on the 
importance of self-determination and decision 
making and the interference of family members 
in the decisions being taken by youth. Among 
recommendations in the summit on this theme:

 Implement raising awareness workshops about 
decision making to find mechanisms for youth 
to use whilst taking decisions

 Participation of parents alongside children in 
decision making

 Early stages raising awareness about decision 
awarenessw

Entrepreneurship workshop: The youth summit 
was implemented in partnership with the Higher 
Council for Youth and Sports, African Community 
Society, Arab Orphan Centre, Directorate of 
Education in Jerusalem and Dar Al Tifel Al Arabi 
Organization and funded by Welfare Association 
and the British Council.
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Career Guidance
Career guidance focuses on the importance and 
definition of career guidance, the reasons behind 
Jerusalem students drop outs and the main 
specializations needed in the Jerusalemite market. 
Following are recommendations put forth during 
the summit:

 Establish vocational specializations in 
Palestinian universities

 Implement career counselling to guide youth 
towards suitable career choices

 Activate counselling programs through the 
Ministry of Education to be implemented in 
schools

Entrepreneurship
Entrepreneurship explores the traditional look 
for youth towards start-up business, providing 
information on how to be an entrepreneur as 
well as mechanisms and techniques of starting a 
business. Recommendations of the youth summit 
under this workshop included:

 Encourage youth towards business start-up 
instead of exploring the Israeli markets for jobs

 Entrepreneurial role models success stories to 
provide lessons learned to youth 

 Lack of information and awareness about 
entrepreneurship



23Annual Report 2013



22 Palestinian Vision

Youth in Palestine face many obstacles in life: high 
rates of unemployment among young graduates, 
limited space for engagement and participation 
in society affairs, and inability of decision making. 
While youth in Jerusalem share similar problems 
with those of their peers in other areas across 
Palestine, their burdens are exacerbated as they 
struggle in resisting the attempts of undermining 
their cultural, social and national identity.

Throughout a full year of hard and successful work 
with Jerusalemites youth within “Supporting Youth 
in Jerusalem Art, Cultural and Sport” project, and 
based on the final recommendation of the first 
Jerusalemites Youth Summit, Palestinian Vision 
adopted two different themes based on age 
distribution to work with youth.

Career guidance, aptitude counselling, and 
awareness raising towards the needs of the 
Jerusalemite labour market will be the main work 
scope with youth ages 14-17, whilst Economic 
Empowerment and Entrepreneurship will be the 
main theme of work with youth ages 18-24. Work 
under these two themes is described below:

2nd Jerusalemite 
Youth Summit
“You are the Future”
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Lamsat Shabab - A touch 
of youth Nibras Al Quds Organization

Establishing an entertainment public park for special 
needs and disabled people. The park was planted by 
various kinds of trees with painting over its walls, in 
addition to volunteering in cleaning the buildings of 
the organization 

Build your achievements 
for Jerusalem

Red Crescent Hospital - 
Jerusalem

Activating the children section through minor 
renovations of the outside hospital park and 
designing a fun day for children by providing 
facial painting for child patients.  Walls were also 
painted with appealing colours to create a suitable 
environment for children patients.

The Black Stone Al Maqasid Hospital- 
Jerusalem

Providing bed covers to patients during an organized 
visit to the hospital to protect patients from the cold 
weather and contribute to better their health status 
especially in winter.

Youth Achievements - Sur 
Baher

Omar Bin Al Khatab School - 
Sur Baher, Jerusalem

Using a free space behind “Omar Bin Al Khatab” 
school in Sur Baher to build an entertainment park 
for students to use in their free time through planting 
trees, cleaning the land and using tires to create a 
friendly environment for students

A creative shout Jabal Al Mukaber - Jerusalem

Promote the concept of environment protection 
in Jabal Al Mukaber through recycling and making 
recycling bins. The bins helped children in separating 
recycled and non-recycled materials through the 
use of painting on bins.  The initiative also had 
entertaining activities through providing traditional 
games of XO and the ladder and the snake to create 
a space to children. 

