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رؤية الجمعية:	•
جمعية خيرية متميزة بتوفير خدمات تجعل من المسن فاعالً وحياته كريمة وآمنة.

رسالة الجمعية:	•
من أجل تحقيق رؤية الجمعية فإنها تسعى إلى تقديم الخدمات والبرامج اإلنسانية 
النزاهة  قيم  من  وأسسها  الحوكمة  بقواعد  الكامل  االلتزام  مع  القدرات،  وبناء 
العمل  تعزيز  على  الجمعية  وتعمل  كما  المساءلة،  ونظم  الشفافية  ومبادئ 
التطوعي والسعي إلى بناء أوسع تحالف مجتمعي لنصرة قضايا المسنين، وذلك 
في  الشامل  الدائم  التطور  تعتمد  عصرية  جمعية  بناء  بضرورة  اإليمان  خالل  من 

حياتها وتطلعاتها.

شعار الجمعية:	•
المسن ذاكرة المجتمع.  

• حكمة الجمعية:	
»ال خير في أمة ال يحترم صغيرها كبيرها«  

قيم وأخالقيات الثقافة الداخلية: 	•
- االنتماء.
- الحنان.
- العدالة.
- الصدق.

- اإلخالص.
- الصبر.



مقدمة:
المعاصرة،  المجتمعات  في  الرئيسة  المجاالت  من  المسنين  رعاية  مجال   أصبح 
 حيث يظهر االهتمام برعايتهم من خالل النظم واللوائح التي نظمت أوجه الرعاية
فقط، العينية  والمساعدات  المالية  الخدمات  تقديم  على  تقتصر  تعد  لم   بحيث 

بل امتدت مظلة تلك الخدمات إلى جميع النواحي بما يوفر السعادة للمسن ويرفع 
والترويحية  واالجتماعية  والنفسية  الطبية  الخدمات  لتشمل  المعنوية،  روحه   من 

وخدمات العناية الشخصية وغيرها من صور الرعاية المختلفة.



برامج الجمعية
أوالً: برنامج حقكم

صحية،  إقتصادية،  المختلفة:  اإلنسانية  الخدمات  لتقديم  البرنامج  هذا  يسعى 
دائرة  البرنامج  إدارة  عل  ويسهر  الفلسطيني.  المسن  لصالح  إجتماعية  نفسية، 

الخدمات اإلنسانية التي تعمل على تقديم أفضل الخدمات اإلنسانية كمًا ونوعًا، 
والذي انبثق عنه الهدف االستراتيجي األول واألهداف المرحلية التي بنيت على أساسه 

النشاطات والبرامج، وهي كتالي: 

الهدف اإلستراتيجي األول:
“تعزيز وتوفير الخدمات اإلنسانية المقدمة للمسنين.”

وهذا الهدف االستراتيجي ينبع عنه أهداف مرحلية تتمثل بالتالي:
• العمل على تطوير واستحداث الخدمات االيوائية الدائمة والمؤقتة.  	
• في 	 للمسنين  والنهارية  المنزلية  الخدمات  واستحداث  تطوير  على  العمل 

محافظة جنين ومخيمها. 



أن  تتمنى  والتي  التالية،  النشاطات  على  الجمعية  عملت  المجال  هذا  وفي 
تستمر بها وتالقي الدعم الالزم الستمرار هذه الخدمات من المجتمع المحلي أو 
المؤسسات الداعمة والمانحة، و حتى من الدوائر الرسمية وغير الرسمية )السلطه 

الفلسطينيه(، وأهم هذه النشاطات:
 
برنامج إيواء المسنين من كال الجنسين داخل مقر الجمعية.. 1

وجميع  واالجتماعية،  والصحية،  النفسية،  الرعاية  البرنامج  هذا  لهم  يقدم  حيث 
أخرى،   متعددة  ونشاطات  ترفيهية  وبرامج  وملبس  مأكل  من  األخرى  الخدمات 
أي  شهريًا،  ومسنة  مسن   )20( يعادل  ما  اإلقامة  من  المستفيدين  إجمالي  ليبلغ 

بمعدل )240( مسن ومسنة سنويًا ضمن هذا البرنامج.

2. برنامج الرعاية الصحية للمسنين داخل الجمعية وخارجها:
• تعمل إدارة الجمعية على متابعة المسنين صحيًا مع مجموعة من األطباء 	

في القطاع الخاص بمختلف التخصصات للعناية بهم.

