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كلمة رئيس الجمعية، األستاذ محمد حمزة يحيى  

املسنني واملعوقني  به لصالح  الذي نقوم  اإلنساين  الخريي  العمل اإلجتامعي  أن  مام ال شك فيه   

يعترب أهم التعبريات واملامرسات واإلحساس بإنسانيتنا وسعادتنا كبرش، حيث نشعر من خالله بعواطف 

جياشه ومبسؤولية محتمه علينا اتجاه الوطن والفئات األكرث تهميشاً، وسيبقى العمل التطوعي الخالق أهم 

ركائز هذا العمل الوجداين االجتامعي واإلنساين، مام يزيد يف داخلنا اإلحساس بالسعادة واألهمية بوجودنا 

للعطاء والتضحية وتقديم كل ما نستطيع من املحبة. ال بل دامئاً نطلب مزيداً من القدرة والقوة ألن ذلك 

ميدنا باإلحساس باملتعة والتحدي إلعطاء املزيد ملن يستحق املزيد.

إن تعزيز روح العمل اإلجتامعي الخريي وجوهره “العمل التطوعي” أصبح اآلن - وبعد تطور   

الفائدة لعملنا  نعمل من أجل تعظيم  العلوم اإلنسانية - يحتاج إىل دراية ومعرفة وعلم، فنحن جميعاً 

ونسهر من أجل تطوير أدائنا، وسيبقى هدفنا األساس يف تقديم خدمات للمسنني بكل كفاءة وفعالية هدفاً 

قامئاً ونسعى ليالً نهاراً لتحقيقه، ويكمن ذلك بتطوير وتحسني جودة تلك الخدمات وتنوعها مبا يتناسب 

مع اإلحتياجات القامئة والفعلية للمسنيني، وأصبحنا عىل قناعة أن تحقيق أهدافنا يتطلب رفع جاهزيتنا 

وتطوير أدائنا وعملنا. لذا ومن منطلق الحرص والوعي قررنا أن نقوم بعرصنة جمعيتنا، وذلك من خالل 

القيام بتقييم عام للجمعية ومن ثم إقرار خطة إسرتاتيجية لألعوام الثالثة القادمة )2014-2012(، وإعادة 

هيكلة الجمعية وبناء الربامج عىل أسس جديدة تتناسب مع عملية التخطيط االسرتاتيجي، باإلضافة إىل بناء 

النظام اإلداري واملايل والبدء يف عملية بناء القدرات للكوادر ومتطوعي الجمعية عىل الفور.

وتعترب هذه الوثيقة مرجعية جمعيتنا خالل الثالثة سنوات القادمة، وهنا يجب اإلشارة إىل أننا   

كجمعية نؤمن أن بناء الجمعية الحديث يعترب تحقيقاً لألهداف الوطنية املشار إليها يف برنامج الحكومة 

إنهائه  أجل  اإلحتالل من  الفلسطينية تحت  الدولة  بناء مؤسسات  تؤكد عىل رضورة  والتي  الثالث عرش 

وكنسه عن أرضنا الطهور، و نعترب عملنا هذا يف تطوير عمل وأداء جمعيتنا إحدى نتائج ومخرجات املؤمتر 

إطار  يف  توصياته  أهم  نصت  والحكومة، حيث  الخريية  الجمعيات  بني  والرشاكة  للتعاون  األول  الوطني 

الرشاكة والتعاون بني الجمعيات الخريية والحكومة عىل بناء وتطوير الجمعيات الخريية من أجل إقامة 

الدولة ودعم صمود الجمهور الفلسطيني.. فإن إهداء  هذه الوثيقة إىل دولة رئيس الوزراء د. سالم فياض، 

الصمود  وتعزيز  الدولة  بناء  يف  الخريي  اإلجتامعي  العمل  لدور  مؤرشاً  يعترب  الفلسطيني،  الجمهور  وإىل 

للوصول إىل وطن حر تسوده العدالة االجتامعية والرفاه االجتامعي املطلوب.