This is your country - 
Stand up Al Dawha School - Jerusalem Provide fans and renovate the painting of classrooms 

in the school

Towards a clean 
environment Nahhalin - Bethlehem Minor renovation of the village’s school through 

painting the school’s classrooms

Youth For Change Abu Dis - Jerusalem

Establish a natural resource in area C, a land targeted 
by Israeli occupation to be confiscated through 
planting trees and encouraging Abu Dis inhabitants to 
use it to prove their existence in that piece of land

A clean Battir Battir - Bethlehem
Provide recycle bins in a touristic path in Battir aiming 
to encourage inhabitants to through waste in the 
designed bins to keep the path clean for further use

You have something in 
this world

Issaweyya Society Center - 
Issaweyya, Jerusalem

Renovate a social centre to receive all activities and 
initiatives provided by youth in that area, as well as 
conducting raising awareness workshops. Renovating 
included providing LCD projectors and computers.
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Young Achievement

Summary of implemented initiatives through the program

Name of Initiative Area of implementation Idea of initiative

Career Counselling unit Al Quds University - Abu 
Dees

Establishing a career counselling unit run by Al Quds 
University volunteers to assist students in finding 
answers related to academic and registration issues, 
as well design introductory tours to new students in 
the university.

The Youth of Marj Ghazal Marj Ghazal - Jordan Valley

The initiative addressed the lack for a water 
refrigerator in the village school consisting of 100 
students and facing marginalization. Through the 
initiative a water refrigerator was provided to serve 
the students at the school. 

Fasayel Fasayel - Jordan Valley

Provide an industrial cheese machine to support 
ranchers in general and women in specific in 
the village. Cheese industry is the only source of 
livelihood for many families in the village.

Creativity imprint Al Rawda School - Jerusalem
Awareness raising about safety on roads and 
environmental protection through a 3-dimensional 
mural art

Sons of Jiftlik Al Jiftlik - Jordan Valley
Renovation of the village’s library through providing 
books to encourage reading in the local community 
of Jiftlik

Your town is your home - 
Start by yourself Husan - Bethlehem

Installation of traffic lights and banners having the 
name of the village to direct visitors to the road 
leading to the village

Let us change Al Quds University - Abu Dis

Raising awareness of Palestinian names of old 
villages that was changed to Israeli names. The 
initiative was done by producing stamps with the 
picture of each city or village labelled by “Scratch and 
Know”. Once you scratch you will see the Israeli and 
the Palestinian name of the location in the picture. 

Today’s youth are 
tomorrow’s leaders Al Quds University - Abu Dis

Teachers and professors at the university insisted 
to continue their work regardless of the economic 
crisis and late receipt of pay checks. The initiative 
implemented a summer camp for the university 
academics and management teams’ children as a 
sign of appreciation.  

The Green Valley Foukin Valley - Bethlehem Installing public benches in the village to help people 
walking in the valley to take a rest on the bench. 

We love our town Frush Beit Dajan - Jordan 
Valley

Create a public park for children of Frush Beit Dajan. 
The village was the first entertainment public place 
for children allowing them to safely play and spend 
free time.
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Accordingly, the targeted adolescents organize 
innovative community-based initiatives and 
communication with decision makers in order to 
increase their engagement and participation in 
their communities. The project targeted Jerusalem, 
Bethlehem and the Jordan Valley, reaching out 
to 350 students (ages 14-16) to activate their 
social role through empowering their leadership 
skills, participation in decision making and 
raising awareness in citizenship, democracy and 
teamwork to develop their communities and 
exercise their leadership potential.

The project was divided into three main 
stages:

Training of Trainers:

Twenty two youth received a training of trainers 
program focusing on citizenship, democracy, 
teamwork, culture diversity in addition to 
various training techniques needed to deliver 
workshops in life skills such as: Leadership, team 
management, effective communication, and 
problem solving skills.

Forming youth community groups:

This stage focused on selecting targeted localities; 
taking into consideration geographical distribution 
and marginalized youth groups. The selected 
groups received skills development and raising 
awareness training. Youth trainers selected training 
working groups which consisted of 20 participants 
each (ages 14-16) to receive 80 hours of training 
in life skills, citizenship, voluntary work and 
environment diversity.

Initiative implementation:

Each youth group were provided the opportunity 
to design and propose initiatives they feel most 
address societal and youth concerns in their 
community. The project management board 
selected winning initiatives by voting; the best 
ideas were selected and implemented
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Young achievements project is implemented by Palestinian Vision in partnership with Juzoor for 
Health and Social Development and Al Quds University funded by The American Friends Service 
Committee (AFSC) – Quakers. 

