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 لرؤيةا

 مجتمع فلسطيني شامل لإلعاقة، حيث يتمتع األشخاص ذوي اإلعاقة بحقوقهم كاملة.

 

 الرسالة

 جمعية أطفالنا للصم مؤسسة غير ربحية تعمل على تمكين األشخاص ذوي اإلعاقة السمعية في قطاع غزة ضمن

 نمائي شامل لإلعاقة لضمان جودة الحياة.إطار إ

 

 القيم األساسية:

تؤمن جمعية أطفالنا للصم باحترام حقوق االنسان للجميع وبقدرتهم على تحديد وتوجيه جدولة أعمال التنمية  •

 المستدامة الخاصة بهم.

 نحن نؤمن ونعزز القيم التالية في كل ما نقوم به: •

 كالعدسة التي ندير بها جميع أعمالنا. اإلعاقة: الشاملة لألشخاص ذوي التنمية ▪

الجميع يستحق التمتع بحقوق وفرص اجتماعية وسياسية  العدالة والمساواة االجتماعية: ▪

 واقتصادية متساوية.

 حق وكرامه كل انسان بغض النظر عن مكانته االجتماعية. االحترام: ▪

 خرين.ل  لالشفافية والمساءلة والكفاءة في تعاملنا مع ا النزاهة: ▪

 العمل مع اآلخرين بطريقة مخصصة لتحقيق األهداف والغايات المشتركة. الشراكات: ▪

التفكير والتعل م واالبتكار والسعي إلى تطوير وتشجيع وتبادل أفضل الممارسات مع  االبتكار: ▪

 اآلخرين.

االيجابي التركيز على العمليات التي تضمن نتائج عملنا في التغيير : البحث عن نتائج مستدامة ▪

 .والتحسينات الجوهرية والدائمة
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 األهداف االستراتيجية:

تمكين األشخاص ذوي اإلعاقة في التغلب على العوائق، تحسين مشاركتهم والمطالبة بحقوقهم  الهدف األول: •

 ضمن اطار التنمية الشاملة لألشخاص ذوي اإلعاقة.

 تنمية الشاملة لألشخاص ذوي اإلعاقة.تقوية استدامة جمعية أطفالنا ضمن اطار ال الهدف الثاني: •

أن تصبح الجمعية حافزًا ومصدرًا معترفًا بِه في مجال التنمية الشاملة لألشخاص ذوي  الهدف الثالث: •

 اإلعاقة. 

 

 

 

 

  

نا للصم، قررت الجمعية بدعم من شريكها لألزمة المالية المستمرة التي تواجه جمعية أطفال تيجةن

االستراتيجي مؤسسة سي بي ام _ المانيا االستعانة بشركة األثر االستشارية من أجل تطوير نموذج 

 أعمال مستدامة للجمعية. 

استنادًا إلى نتائج االستشارات، تمكنت الجمعية من احداث تغيرات كبيرة في الوحدات المختلفة من 

 على در الدخل الذاتي. أجل تعزيز قدرتها

تعمل التغيرات التي طرأت على الوحدات على تحقيق االستراتيجية الجديدة لجمعية أطفالنا للصم،  

ونظرية التغيير التي تتماشى مع االتفاقيات الدولية للتنمية الشاملة لألشخاص ذوي اإلعاقة وتعكس 

 االجتماعية.التحول نحو ثقافة تنظيمية تتبنى ثقافة وممارسات المؤسسة 
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 اإلنجازات الفعلية
نجازات اإل

 المخطط لها
نجازنوع اإل  

 مستفيد موزعين كالتالي: 2282

 حنجرة –أذن -األنف تم تحويلهم ألطباء 812 •

 ليهم فقد سمع في إحدى األذنين أو لديهم فقد سمع خفيف ويحتاجون لمتابعة 143 •

 ليهم فقد سمع دائم ويحتاجون لتأهيل 218 •

 ليست لديهم أية مشاكل 1109 •

 

 مراجع 2000

عدد المراجعين المفحوصين في عيادة 

   السمعيات

 من المفحوصين تم تشخيصهم كالتالي: 19306 •

 تم تحويلهم لطبيب أنف وأذن وحنجرة 6950 •

 من المراجعين تم تحويلهم إلجراء فحص سمع تشخيصي في جمعية أطفالنا للصم. 1112 •

 شخص 20000
عدد األشخاص المفحوصين من خالل 

    برنامج فحص السمع السريع

تختص وحدة السمعيات وتقويم النطق بالتدخل المبكر وتحديد جميع أشكال ودرجات فقد السمع. كما 

تقدم خدمات فحص السمع، التشخيص السمعي، تركيب السماعات الطبية بما فيها صناعة قوالب 

 صالحها، التدخل المبكر وعالج النطق واللغة وذلك آلالف األشخاص على مدار العام.األذن وإ

قامت وحدة السمعيات وعالج النطق بإدارة برنامج التدخل المبكر من أجل تقديم  2017خالل عام 

 خدمات شاملة للكشف المبكر، التشخيص، وخدمات التدخل لعمالئها من جميع األعمار. 