• “أيام 	 بعنوان  للمسنين  الطبية  النشاطات  إقامة  على  الجمعية  تعمل   
الالزم  الدواء  طبية مجانية للمسنين”، وضمن برنامج “حقكم”، وتقديم 
للمسنين بالتنسيق مع الموسسات الصحية في المحافظة وأطباء القطاع 

الخاص بشكل دوري، وبما ال يقل عن عشرة أيام طبية سنويًا.

• تقديم جلسات العالج الطبيعي والوظيفي للمسنين في “مركز لمسات 	
تأهيلية للمجتمع  التابع للجمعية، والذي بدوره يقدم جلسات  للتأهيل” 

المحلي بأسعار رمزية، حيث يتم إجراء ما ال يقل عن )1000( جلسة سنوية.

• تم استحداث برنامج تأهيل النطق في “مركز لمسات للتأهيل”، حيث يتم 	
العمل على أكثر من )200( جلسة سنويًا.



• القدم، 	 لتبسط  السريري  للكشف  المحافظة  في  األطفال  رياض  زيارة 
وصعوبة ومشاكل النطق بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم.

• إعارة األجهزه المساندة للمسنين، والمعاقين، وذوي االحتياجات الخاصة في 	
المحافظة، حيث يتم إعارة ما ال يقل عن )200( أداة من هذه األدوات.

• الدواء، حيث يتم 	 الخاص من أجل صرف  القطاع  الصيادلة في  التنسيق مع 
صرف ما ال يقل عن )200( وصفة طبية للمسنين، وذلك بدعم من المجتمع 

المحلي، والموسسات العاملة في القطاع الصحي.

3. برنامج الوجبة الساخنة:
ومخيمها،  جنين  مدينة  في  للمسنين  الساخنة  الوجبة  بتقديم  الجمعية  تقوم 

حيث يتم توزيع ما ال يقل عن )عشرة آالف وجبة( سنويًا.
 

باإلضافة إلى ذلك، هناك اإلفطارات الرمضانية للمسنين على نفقة المحسنين من 
أهل الخير.

4. برنامج توزيع سلة الخضار والفواكه والطردات التموينية: 
يتم توزيع سلة الخضار والفواكه على مسني مدينة جنين ومخيمها المستفيدين 
والفواكه  الخضار  سالت  عدد  يبلغ  حيث  أسبوعيًا،  بالتناوب  الجمعية  خدمات  من 
الموزعه التي توزع على مدار السنة ما يقارب )1000 سلة(، باإلضافة إلى أكثر من )200 

سلة( مواد تموينية للمسنين في المدينة.



5. برنامج اإلرشاد الفردي والجماعي ونشر الوعي المجتمعي تجاه قضايا 
المسنين والمعاقين )البرامج الترفيهية للمسنين(، ويشمل:

 
• تبادلية 	 زيارات  خالل  من  المجتمع  في  حركيًا  والمعاقين  المسنين  دمج 

مع  أخرى  لزيارات  باإلضافة  بعضًا،  بعضهم  مع  الجمعية  مسنو  بها  يقوم 
مسني قرى المحافظة.

• زيارة المدارس والجامعات وطالبها وكوادرها ومؤسسات المجتمع المدني 	
إلى مقر الجمعية، للتعرف على نشاطات الجمعية وأهدافها.

• تنظيم رحالت ترفيهية للمسنين إلى األماكن التاريخية والدينية والسياحية 	
وتعزيز  للمسنين،  النفسي  العبئ  من  التخفيف  سبيل  في  الوطن،  في 

الجانب الترفيهي لديهم.

• تنظيم زيارات تبادلية مع  بيوت المسنين في مختلف محافظات الوطن، 	
الخبرات  وتبادل  المسنين،  رعاية  مجال  في  العاملة  المؤسسات  ومع 

معهم.

• دينيًا، 	 المسنين  لتثقيف  الجمعية  مقر  في  أسبوعية  دينية  ندوات  عقد 
مرشدين  مع  بالتنسيق  الدينية  معلوماتهم  وزيادة  الصالة،  على  وحثهم 

دينيين من المجتمع المحلي.