Young achievement is an innovative, experiential and active civic education initiative for youth 
that aims to assist them in fulfilling their potential as active citizens in their communities. 

Promoting youth role in Jordan Valley 
and Jerusalem - Young Achievement
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Jeel Jdeed is part of a Youth Leadership Program known internationally in 10 regions, supporting 
talented youth who are active and involved in their community. The Palestinian version of the 
Youth Leadership Program (Jeel Jdeed) is implemented by Palestinian Vision in cooperation with 
Friedrich Ebert Stiftung to support and develop the capacities of talented Palestinian youth. A 
rigorous selection process was held to assess the skills of 80 youth from the West Bank and 
Jerusalem, culminating in the selection of a group of only 25 Palestinian leaders (ages 20-25). 
The selection process was done through a jury committee consisting of civil society organizations, 
business men and political leaders.

Qualified participants who were chosen in the first stage participated in a tailored program in 
early 2014 that equipped them with the needed skills and background to play a vital role in their 
society. These skills enabled youth participants to deal with the social, economic and political 
challenges and constant change facing their communities. 

Jeel Jdeed participants will be equipped with needed leadership skills as well as receive the 
needed knowledge about the status quo of Palestine to build constructive discussions and 
debates about important social and political concerns youth face throughout the project’s cycle.  
The project further supports participants with needed skills to implement creative initiatives and 
ideas, providing a space for freedom of expression towards a better and new generation. 

Jeel Jdeed aims to become a national network of Palestinian youth working towards the benefit 
of their communities in cooperation with other civil society organizations, along with national and 
international networks and various stakeholders.

Jeel Jdeed - New Generation
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Tahfeez (incentive in English) is a unique project implemented by Palvision that provides youth 
Jerusalemites early career counseling. The project is based on an aptitude test conducted for 
youth participants to help them identify their capabilities, interests and skills while ensuring these 
are matched with the needs of the labor market inside the city of Jerusalem.

The project, funded by Welfare Association, seeks to reinforce parents’ positive role in career 
guidance for the participant youth enabling them to make suitable and wise decisions compatible 
with their skills, abilities and interests.

The project is an opportunity to improve academic and career counseling to more than 400 youth 
(ages 15-16). An introductory and media campaign was launched during the second half of 
2013 to announce the project and its objectives. The campaigns were implemented with major 
participation key stakeholders including CSOs working in the field of counseling, the Directorate of 
Education in Jerusalem as well as other interested stakeholders.

During 2014, the project will include implementation of special designed career counseling 
and coaching sessions, personal skills development for beneficiaries as well as field visits to 
private and public sector and vocational colleges and factories around the targeted area to give 
participants a practical image of the labor market.

Tahfeez Project - Career Counselling for 
youth Jerusalemites
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Heritage and national struggle
PalVision believes in the need to strengthen the 
intellectual and socio-cultural heritage of youth in 
order to promote their connection to their national 
identity, protect them from being exiled away from 
the intellectual politicization of their cause and their 
country, and to recognize the importance of respect 
for the history of struggle for the Palestinian people 
and its ancient heritage. Therefore, PalVision thus 
focused on respecting the privacy of the Palestinian 
people, pluralism and rejection of the categorical 
frameworks and trends that do not fit the heritage of 
the Palestinian people and do not respect its diverse 
national struggle.

Voluntarism
PalVision members believe that volunteerism is one of 
the most important parts of civil community work, not 
only including the role of the Board of Directors and 
the General Assembly, but also the PalVision staff. It 
also includes the advancement of this approach at the 
community level through the recruitment of supporters 
and volunteers from all groups and especially youth of 
both genders. 

Human Rights
PalVision is aware of the importance of working within 
the framework of the Palestinian law, which eliminates 
discrimination against individuals and against women 
in particular in upholding international conventions 
and agreements that guarantee equality for all without 
compromise or trade-off or fragmentation on all rights. 
Therefore, PalVision aims to support all initiatives which 
all Palestinian institutions adopt, to insure the rights of 
different groups, regardless of their target group. And 
to support global initiatives that promote human rights 
to ensure freedom and human dignity.