ويف الختام أقول أن هذه الوثيقة التي نضعها بني أياديكم متثل الخطة االسرتاتيجية ملدة ثالثة   

أعوام قادمة )2014-2012(، آملني من خاللها أن تكون وثيقة عمل متكاملة، أوالً لتحصني الذات وتطوير 

برامجها  وتنفيذ  الجمعية  الستدامة  الكافية  املالية  املوارد  لتجنيد  مناسبة  وسيلة  وثانياً  واألداء،  العمل 

اإلنسانية التي تخدم جمهور املسنيني وتساعدهم عىل تجاوز تحديات هذا الزمان وعرثاته.
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الجمعية في سطور  

مل تكن الصدفة أو الرغبة ألحد ما يف بناء جمعيتنا أساس وجودها، بل جاءت تعبرياً عن الحاجة   

امللحة والخارجة عن الرغبة أو النزوات، لقد جاءت كنتيجة حتمية للواقع الفلسطيني الذي نعيشه بعد 

النكبات والنكسات والويالت. حيث بادر مجموعة من أبناء جنني الربرة من أهل الخري والصالح يف عام 

الخريية،  املسنني واملعوقني  بيت  تأسس جمعية  إىل إجتامع متخض عنه  1973، وتحديداً يف 1973/6/12 

لتقدم خدمات إيوائية للمسنني، مقدرين الحاجات القامئة واملرتتبة عىل نتائج حريب 1948، وحرب 1967، 

والتي أفرزت وجود مسنني ومسنات ومعاقني يعيشون بظروف صعبة وغري إنسانية نظراً لوفاة األبناء أو 

هجرتهم طلباً للرزق وباإلضافة إىل عدم توفر  التعليم الرشعي يف املحافظة.

الخدمات  تقديم  عىل  والسهر  فيه  املسنيني  إليواء  بناٍء  باستئجار  اإلدارة  مجلس  قام  وبالفعل   

لهم ومن تم استئجار بناء للمدرسة الرشعية، حتى عام 1980 حيث تم بناء مدرسة للتعليم الرشعي عىل 

قطعة أرض مستأجرة من األوقاف، ويف عام 1993 قامت الجمعية بتوسيع املدرسة الرشعية بإقامة طابق 

ثاٍن للمدرسة الرشعية، ويف العام 1996 قامت الجمعية بضم املدرسة إىل أمالك وزارة األوقاف ليتم التفرغ 

لرعاية املسنني، حيث قامت الجمعية يف العام نفسه باستحداث برنامج الخدمات البيتية للمسنني، وقامت 

يف عام 2003 بتشييد بناٍء خاص للمسنني مساحته 600م2 يتسع لـ 30 مسناً من كال الجنسني بدعم من 

املجتمع املحيل، وتم تحويل املكان السابق إىل روضة أطفال، ويف العام 2004 تم إضافة مصعد كهربايئ.

ونظراً لزيادة الطلب عىل خدمات الجمعية االيوائية والخدمات املنزلية قامت الجمعية يف العام   

للمسنني،  الوجبات  إلعداد  ومطبخ  لالجتامعات،  قاعة  يضم  600م2  مساحته  ثالث  طابق  بتشييد   2006

ومكاتب إدارية مجهزة، كام يضم قسامً للعالج الطبيعي والوظيفي الذي تم تجهيزه يف العام 2007.

وأما يف العام 2008 فقد تم العمل عىل إنشاء حديقة للمسنني، وترميم مقر الروضة، وإنشاء قاعة   

نشاطات خارجية للمسنني. ويف العام 2009 تم رشاء باص مؤهل الحتياجات املسنني واملعاقني حركياً، واليوم 

تطلق الخطة االسرتاتيجية لسنوات )2012-2014( حيث ستقوم الجمعية خالل الثالث سنوات يف تحديث 

املهنية رسمية  الجهات  واملتطوعني وكافة  املسنني  العمل مع  فعاليتها، وتعزيز منهجيات  الربامج وزيادة 

كانت أو أهلية.
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أهمية الجمعية

باملؤرشات  تلتزم  كونها  بل  للمسنني فحسب،  الخدمات  تقديم  ليس يف  الجمعية  أهمية  تكمن   

واملواثيق الدولية التي تهتم بكبار السن ومشاكلهم ومعاناتهم. 