تشرك الجمعية مسنيها في إحياء المناسبات الوطنية والدينية والقومية، وذلك 
من خالل إجراء فعاليات خاصة بذلك في مقر الجمعية واألماكن العامة، حيث يتم 
الفعالة  تمكينهم وضمان مشاركتهم  أجل  بالمسنين من  خاصة  فقرات  ترتيب 

بها، األمر الذي يساهم في دمج المسنين في هذه المناسبات. 

ثانيًا: برنامج معكم

يقوم هذا البرنامج بتوعية الجمهور على قضايا المسنيين الفلسطينيين ويعمل 
وكما  الفلسطيني،  المسن  لصالح  المتطوعين  من  عدد  أكبر  استقطاب  على 
أهدافه  لتحقيق  وإدارته  البرنامج  هذا  متابعة  على  التطوعي  العمل  دائرة  تسهر 
على  بنيت  والتي  المرحلية  واألهداف  الثاني  االستراتيجي  الهدف  عنه  انبثق  والذي 

أساسه النشاطات والبرامج، وهي كتالي: 



الهدف  االستراتيجي الثاني: 

“تمكين وبناء قدرات العاملين والمتطوعين والمهتمين بالمسنين.”
 

أهدافه المرحلية:
العمل على تعزيز قدرات كافة العاملين، والمهتمين، والمتطوعين اإلدارية والفنية 

العمل على بناء وتعزيز قدرات المسنين اإلنتاجية. 
 

الموظفين  لصالح  عمل  ورش  عقد  على  الجمعية  تعمل  كله  ذلك  إلى  باإلضافة 
والمتطوعين لتعزيز قدراتهم وتطويرها في خدمة المسنين.

والتواصل،  واإلتصال  المناصرة  الروائي،  العالج  المسنين،  مع  التعامل  آلية  مثل 
إلى  باإلضافه  المتطوعين،  تجنيد  لقاءات  االمنية،  األجهزه  لقاءات  العامة،  العالقات 
وتطويرها  قدراتهم  لتعزيز  الجمعية  خارج  دورات  لحضور  الموظفين  بعض  إرسال 
للسالم  الفلسطيني  المركز  االستشارية،  الهيئة  مثل  األخرى  المؤسسات  مع 
والديمقراطية، مركز تطوير المؤسسات األهلية الفلسطينية، مؤسسة التعاون، 

اإلغاثة الطبية، اللجنه التنسيقية للمعاقين.

برنامج المتطوعين:
السن، حيث  المتطوعين للعمل مع كبار  تأهيل عدد من  البرنامج  يتم من خالل 
تم تنفيذ العديد من األنشطة بالتعاون مع متطوعي الجمعية، من خالل تصميم 

إستمارة تطوع دائم للجمعية.

مع  بالمشاركه  والتأهيلية  اإلجتماعية  األنشطة  من  الكثير  الجمعية  وعملت 
المتطوعين، حيث بلغ عدد المتطوعين للجمعية أكثر من )50 متطوعًا ومتطوعة(.



اإلنتاجية وخاصة في مشروع نحو  اآلن على دعم برامج المسنين  الجمعية  تعمل 
حيث  الجدار،  من  المتضررة  والقرى  جنين  في  للمسنين  متميزه  نهاريه  رعايه 
المسنين  االستراتيجيه على دعم  الخطة  الجمعية وضمن سياستها في  حصلت 

إنتاجيًا وتعمل على هذا ضمن برامجها وأنشطتها.
 

والسيراميك،  الورود،  إلنتاج  للسمنين  عمل  ورشات  على  نعمل  أيضًا  ونحن 
باإلستعانة مع أخصائيين من هذا المجال.

 
وتعمل الجمعية أيضًا على استقطاب المهتمين من أنصار المسنين وقضاياهم 
النسويه،  والمراكز  الخيرية،  والجمعيات  األهلية،  والمؤسسات  المتطوعين،  من 

والمؤسسات الرسمية لدعم ونصرة قضايا المسنين. 



ثالثًا: برنامج ألجلكم 
يعتبر هذا البرنامج البرنامج الذي يعمل على بناء قدرات الجمعية واألفراد العاملين 
والمهتمين، كما يسعى لبناء أوسع التحالفات وبناء الشراكات مع المؤسسات 
عنه  انبثق  والذي  الفلسطيني،  المسن  قضايا  لنصرة  الفلسطيني  والجمهور 
الهدف االستراتيجي الثالث واألهداف المرحلية والتي بنيت على أساسه النشاطات 

والبرامج، وهي كتالي: 

الهدف االستراتيجي الثالث
“العمل على استدامة الجمعية وإشهارها”

 
أهدافه المرحلية:

• العمل على تعزيز قدرات الجمعية اإلدارية والمالية واإلعالمية، وتطوير البنية 	
التحتية.