Integrity
PalVision believes that a Palestinian State, institutions 
and civil society, will not be able to achieve 
development objectives without taking into account 
the overall system of integrity. For Palestinian Vision, 
integrity means transparency and accountability. 
Therefore, PalVision aims to develop procedures for 

administrative and financial work in order to fit with 
the highest standards of transparency and integrity, 
by strengthening the role of the institution in the 
disclosure and dissemination of information about its 
work with target groups and parties concerned, as well 
as the development of the process of issuing reports 
to the local community and the public to be able to 
view the work of the institution, activities and different 
achievements. 

Why We Are Different?

Reputable
We have a positive and credible standing amongst our 
stakeholders and partners.

Open
We are eager to coordinate and cooperate with other 
aid providers and with like-minded institutions.

Location
We are one of the only organizations serving youth 
that still exist and operate in Jerusalem, despite the 
mounting challenges, harsh regulations and political 
circumstances. 

Creativity
We are an incubator for new and innovative ideas.

Experience
We have acquired over twelve years of experience 
serving youth and fulfilling their needs and aspirations.

Network
We have a broad network of friends and partners in the 
region as a direct result of our holistic and dialogue-
based approach to working with CSOs on the ground.

Independent
The nature of our funding and decision making 
process allows the organization to separate itself from 
any political debate and/or agenda. Thus, decisions 
are made based on the technical capacities of the 
organization and the needs of the communities.

Overview
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Our Vision

Towards a dynamic, proactive Palestinian youth, 
capable of reinforcing its identity, belonging 

and playing an active role in Palestine!

Our Mission
PalVision is a non-profit youth organization that works 
towards activating and strengthening Palestinian 
youth in general, and youth Jerusalemites in particular, 
through awareness, mentoring (guidance) and 
capacity building programs which aim to reinforce their 
belonging and national identity and to encourage them 
to participate, volunteer and be proactive in fulfilling 
their dreams and aspirations.

Membership and networks
 Union of Charitable Societies

 Swiss Peace Forum

 Anna Lindh Foundation

 Supreme Court for Youth and Sports

 National Commission for NGO’s

 CBO’s youth network for citizenship and reform - 
Palestine

Strategic Objectives
Over the next three years, PalVision will work toward 
four focal objectives related to prioritizing the issues of 
beneficiaries in the West Bank area with a special focus 
on Jerusalem. These objectives are in line with the 
mission and vision of Palestinian Vision:

1. Promote the spirit of belonging for youth, instill the 
concepts and values of unity and pride for national 
identity and deepen their community participation.

2. Empower the youth and children, develop their skills 
and help them in identification of their aspirations 
and future directions.

3. Prepare Jerusalemite youth for the labor market and 
provide them with career guidance and readiness.

4. Promote sustainability and institutional capacity 
towards further fulfillment of the organization’s 
mission, vision, and strategic objectives.

Target Areas
PalVision works throughout the West Bank, with special 
emphasis on three target geographical locations: 
Jerusalem, Bethlehem and Jordan Valley.

Values and Principles
In its continuous quest to achieve its vision and 
objectives, PalVision is committed to a set of 
preliminary values and principles in its institutional, 
structural and managerial disciplines which are 
summarized as follows:   

Participation and partnership
PalVision believes in the importance of reinforcing the 
comprehensive participation of targeted beneficiaries 
and partner organization in involvement in policies and 
programs by immersing them in the planning, follow 
up and implementation and evaluation processes. 
Moreover, participation means the provision of 
knowledge and information transparency for targeted 
beneficiaries as well as in delivering their concerns to 
those involved.
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Palestinian Vision (PalVision) was established so 

that the Palestinian youth could express themselves 

and make a change in their community. The 

foundation is based on a strong connection with the 

local community and being in touch with the reality 

and needs of youth by working in cooperation with 

local and international organizations to provide 

services to meet their needs and aspirations. 

It all began fifteen years ago when a group of 

youth from different provinces in the West Bank 

met under the umbrella of the Palestinian Ministry 

of Youth. At that time the group was looking for 

a framework to work under with the Ministry of 

Interior and Ministry of Youth and Sport. There 

was great support for the establishment of such 

an organization as the youth needed a place to 

express their needs and aspirations.  Eventually the 

group was registered as a youth non-governmental 

organization unaffiliated with any political party. 