 :يات وعالج النطق زبائنها على النحو التالياستقبلت وحدة السمع

 السمعيات وتقويم النطق 

 

 عيادة أطفالنا لفحص السمع و تقويم النطق 
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 المفحوصين تجاوزوا الفحص ولم تكتشف لديهم أي مشكلة في السمع من 11244 •

 صهم كالتالي:ين تم تشخيمن المفحوص 418 •

•  

 لديهم سمع طبيعي 178 •

 للحصول على عالج طبي حولوا102 •

 منهم تبين أن لديهم فقد سمع 138 •

 طفل 500
ن تم فحصهم من عدد األشخاص الذي

 خالل فحص السمع الدماغي

 عدد المعينات السمعية التي تم تركيبها معينة سمعية 200 معينىة سمعية 164 •

 لتاليةتلقوا الخدمات ا 167

 تم تحويلهم لتلقي خدمات في مراكز أخرى 54 •

 تلقوا جلسات استشارية وارشادية 39 •

 تم ادراجهم في جدول عالج النطق لتلقي جلسات عالج نطق ولغة 74 •
  

 مراجع 150
عدد المراجعين الذين تم فحصهم 

 لغة والنطق في عيادة النطقلمشكالت ال

 .مساءاً  3صباحا حتى  8عيادة السمعيات والنطق مفتوحة لخدمة المراجعين خمسة أيام باألسبوع من الساعة  •

 شهر يوم واحد باألسبوع 30-0فحص السمع الدماغي تحت التخدير يتم اجراؤه لألطفال من  •

، العيادات ومراكز خدمة المجتمع من خالل ترتيبات مسبقة في اجراء مسح السمع السريع في رياض األطفال •

 .جميع مناطق القطاع

سنة في صناعة قوالب األذن وتركيب المعينات السمعية  26لدى قسم السمعيات في الجمعية خبرة تزيد عن  •

 .رىويمكن أن يتم التعاقد مع القسم لصناعة القوالب وتركيب المعينات السمعية لمجموعات ومؤسسات أخ

أطفالنا بحاجة مستمرة للمعينات السمعية لتلبية االحتياج المتزايد للحاالت االجتماعية.  نحن نقبل السماعات  •

 .الجديدة والمستعملة
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 عية أطفالنا للصمفي جم حماية الطفل

بدأت جمعية أطفالنا للصم بالتركيز على منهجة عملها في مجال حماية الطفل كعامل مهم في عمل الجمعية.   2016منذ العام  

طفال ، لذلك فقد كان من المهم أن تأخذ الجمعية على عاتقها حيث أن الجمعية تعمل لسنوات عدة مع مجموعات كبيرة من األ

تبنت جمعية أطفالنا للصم بشكل رسمي سياسة خاصة بها لحماية  2017هذه الخطوة لتوفير بيئة امنة لألطفال.  في العام 

جميع برامجها وأنشطتها.   الطفل بالتوافق مع المقاييس العالمية والمحلية، وتلتزم الجمعية بشكل كامل بهذه السياسة من خالل

 إن الخدمات واألنشطة المقدمة من خالل برنامج حماية الطفل في الجمعية هي كالتالي:

 بمتابعة تطبيق سياسة الحماية في الجمعية. تكوين لجنة حماية الطفل المكلفة .1

 المصادقة على القواعد السلوكية في الجمعية. .2

 ش باألطفال.انشاء سياسة متابعة للشكاوى الخاصة بالتحر .3

عالوة على ذلك الكثير من األنشطة تم القيام بها خالل العام لتقوية ورفع وعي الطالب والوعي المجتمعي حول حماية الطفل، 

   حقوق الطفل والتمكين. ستستمر وحدة حماية الطفل في تسهيل األنشطة واألحداث التي ستساهم في توسيع ونشر عمل الوحدة.