كام وتكمن أهميتها يف تزايد عدد املسنني يف فلسطني بالنسبة إىل عدد السكان اإلجاميل، حيث   

بلغت نسبة املسنني منهم 3٪ من مجموع السكان لسنة 2007، ومعظمهم يعانون من الفقر و65.5٪ منهم 

يعانون أو مصابون بأحد األمراض املزمنة، باإلضافة إىل اإلعاقة يف كبار السن حيث بلغت نسبة املسنني 

املعاقني بشكل  عام حوايل ٪14.8. 

الفلسطينية  السيايس واألمني يف االنتفاضات  الوضع  نتيجة  الجمعية أكرث  لقد تعاظمت أهمية   

والبطالة،  الفقر  معدالت  وارتفاع  االستقرار  عدم  من  ذلك  رافق  وما  اإلحتالل،  من  املتكررة  واالعتداءات 

وعدم وجود برامج وطنية ومتويل ثابت للجمعيات الخاصة باملسنيني، مع زيادة عددية لكبار السن.. وما 

الفلسطينية تجاه قضايا املسنني -لألسف-، ويف  القانونية للسلطة  الترشيعات  بله قلة وجود  يزيد الطني 

املقابل إن معظم املسنني يرغبون يف إنشاء دور رعاية اجتامعية خاصة بهم، حيث بلغت  نسبة املسنني 

الراغبني يف إنشاء دور الرعاية حوايل 60٪، وهذا يعترب من أهم مؤرشات الحاجة امللحة للجمعية ونشاطاتها 

وتطوير عملها بشكل دائم ومتواصل، مام يستدعي العمل الدؤوب من أجل تطوير عمل الجمعية ودعمها 

لتستطيع سد االحتياجات الناتجة عن زيادة عدد املسنني من جهة ورضورة رفع مستوى الخدمات املقدمة 

لهم من جهة أخرى.

وقد متيزت الجمعية أنها الوحيدة يف محافظة جنني التي تعمل عىل رعاية املسنني، وأنها الوحيدة   

عىل مستوى محافظات الضفة الغربية التي تعتز بتقديم خدماتها الجليلة ليل نهار دون تلقي أية أجور 

مقابل تلك الخدمات. 
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مضمون الوثيقة االستراتيجية
 

فكرة  عىل  تقوم  الخريية(،  واملعوقني  املسنني  بيت  )جمعية  جمعيتنا  اسرتاتيجية  مضمون  إن   
اإلميان برضورة الريادة والتميز وخصوصاً أن جمعيتنا قد اكتسبت تجربة إنسانية طويلة، وأغنت التجربة 

الفلسطينية مزيداً من ترسيخ وتعميق مفهوم العمل اإلجتامعي اإلنساين الوطني لتلك الفئات املهمشة، 

احرتام  عزز  وقد  واملعاقني،  للمسنني  الخدمات  من  متعددة  أشكاالً  وتقديم  تعزيز  دميومة  إىل  باإلضافة 

املتزايدة  واالحتياجات  جهة،  من  طموحة  خطة  صياغة  من  للجمعية  واملانحني  الفلسطيني  الجمهور 

للمسنيني واملعاقني من جهة أخرى للوصول إىل هذه الخطة التي نضعها بني أياديكم آملني أن تتلقى كل 

الدعم واملساندة.

