بنك فلسطين
تأسس بنك فلسطين في العام  ،1960كمؤسسة مالية
تسعى للنهوض بمستوى الخدمات المصرفية في
فلسطين ،وتلبية االحتياجات المالية والمصرفية للشرائح
االجتماعية واالقتصادية المختلفة .ويعد بنك فلسطين
من أكبر البنوك الوطنية ،واألكثر انتشارا ،حيث بلغ عدد
فروع البنك ومكاتبه  56فرعًا ومكتبأ .ويساهم البنك في
عملية البناء والتنمية ومواكبة التطورات التكنولوجية،
وتبني أفضل السياسات والممارسات العالمية بما يشمل
متطلبات االفصاح والحوكمة الرشيدة والدقة والشفافية
في كافة أعماله ،مخصصًا  ٪5من أرباحه السنوية الصافية
لبرامج المسؤولية االجتماعية.
مؤسسة التعاون
مؤسسة فلسطينية غير ربحية أسست في جنيف -
سويسرا عام  1983من قبل مجموعة من رجال األعمال
والمفكرين الفلسطينيين والعرب ،وهي مؤسسة تنموية
تساهم في تطوير قدرات اإلنسان الفلسطيني والحفاظ
على تراثه وهويته ودعم ثقافته الحية وفي بناء المجتمع
المدني ،وذلك من خالل التحديد المنهجي الحتياجات
الشعب الفلسطيني وأولوياته والعمل على إيجاد اآلليات
السليمة لالستفادة القصوى من مصادر التمويل المتاحة.
الرؤيا الفلسطينية
تعتبر مؤسسة الرؤيا الفلسطينية منظمة شبابية تعاونية
غير حكومية وغير فئوية ال تهدف إلى الربح تم تسجيلها
في وزارة الشباب والرياضة في عام  1998وترخيصها في
وزارة الداخلية الفلسطينية في عام  .2000تعمل على تفعيل
وتمكين الشباب الفلسطيني عامة والمقدسي خاصة
من خالل برامج التوعية واإلرشاد وبناء القدرات ،بهدف
تعزيز االنتماء والهوية الوطنية للشباب وتشجيعهم على
المشاركة والمبادرة والعمل التطوعي ومساعدتهم على
تحديد رؤيتهم وخياراتهم المستقبلية.
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لدعم

تغيير
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ابتكار

تنفيذ

إشراف

تمويل

نؤمن أ ّنه من الملح إدراج التعليم الرّ يادي ضمن نطاق
التعليم الرّ سمي ،وذلك من أجل التركيز على مهارات
ّ
حل المشكالت،
التفكير العليا (مهارات التفكير النقدي،
االبتكار )...وتعزيز التنمية الفكرية وتطوير الجوانب
االجتماعية والعملية والروحية وتطوير وإسناد المنظومة
التعليمية ،للوصول إلى أطفال رياديين لديهم المهارة
والمعرفة واالتجاهات التي ممكن من خاللها رفد العملية
التنموية وتعزيزها.

وصف المشروع

واالجتماعية التي يستطيع الطالب/ة سلكها مستقب ً
ال،

ّ
تنفذه
يسعى مشروع الرّ يادة المدرسية «نهج» ،والذي

وتتيح له/ا فرصة خوض تجربة تأسيس مشروعه/ا ،والمرور

مؤسسة ال ّتعاون
مؤسسة الرؤيا الفلسطينية وبإشراف من
ّ
ّ

بمسار تدريبي حول كيفية تأسيسه وبناء الخطط والتسويق

وبدعم من بنك فلسطين ،إلى تعزيز مفهوم الرّ يادة لدى

واإلدارة واإلبداع واالبتكار والتشبيك وبناء العالقات ...وغيرها.

الطلبة في المراحل األساسية في المدرسة ،كمحاولة
َ
ُ
إثارة اهتمام الطالب وتنمية
يستهدف
جديد
ُعد
ٍ
لغرس ب ٍ
اتجاهاتهم وتوجيهها نحو خيارات جديدة متاحة أمامهم،

هدف المشروع
يهدف المشروع لتنمية واقع الرّ يادة لدى الطلبة في

ومنها خيار العمل لحسابهم الخاص ،وتأسيس مشاريع

المدارس ،وتعزيز المهارات والمعارف واالتجاهات الريادية

كخيار بديل للعمل بأجر لدى الغير ،ومن هنا تنطلق فلسفة
المشروع «نهج» والذي يد ّلل على الطريق المستقيم الواضح

لديهم ،ح ّتى تصبح الريادة وجهة تفكير األجيال في
المراحل األساسية.

يشكل المشروع فرصة للمساهمة بزيادة معرفة الجيل

الفئة المستهدفة

وصو ً
ال لألهداف ومن خالل ابتكار مسار واضح.
ال ّناشئ بواقع قطاعات األعمال المختلفة االقتصادية

 150طالب/ة من المراحل األساسية في  6مدارس حكومية
وغير حكومية ،يتم العمل معهم بشكل مباشر في
ّ
كل من البلدة القديمة وصور باهر وبيت حنينا والصوّ انة
ّ
والشيخ جرّ اح.
 20 - 15مرشدًا تربويًّا وموظفًا إداريًا في المدارس
المستهدفة ،يجري تدريبهم كلجان دعم إداري وفني
ُ
بحيث يصبحوا قادرين على تقديم المساعدة فيما
يتعلق بتصميم وتطوير وإدارة المشاريع الرّ يادية وآليات
المتابعة والتقييم وغيرها.