 

 طبيعة النشاط  عدد األنشطة 

 ورشة عمل  ليومين

    ذكور 2      إناث 4

 تدريب لجنة حماية الطفل

 دورة واحدة

5      إناث 11  ذكور 

دربين في أساسيات حماية الطفلتدريب م  

ورشة عمل 12  إنجاز ورش عمل خاصة بسياسة حماية وحقوق الطفل 

لقاء 100  إنجاز لقاءات مجتمعية لتحسين الوعي المجتمعي حول حقوق وحماية الطفل 

لقاء تدريبي 14  تنمية قدرات المدرسين حول حماية حقوق األطفال وطرق التعزيز اإليجابي 

جلسة 25 ب على دليل الوقاية لألطفال الصم الملتحقين بالمدرسةتدري   

نشاط 120  أنشطة نفس اجتماعية للمدرسين والطالب 

أنشطة 8  أنشطة نفس اجتماعية لعائالت األطفال الصم الملتحقين بالمدرسة 

زيارة 35  التشبيك مع مؤسسات الحماية وحقوق األنسان والمؤسسات الشريكة 

تدخل 540 هاكات ومخاطر واإلبالغ عنهامراقبة أي انت   

أنشطة 10  مشاركة مجتمعية في األنشطة الخاصة بحماية وحقوق الطفل 
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 جاحقصة ن

 

خالل ثالث شهور من التدخالت بواسطة فريق الحماية  الحماية

في الجمعية تم مالحظة تحسن بارز على الطفل.  أصبح الطفل 

ر تركيزا في الفصل وبدأ بتكوين صداقات مع زمالئه.  لم أكث

يعد الطفل يظهر أي سلوك عدواني وبدأ تركيزه بالفصل يؤتي 

ثماره وقد أثني مدرسيه على التطور اإليجابي الملحوظ على 

 سلوك الطفل.

وقد أوضحت مسؤولة فريق الحماية في الجمعية أنه تم مالحظة 

ركيز الطفل في البيت تطور إيجابي ملحوظ على سلوك وت

والمدرسة.  وقد برز  التحسن أيضا على  العالقات األسرية 

التي  استمرت في التطور اإليجابي بدعم من وحدة الحماية التي 

ستستمر في تقديم الخدمات للعائلة لألشهر المقبلة وسيتم متابعة 

      .تطور أوضاعها

 

 

عام في الصف الرابع  13طفل عمره  (،م.ك)

االبتدائي في مدرسة جمعية أطفالنا للصم.  لديه 

مشكالت سلوكية عديدة والقليل من االحترام لمدرسيه 

وزمالئه.  يحاول بشكل دائم أن يكون عدواني ويتمتع 

متلكات االخرين في الفصل.  بعد العديد من بتخريب م

التدخالت من مرشدة المدرسة لتعديل سلوكه، لم 

يحدث أي تحسن على سلوكيات الطفل واستمر في 

الرسوب في مقرراته األكاديمية.  بناًء على المعطيات 

السابقة قام معلموه بتسجيله في برنامج الحماية لتلقي 

 جلسات توعية وتثقيف.

دعاء والدته لحضور جلسات التوعية ولقد تم است

بهدف تحسين الوعي حول حقوق الطفل والحماية 

والتمكين.  بعد المشاركة بعدد من جلسات التوعية 

يسيء  قامت األم بمشاركة مشكلتها مع زوجها كونه

معاملتها ومعاملة أطفاله، وشاركت خوفها الدائم من 

  زوجها من عدوانية األب تجاه الطفل وتجاهها هي.

بعد تفهم وضع العائلة قام فريق الحماية في الجمعية 

بأخذ خطوات فورية للتدخل وتحسين ظروف األسرة 

 بخصوصية كاملة.

 جمعية أطفالنا للصم.

تم اجراء العديد من جلسات التوعية واإلرشاد بشكل 

فردي وجماعي لألسرة وبتركيز كامل على األب، 

سرة، وقد حيث انه السبب الرئيسي لعدم استقرار األ

في الوقت  شارك األب في عدد من هذه الجلسات،

يشارك في األنشطة النفس  الذي كان فيه الطفل

 اجتماعية والدعم االجتماعي الفردي من خالل برنامج 

 

 أحد جلسات الدعم النفس اجتماعي لألطفال
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ام على أنشطة نفس اجتماعية وتنمية قدرات لألطفال وركزت على تحسين الوعي تجاه تضمنت األنشطة المدرسية لهذا الع

 على النحو التالي: النهج التربوي الشامل

 .التشبيك مع وزارة التربية والتعليم لشمل طالبان ممن لديهم مشكلة في السمع في المدارس العامة •

لتعليمية في بعض المواضيع الدراسية لطالب الصف األول استخدام الرسوم المتحركة كوسيلة تعليمية لدعم العملية ا •

 االبتدائي لتسهيل الفهم واالستيعاب األكاديمي. 

تنظيم أنشطة بواسطة الرسوم المتحركة للطالب الصم من الصف السابع حتى التاسع بالتعاون مع مؤسسة بذور للثقافة  •

 والفنون.

 Humanity and Inclusionالنا للصم بالشراكة مع مؤسسة انشاء وتأثيث غرفة دعم نفس اجتماعي في مدرسة أطف •

“HI”. 