فمن هنا قد حددت هذه اإلسرتاتيجية بوضوح رؤيتها، ورسالتها، وأهدافها، وبرامجها، ونشاطاتها   

لتحقيق تطلعاتها مع التأكيد عىل رضورة توحيد عنارص الثقافة الداخلية من قيم، وشعار، وحكمة، األمر 

مضمون  جاء  حيث  الذات،  وتحصني  جاهزيتنا  لرفع  باستمرار  وتدفعنا  به  نقوم  مبا  إمياننا  يعزز  الذي 

اسرتاتيجيتنا عىل النحو التايل:

الرؤيا:	•
جمعية خريية متميزة بتوفري خدمات تجعل من املسن فاعالً وحياته كرمية وآمنة.

الرسالة:	•
تسعى الجمعية من أجل تحقيق رؤيتها إىل تقديم الخدمات، والربامج اإلنسانية، وبناء القدرات مع االلتزام 

الكامل بقواعد الحوكمة وأسسها من قيم النزاهة، ومبادئ الشفافية، ونظم املساءلة. كام وتعمل الجمعية 

عىل تعزيز العمل التطوعي والسعي إىل بناء أوسع تحالف مجتمعي لنرصة قضايا املسنني، من خالل اإلميان 

برضورة بناء جمعية عرصية تعتمد التطور الدائم الشامل يف حياتها وتطلعاتها.

 

قيم وأخالقيات الثقافة الداخلية:	•
االنتامء.. الحنان.. العدالة.. الصدق.. اإلخالص.. الصرب.

شعارها: 	•
املسن ذاكرة املجتمع.

 

حكمتها:	•
“ال خري يف أمة ال يحرتم صغريها كبريها”.
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أهدافها االستراتيجية: 	•
أوالً: تعزيز وتوفري الخدمات اإلنسانية املقدمة للمسنني.

ثانياً: متكني وبناء قدرات العاملني واملتطوعني واملهتمني باملسنني. 

ثالثاً: العمل عىل استدامة الجمعية وإشهارها.

 

أهدافها المرحلية: 	•
العمل عىل تطوير واستحداث الخدمات االيوائية الدامئة واملؤقتة. . 1

العمل عىل تطوير واستحداث الخدمات املنزلية والنهارية للمسنني يف مدينة جنني ومخيمها. . 2

العمل عىل تعزيز قدرات كافة العاملني واملهتمني واملتطوعني اإلدارية والفنية. . 3

العمل عىل بناء وتعزيز قدرات املسنني اإلنتاجية. . 4

العمل عىل تعزيز قدرات الجمعية اإلدارية واملالية واإلعالمية وتطوير البنية التحتية. . 5

العمل عىل تجنيد املوارد املالية والبرشية الالزمة الستدامة الجمعية. . 6

العمل عىل بناء التحالفات والتشبيك مع الجهات واألفراد املؤمنني بنرصة قضايا املسنني.. 7

 

برامج الجمعية: 	•

أوالً:	برنامج	حقكم

يسعى هذا الربنامج إىل تقديم مختلف الخدمات اإلنسانية )إقتصادية، وصحية، ونفسية، إجتامعية( لصالح 

تقديم  التي تعمل عىل  اإلنسانية”  الخدمات  “دائرة  الربنامج  إدارة  الفلسطيني. حيث يسهر عىل  املسن 

أفضل الخدمات اإلنسانية كامً ونوعاً.

ثانياً:	برنامج	معكم

يقوم هذا الربنامج عىل توعية الجمهور عىل بقضايا املسن الفلسطيني، ويعمل عىل استقطاب أكرب عدد من 

املتطوعني لصالحه، حيث تسهر دائرة العمل التطوعي عىل متابعة هذا الربنامج وإدارته لتحقيق أهدافه. 