The founders of the organizationThe founders 

of the established organization would always 

be focused on youth and creating a strong 

Palestinian identity. They then launched the 

organization in Jerusalem, the capital of 

Palestine, and carried the message of the 

organization across all provinces of Palestine 

through youth networks. Today PalVision is one of 

the few organizations that continues to operate 

in Jerusalem and provide services to Palestinian 

youth. 

Based on PalVision’s belief in the importance 

of voluntary work in building the community, 

PalVision is focused on three main aspects:  

1. Participation in building capacity for youth who 

want to make change on both personal and 

community levels.

2. Strengthening the national identity of youth 

in Jerusalem which is under threat due to the 

political, economic and social pressures put 

upon them.

3. Striving to assure the belonging of Palestinian 

youth to their culture and community through 

hard work and responsibility in defining 

themselves.

PalVision has become national and has since worked 

with volunteers to reach a range of youth in several 

universities and schools and to become a home 

for responsible and serious youth work. Today the 

number of youth in Palestinian Vision is 600 boys 

and girls. 

Overview
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Dear Colleagues,
This year, like every other year we meet again to inform you about our achievements through an 

entire year of hard and continuous work. We are happy to work for our country and very proud of our 

achievements. However, our achieved goals alongside your kind support raised our organization’s name 

locally and regionally.

Palestinian Vision is aware of the country’s current critical situation especially in the city of Jerusalem. The 

Holy city is suffering marginalization of its youth, in terms of their care, their culture, history, skills and 

innovation. Despite this, we insist on staying in Jerusalem and survive there fighting to provide services for 

youth, keeping up the enthusiasm and working devotedly for the benefit of our communities. Last year’s 

activities were witness on our steadfastness, confidence and success.

Day after day we expand; reaching out from Jerusalem to Gaza to the 1948 occupied territories. Employees, 

volunteers and friends noticeably increased this year to bring more hopes and innovation of creativity to 

our work with communities. Therefore,we are happy to open our doors for any new enthusiastic person 

willing to volunteer or participate in our programs. This year the number of our volunteers and beneficiaries 

exceeded 70,000 in total; our partnership with local and international organizations has developed to reach 

more than 30 schools in Jerusalem, 32 local partner organizations and 6 donor organizations.

In our annual report we present our projects coupled with the achievements in the previous year, in 

addition to the new projects which we started in 2013. We were able to successfully target large segment 

of youth through our various and rather unique services. As usual, here we are being transparent in 

presenting our approaches well as  achievements to you, hoping to gain your support towards the ultimate 

goal for the promised change.

Rami Naser Eddin

Executive Directors



5Annual Report 2013



4 Palestinian Vision

Table of Content
Overview

Our Vision

Our Mission

Membership and networks

Strategic Objectives

Target Areas

Why We Are Different?

Programs & Activities

Tahfeez Project - Career Counselling for youth 
Jerusalemites

Jeel Jdeed - New Generation

Promoting youth role in Jordan Valley and 
Jerusalem - Young Achievement

2nd Jerusalemite Youth Summit

Eish El Balad “2”

Reducing Child Labor project

Municipal Budget Advocacy project

Enterprises and entrepreneurship projects at 
the Jordan Valley

“Watch the Jordan Valley through the eyes of 
its youth” initiative

Tajawoob Program

Ihna Hon Ya Balad “We belong here” project

Capoeira Dancing course

Shababna Qadha project

Palestinian Youth Together for Change project

Donors

Financial Statements

Statistics

8

9

9

9

9

9

10

12

 14

16

 18

22

26

30

32

34

38

40

 42

 44

 46

48

50

52

56



Palestinian Vision

Annual Report





2013
2383 Students

Ages 13-16

 378
 Children
Ages 8-10

 32
 Partner
Organizations 6

 Donor
Organizations

 150,000
 indirect beneficiary through
 social and traditional (TV
and Radio) media

 4783Females

 3087males

  2622 Young
(18-25) year

 1800 More
 than youth ages
 above 25

 72150
 More than
 direct
beneficiaries

25 More than
 Initiatives

13 projects
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