• العمل على تجنيد الموارد المالية والبشرية الالزمة الستدامة الجمعية. 	
• العمل على بناء التحالفات والتشبيك مع الجهات واألفراد المؤمنين بنصرة 	

قضايا المسنين.



داخل  العامل  الطاقم  وأصبح  يوم،  بعد  يومًا  الجمعية  من  المنتفعين  عدد  يزداد 
الجمعية ال يستطيع تلبية احتياجات المنتفعين في ظل ندرة الموارد، فالجمعية 
وما تمثله من طاقات تعمل على توفير التمويل الالزم لهذه المشاريع لتستطيع 
منها  يعاني  التي  الصعبة  الظروف  هذه  ظل  في  وتحسينها  خدماتها  تطوير 
مجتمعنا الفلسطيني؛ وتأمل الجمعية أن تسير ضمن الخطة االستراتيجه وتحقيق 

أهدافها ضمن النظام المالي واإلداري.

على  الجمعية  عملت  فقد  الحديثة،  للتكنولوجيا  الجمعية  مواكبة  إطار  وفي 
تحسين الموقع اإللكتروني الخاص بها والذي يشمل على كافة إنجازات الجمعية 
األمر  المحلي،  والمجتمع  المسنين  اتجاه  العامه  المختلفه وخدماتها  وأنشطتها 
الذي يتيح للجميع زيارة الموقع واالطالع على هذه اإلنجازات ومشاركة الجمعية بها.

 
في  العاملة  والمؤسسات  المحلي  المجتمع  مع  التواصل  على  الجمعية  تعمل 
جنين سواًء كانت حكومية أو غير حكوميه لتعزيز قدرات الجمعية المالية، واإلدارية، 
واإلعالمية، والبنية التحتية، وذلك بالمشاركة مع كل الندوات والمؤتمرات والدورات 
وورش العمل التي تعمل على تطوير الذات على صعيد الجمعية والعاملين في 

الجمعية.

الخبرة في  الجمعية جهدًا كبيرًا في استقطاب ذوي  وفي موضوع ذو صلة تبذل 
داعم  فريق  لخلق  والمسنين  للجمعية  أنصارًا  وجعلهم  المسنين  عمل  مجال 

ومناصر للمسنين وقضاياهم.
 

لبرامج  الالزم  الدعم  الستقطاب  مشاريع  مسودات  على  الجمعية  إدارة  وتعمل 
الجمعية واستدامتها وإشهارها، وذلك بتجنيد الدعم االزم لهذه النشاطات.



  

أجل  اإلجتماعية، وذلك من  الشؤون  وزارة  اإلتصاالت مع  بكثير من  الجمعية  تقوم 
عليها  تعمل  إجراءات  سلسلة  ضمن  وهذا  للمسنين،  المقدمة  الخدمة  شراء 
الجمعية لتجنيد الدعم الالزم الستدامة الجمعية والتخفيف من العبىء الموجود 

على كاهلها.



طموحات الجمعية:
• تقديم خدمات نهارية متميزة للمسنين المتقاعدين ميسوري الحال أو 	

المحتاجين.

• توفير مشاريع إنتاجية صغيرة مدرة للدخل. 	

• إنشاء مكتبة عامة خاصة بالمسنين.	

• الحصول على منحة باص للجمعية لتقديم خدماتها بأفضل حال.	

• العمل مع الوزارات المختصة على سن قوانين خاصة بالمسنين تضمن 	
لهم الحياة الكريمة، وشراء الخدمات للمؤسسات العامة والخاصة.

• وتدريبهم 	 المسنين  رعاية  بمجال  العاملين  قدرات  تنمية  على  العمل 
على تنفيذ برامج إرشاد جماعي وفردي  في مجال المسنين مثل العالج 

المعرفي، العالج الروائي.

• اعداد 	 خالل  من  المسنين  بمجال  المجتمعي  الوعي  نشر  على  العمل 
مواد اعالمية تبث بالمحطات المحلية واعداد نشرات توعوية للمجتمع 

المحلي وندوات تلفزيونية.
    