ثالثاً:	برنامج	ألجلكم	

يعمل هذا الربنامج عىل بناء قدرات الجمعية واألفراد العاملني واملهتمني، كام يسعى لبناء أوسع التحالفات 

وبناء الرشاكات مع املؤسسات والجمهور الفلسطيني لنرصة قضايا املسن الفلسطيني.
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الهيكل التنظيمي للجمعية:	•
 تعترب الرسامت الهيكلية التالية أداة لتوضيح الربط العضوي بني الهيكل التنظيمي واألهداف االسرتاتيجية 

من جهة، ودوائر العمل التنفيذية املتخصصة من جهة أخرى، باإلضافة إىل دوائر العمل املساندة.

التايل،	رسم	افرتايض	يوضح	العالقة	بني	رؤيا	الجمعية	ورسالتها،	وأهدافها،	وبرامجها،	وهيكليتها	املقرتحة	

بحيث	يكون	هناك	تكامل	بني	املفاهيم	ومنهجيات	العمل.
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نظام المتابعة الرقابية والتقييم
اليوم ال يستطيع أحد الوصول إىل أهدافه دون مامرسة تقييم أداءه باستمرار، وذلك ملعرفة االنحرافات التي قد   

تنشأ أثناء انشغاله بالعمل، وأيضاً لن يكون التقييم ذو جودة عالية دون متابعة رقابية كافية لكافة النشاطات واملهامت التي 

يقوم بها. فمعظم أساتذة اإلدارة يقولون »ال تقييم جيد دون متابعة رقابية متواصلة«، لذا وعىل ضوء وجود خطة نستطيع 

من خاللها قياس ومتابعة أين نحن منها وأي املهامت املتأخرة، وأي النجاحات التي سجلناها، وهل نحن يف الطريق الذي 

رسمناه، تم تصميم النموذج التايل لتسهيل عمليات املتابعة الرقابية والتقييم العلمي لحركة الجمعية خالل الثالثة سنوات 

القادمة.

النشاط خمرجزمن النشاطماهية النشاطمسؤولية النشاطمستوى النشاطنوع النشاط

املدير التنفيذيترامكيمتابعة

كتابة اخلطة 
التنفيذية السنوية 

بشلك كبري وواحض 
عىل إحدى جدران 
مكتب امجلعية من 
أجل اإلطالع علهيا 

والرجوع هلا من 
قبل املدير واملوظفني 

بشلك يويم

طوال السنة

وجود اخلطة 
التنفيذية السنوية 

يف ماكن جيد تذكر 
امجليع باألهداف 
والنشاطات يوميًا

إجمتاع أسبويع 
لاكفة املوظفني 

واإلطالع عىل سري 
نشاطات اخلطة 

وتجسيل املالحظات 

لك أسبوع 

الرقابة املبارشة 
عىل العمل معومًا، 

وتوفري معلومات يف 
االجتاه العمودي 

مع املدير التنفيذي، 
ومعلومات باالجتاه 

األفيق.. تبادل 
معلومات بني 

املوظفني

اإلجمتاع الهشري 
لاكفة املوظفني مع 

املدير التنفيذي
لك هشر

إعداد التقرير 
الهشري عن 

النشاطات 
والنجاحات 
واإلخفاقات 

والعقبات اليت 
تواجه العمل من 

أجل رفعه للجهات 
ذات الشأن 

"املمولني وجملس 
اإلدارة"

جملس اإلدارةهنايئمتابعة

حضور جملس 
اإلدارة االجمتاع 
الهشري للطامق 

التنفيذي لك ستة 
أهشر

لك ستة أهشر

متابعة هنائية لك 
ستة أهشر من قبل 
جلنة خاصة بذلك 
ملكفة من جملس 

اإلدارة
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النشاط خمرجزمن النشاطماهية النشاطمسؤولية النشاطمستوى النشاطنوع النشاط

تقيمي رىض 
املوظفني

املدير التنفيذيترامكي
خيصص وقت 

اكٍف يف اإلجمتاع 
األسبويع لتقيمي 

رىض املوظفني

لك أسبوع
وجود تقيمي 

أسبويع واحلمك 
هيلع أوالًَ بأول

املوظف
تعبئة إسمتارة 

تقيمي رىض يمت 
تصمميها ترفق مع 

التقرير الهشري

لك هشر

االستفادة مهنا 
لقياس رىض 

املوظفني الهشري، 
واالستفادة مهنا 
يف هناية السنة 

ويف التقيمي 
الرتامكي والهنايئ

جملس اإلدارةهنايئ

يعقد جملس 
اإلدارة إجمتاع 

مع املوظفني بشلك 
فردي لك ستة 

أهشر للحمك عىل 
رضامه

لك ستة أهشر
تقمي هنايئ لك ستة 
أهشر من قبل جلنة 

ملكفة من جملس 
اإلدارة

تقيمي األثر

املدير التنفيذيترامكي

يعقد املدير 
التنفيذي إجمتاعات 
لك ثالثة أهشر مع 
املسهتدفني من قبل 

امجلعية وطرح 
االسئلة املتعلقة 

برضامه

لك ثالثة هشور

رفع تقرير حول 
التقمي "إىل جملس 

اإلدارة إىل اكفة 
املوظفني العاملني 

وإذا اكن هناك 
رضورة إىل جلان 
أصدقاء امجلعية 

واالستشاري"

جملس اإلدارةهنايئ

توقيع إتفاقية 
تقيمي شاملة لعمل 
امجلعية، وتقيمي 

رىض املسهتدفني.  
"خارجية حمايدة 

لك سنة"

لك سنة

احلمك الهنايئ 
عىل أداء امجلعية 

ورىض الفائت 
املسهتدفة عىل 

اعتبار ذلك هو مربر 
وجود امجلعية

9



جداول المنظومة المنطقية لنشاطات الجمعية

مام ال شك فيه أن جداول املنظومة املنطقية لنشاطات الجمعية املقرتحة للثالثة أعوام القادمة، تأيت وفق 

شكل منظومة الجداول، وذلك لعرضها بطريقة اجتهدنا فيها تسهيالً عىل كل مطل لهذه االسرتاتيجية.. آملني 

أن نكون قد وفقنا يف تقديم النشاطات املخطط لها والنتائج التي نأملها إن شاء الله بشكل سهل ومرن.

الهدف االستراتيجي األول: 

تعزيز وتوفير الخدمات اإلنسانية المقدمة للمسنين

الموازنة التقديرية $مجال النشاطات الرئيسيالنتائج المتوقعة

الخدمات  واستحداث  تطوير 

االيوائية الدامئة واملوقتة

الوطنية  السلطة  لصالح  املسنني  خدمات  بيع 

بقيمة )200.000( شيقل
0,00

)احتفاالت،  للمسنني  ترفيهي  نشاط   )21( تنفيذ 

رحل، زيارات تبادلية(.
6,300

زيارة  حج،  )عمره،  ديني  نشاط   )12( تنفيذ 

اإلبراهيمي  الحرم  األقىص،  املسجد  عبادة..  دور 

الرشيف، تعليم وتحفيظ القرآن الكريم(

12,000

)العالج  للتأهيل  ملسات  مركز  مجمع  افتتاح 

الطبيعي والوظيفي واإلرشاد(
50,000

الخدمات  واستحداث  تطوير 

يف  للمسنني  والنهارية  املنزلية 

مدينة جنني ومخيمها

لتنمية  للمسنني  النهارية  املضافة  وتطوير  افتتاح 

واستثامر مهارات املسنني
15,000

5,000املساعدة يف إنشاء نادي نهاري للمسنني

12,000اشرتاك )250( مسن يف البطاقة

6,000)120( لقاء تفريغ نفيس جامعي وفردي للمسنني

30,000تقديم )600( سلة غذائية للمسنني

30,000تنفيذ )600( زيارة خدماتية ملنازل املسنني

166,300مجموع موازنة الهدف األول
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الهدف االستراتيجي الثاني: 