• بث نشرات توعية على الصفحة اإللكترونية الخاصة بالجمعية.	
 

• الحكومة 	 من  ميزانية  لتخصيص  المختلفة  المؤسسات  مع  العمل 
لدعم القطاع الخاص كل حسب موازنته وقدرته.

• والمناصرة 	 والضغط  الخدمه  نفس  تقدم  التي  المؤسسات  مع  العمل 
لسن القوانين الداعمه للمسنين ونصرة قضاياهم.



وفي الختام:
والشامل  الدائم  تطورها  على  المحافظة  جميعًا  منا  تستحق  جمعيتنا  إن 
احتياجات  أنها في صميم  الماضية  الطويلة  السنوات  أثبتت عبر  والمستمر، فقد 
على  العمل  يستدعي  مما  خصوصًا،  والمسنين  عمومًا  الفسطيني  المجتمع 
للمحافظة  مطلوب  هو  ما  كل  وعمل  جاهزيتها  ورفع  تطورها  اتجاه  في  الثبات 

على استدامتها وديمومتها من أجل تحقيق تطلعاتها وأهدافها.

وجديد،  إبداعي ومتطور  ما هو  بكل  القيام  منا  تتطلب  المهنية  األمانة  أن  كما 
تقدموا  فكلما  كافة،  االحتياجات  وتأمين  ورعاية،  حاجة  األكثر  هم  فالمسنين 
بالسن أصبحوا بحاجة أكثر لالهتمام والرعاية، فهذا حقهم علينا تاريخيًا وإنسانيًا 

وأخالقيًا وشرعيًا.

ونتمنى أن يعيننا اهلل على القيام بكل ماهو مطلوب حتى تبقى جمعيتنا جمعية 
قادرة على تحقيق أهدافها في خدمة المسنيين ورعايتهم الدائمة والمؤقتة.

 
المؤسسات  وكافة  الخير،  وجوه  كافة  من  نتقدم  فإننا  المناسبة  هذه  وفي 
الرسمية، واألهلية العربية، واإلسالمية، والقطاع الخاص، لدعم وتوفير كافة الموارد 
المالية والبشرية الالزمة لتنفيذ هذه الخطة االستراتيجية حتى نستطيع تعظيم 
عملنا بكل كفاءة وفعالية.. فالمطلوب منا في ظل ظروف شعبنا الكثير الكثير.

كما أننا نعتبر خطتنا هذه هي جزء من برنامج الحكومة الثالث عشر، والتي تدعو 
إلى بناء مؤسسات الدولة القادرة على تثبيت وتعزيز صمود الشعب الفسطيني 
وعاصمتها  المستقلة  الدولة  وإقامة  اإلحتالل  كنس  فرصة  يعزز  مما  أرضه  على 

القدس الشريفة.
 

ولكم في الختام منا كل التحيات..



شكر وتقدير:
متميزة،  وإنجازات  عاٍل  مستوى  من  الجمعية  إليه  وصلت  بما  فخر  كلنا   

الجمعية سواء  أسرة  فرد وعضو في  لوال جهود كل  إليها  لتصل  ما كانت  والتي 
كانت الهيئة العامة، أو مجلس اإلدارة، أو الموظفين، أو المتطوعين، أو العاملين، 

أو المؤازرين.

وفي النهاية ال بد أن نسجل هذا الشكر والتقدير لكل أعضاء الهيئة العامة   
ومجلس اإلدارة والطاقم التنفيذي من إداريين وموظفين، ومدربين ومتطوعين، 
ومؤازري الجمعية من مؤسسات المجتمع المدني الشريكة والصديقة، والوزارات 
الرسمية ذات االختصاص ومؤسسات األجهزة األمنية ومؤسسات أهلية وقاعدية من 
الذين ساهموا في تشييد  محافظات وبلديات وجامعات ومجالس قروية وجميع 
وتطوير الجمعية، ونخص بالذكر المؤسسات المانحة وكل األصدقاء راجين اعتبار 
هذا الشكر بمثابة تقدير شخصي لكل واحد منهم كل حسب موقعه ومنصبه 

ومكان تواجده.

كما ونشكر الطواقم اإلعالمية والصحفية والصحفيين الذين ساهموا في   
األثر في رسم صورة  الجمعية وفلسفتها وأخبارها، وكان لهم كبير  نشر رسالة 

الجمعية ونقل خدماتها وأخبارها للمجتمع المحلي.