تمكين وبناء قدرات العاملين والمتطوعين والمهتمين بالمسنين

الموازنة التقديرية $مجال النشاطات الرئيسيالنتائج المتوقعة

العمل عىل تعزيز قدرات كافة 

العاملني واملهتمني واملتطوعني 

اإلدارية والفنية

مجال  يف  تدريبية  دورة   )12( عقد 

التعامل مع املسنني

24,000

مجال  يف  تدريبية  دورات   )4( عقد 

وحمالت  األموال،  وتجنيد  اإلدارة، 

املنارصة، والعالقات العامة واالعالم

8.000

أهمية  حول  توعوي  لقاء   )60( عقد 

العمل التطوعي

12,000

باملسنني  خاصة  علمية  مكتبة  عمل 

لتشجيع البحث العلمي

20,000

العمل عىل بناء وتعزيز 

قدرات املسنني االنتاجية

30,000إنشاء )3( تعاونيات إنتاجية للمسنني 

إنتاجية   فنية  دورات   )6( عقد 

لتعاونيات املسنني

6,000

إلنتاج  تسويق  إتفاقيات   )3( توقيع 

التعاونيات مع جهات تسويقية

3,000

لصالح  إنتاجية  مشاريع   )3( دعم 

املسنني 

7,500

110,500مجموع موازنة الهدف الثاني
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الهدف االستراتيجي الثالث: العمل على استدامة الجمعية وإشهارها
الموازنة التقديرية $مجال النشاطات الرئيسيالنتائج المتوقعة

والبرشية  املالية  املوارد  تجنيد 

الالزمة الستدامة الجمعية

7,500إعداد )6( مشاريع لتمويل الجمعية

150إصدار )50( بطاقة للمتطوعني

0,00توظيف )4( كوادر جديدة للطاقم التنفيذي

15,000إقامة حملة تربع داخلية وخارجية يف رمضان

توقيع إتفاقية مع بعض مؤسسات السلطة لتزويدها 

بالوجبات
0,00

3,000عقد لقاء سنوي مع القطاع الخاص لدعم الجمعية

توقيع إتفاقيات رشاكة مع مؤسسات صديقة ورشيكة  

لخدمة املسنني
0,00

صديقة  مؤسسة  من  ومساندة  دعم  إتفاقية  توقيع 

داخل الخط األخرض
3,000

العمل عىل تعزيز قدرات الجمعية 

اإلدارية واملالية واإلعالمية، وتطوير 

البنية التحتية للجمعية

1,000إعداد نظام إداراي ومايل

1,000تنظيم أرشيف الجمعية

3,000بناء قاعدة بيانات شاملة للجمعية محوسبة

1,000طباعة )1000( نسخة بروشور خاص بالجمعية

1,500إعداد صفحة إلكرتونية للجمعية )موقع إلكرتوين(

الجمعية  عمل  عن  تقيمية  دراسات   )3( إعداد 

ونشاطاتها
3,000

واملتطوعني  للجمعية  الداعمني  لتكريم  إحتفال  إقامة 

سنوياً 
6,000

15,000تطوير مطبخ الجمعية اإلنتاجي

120,000بناء »روف« عىل سطح الجمعية

بناء التحالفات مع الجهات واألفراد 

املؤمنني بنرصة قضايا املسنيني

حملة إعالمية عن أهمية دعم املسنني وطرق التعامل 

معهم 
15,000

9,000إحياء يوم املسن العاملي

9,000إحياء يوم املسن العريب

9,000إحياء يوم التطوع العاملي

5,000عقد مؤمتر وطني حول قضايا املسنني

والرتبية  األوقاف  وزارة  مع  إجتامعات   )6( عقد 

والتعليم للرتكيز عىل زيادة اإلرشاد والوعظ يف قضايا 

املسنيني

0,00

227,150مجموع موازنة الهدف الثالث

12



الموازنة المطلوبة لكادر الجمعية خالل الثالثة سنوات القادمة )2012-2014(
اإلجماليعدد األشهرالراتب الشهريطبيعة الكادر

15003654,000مدير تنفيذي

10003636,000محاسب

10003636,000منسق دائرة بناء القدرات

10003636,000منسق دائرة الخدمات اإلنسانية

10003636,000منسق دائرة اإلعالم والعالقات العامة

10003636,000منسق دائرة املشاريع

10003636,000منسق دائرة االستدامة والتطوع

9003632,400سكرتاريا

7003625,200سائق

7003625,200مراسل

7003625,200مسئولة مطبخ

15003654,000موظف خدمات )3(

432,000مجموع موازنات الرواتب المطلوبة

اإلجمالي $بيان الموازنة لألعوام الثالثة
503,950نشاطات الجمعية

432,000رواتب

54,900مصاريف إدارية

990,850مجموع الموازنات المطلوبة
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الخاتمة
عملية  يف  شاركوا  الذين  املتطوعني  لكافة  والتقدير  الشكر  بوافر  نتقدم  أن  البداية  يف  يسعدنا   

التخطيط، وأبدوا إستعداداً عالياً يف املناقشات وطرح األفكار الخالقة، وقد تركوا أعاملهم من أجل اإللتزام 

بكل ما يطلب منهم أثناء عملية التخطيط االسرتاتيجي، كام يسعدنا أن نتقدم بالشكر أيضاً من إستشاري 

الجمعية األخ جهاد عبدو الذي أرشف عىل عملية التقيم والتخطيط واملساعدة يف إعداد الوثيقة االسرتاتيجية 

للجمعية.

الطاقم  لدى  تولدت  قناعة  نتيجة  جاءت  متت  التي  والتخطيط  التقييم  عملية  إىل  اإلشارة  إن   

التنفيذي ومجلس اإلدارة بأن جمعيتنا تستحق منا جميعاً املحافظة عىل تطورها الدائم والشامل واملستمر. 

واملسنني  الفسطيني عموماً  أنها يف صميم إحتياجات املجتمع  الطويلة املاضية  أثبتت عرب السنوات  فقد 

خصوصاً، مام يستدعي العمل بثبات يف اتجاه تطورها ورفع جاهزيتها وعمل كل ما هو مطلوب للمحافظة 

عىل استدامتها ودميومتها يف سبيل تحقيق تطلعاتها وأهدافها.

كام أن األمانة املهنية تتطلب منا القيام بكل ما هو إبداعي ومتطور وجديد، فاملسنني هم األكرث   

حاجة ورعاية وتأمني االحتياجات كافة، فكلام تقدموا يف السن أصبحوا أكرث حاجة لالهتامم والرعاية، فهو 

حقهم لهم رشعياً وأخالقياً وتاريخياً وإنسانياً.

نتمنى أن يعيننا الله عىل القيام بكل ما هو مطلوب منا حتى تبقى جمعيتنا جمعية قادرة عىل   

تحقيق أهدافها يف خدمة املسنني ورعايتهم املؤقتة والدامئة.

 

ويف هذه املناسبة فإننا نناشد كافة وجوه الخري واملؤسسات الرسمية واألهلية العربية واإلسالمية   

والقطاع الخاص، دعم وتوفري كافة املوارد املالية والبرشية الالزمة لتنفيذ هذه الخطة االسرتاتيجية حتى 

نستطيع تقديم عملنا بكفاءة وفعالية.. فاملطلوب منا يف ظل ظروف شعبنا الكثري الكثري.

بناء  إىل  تدعو  والتي  عرش،  الثالث  الحكومة  برنامج  من  جزء  هي  هذه  خطتنا  نعترب  أننا  كام   

مؤسسات الدولة القادرة عىل تثبيت وتعزيز صمود الشعب الفسطيني عىل أرضه مام يعزز فرصة كنس 

اإلحتالل وإقامة الدولة الفلسطينية املستقلة وعاصمتها القدس الرشيف.

ولكم	منا	يف	الختام	كل	التحيات،،

إدارة الجمعية         

كانون ثاين، 2012          
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