تدريب ثالث معلمين على حماية الطفل من مخلفات الحرب من األجسام الخطرة بالتعاون مع المركز الفلسطيني  •

 باإلضافة إلنجاز العديد من ورش العمل التوعوية للطالب والمعلمين.، للديموقراطية وحل النزاعات

لجميع طالب مدرسة أطفالنا للصم وعائالتهم وانشاء مجموعات أنشطة  HIة ترفيهية بالشراكة مع مؤسسة أنشط 4تنظيم  •

 لتحفيز العالقات بين أفراد العائلة.

  مشاركة الطالب الصم مع أخوتهم وأخواتهم في العديد من أنشطة المكتبة الصيفية في مدرسة أطفالنا للصم. •

 صميم العديد من المكونات في المنهاج الدراسي بالتركيز على دليل لغة اإلشارة.مساهمة المعلمين الصم في طباعة وت •

 أنشطة التعليم الشامل:

زيارة من طالب مدارس وكالة الغوث والمدارس الحكومية لمدرسة جمعية أطفالنا للصم للمشاركة في األنشطة  40تنفيذ  •

 الخاصة بالتعليم الشامل.

مؤسسة التعاون، شاركت مكتبة مدرسة جمعية أطفالنا للصم في شبكة المكتبات  بالشراكة مع مؤسسة تامر وبدعم من •

 )مكتبات من أجل التغيير(.

قامت مكتبة مدرسة جمعية أطفالنا للصم بعدد من أنشطة التعليم الشامل للطالب من ذوي اإلعاقة ومن غير ذوي اإلعاقة  •

 بالتعاون مع مؤسسة تامر للتعليم المجتمعي.  

     ألماكن تاريخية في قطاع غزة للطالب الصم والغير الصم. بزيارتينمؤسسة تامر للتعليم المجتمعي تم القيام  بالشراكة مع

 التعليم الشامل

قسمين إلى سم قنبرنامج التعليم الشامل في جمعية أطفالنا م 

  :لتطور المستمرالسعي لفي إطار  وذلك رئيسيين

رعاية يومية شاملة تحتوي على حضانة وروضة تقدم  -1

 سنوات. 5- 0الخدمات للصم وغير الصم من عمر 

المدرسة وتقدم خدمات تعليم جامع للصم وغير الصم  -2

 من الصف األول حتى الصف التاسع .
 

 ضمن ورش التعليم الجامع في جمعية أطفالنا
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 السنة الحالية

 (2016-2017)  

السنة الماضية 

(2015/2016)  
 

 

 الملتحقين بالحضانة 0 ذكور 1 –إناث  4: 5

 ذكور 29 –إناث  20:  49
 

 الملتحقين بالروضة 50

 خدمات المدرسة

 129 : إناث 243:114

 ذكور
244 

 2017-2016الملتحقين بالمدرسة 

 

11 11 
متوسط عدد الطالب في الغرفة 

 الصفية

6 / 7 6 / 7 
متوسط عدد الوحدات التدريسية في 

 كل فصل

24 24 
لصفية لكل عدد وحدات الغرف ا

 9-1مرحلة من 

 عدد مربيين الفصول الدارسية 24 17

 عدد المعلمين المساعدين الصم 16 23

 عدد طاقم التدريس المؤقت 6 6

طفل تم التحاقهم في السنة  25

 الدراسية

 

 ذكور 17 :اناث 8

28 

عدد الطالب الجدد الملتحقين 

-2016بالروضة والمدرسة للعام 

2017 

 25 ذكور 5  - إناث 11: 16
عدد الطالب الذين تخرجوا للعام 

2016-2017 

 

 السنة في أرقام
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أميرة التحقت في روضة الجمعية منذ  خمس سنوات بعد أن سبق لها أن التحقت في روضة لألشخاص من دون 

االعاقة ولكن لم تستطع أن تستمر في التعليم. بعد اكتشاف األسرة بأن لديها ضعف سمع .  بدأت أسرة أميرة 

بحث عن مكان يتناسب مع قدراتها وبالفعل تم الحاقها في الروضة لتبدأ المشوار في التعلم من خالل لغة بال

 االشارة مع اللغة اللفظية.

 

بمجهود المعلمين واألسرة معًا، تم اختيار أميرة لتكون استطاعت أميرة أن تثبت نفسها وتقوي من شخصيتها 

ضمن الطلبة الذين يدرسوا مادة التدريب السمعي التي تعزز وتقوي الحس السمعي وتساعد في تطوير السمع 

 ومن ثم بدأت في اخراج الكلمات بشكل واضح مما أثر وبشكل ايجابي على تطور قدراتها التعليمية.

 

األوائل على زمالئها في الصف الرابع ، بإصرار وعزيمة اميرة أصبح لدى أسرتها  تميزت أميرة ,اصبحت من

الرغبة في  الحاق أميرة  في السنة القادمة في مدرسة لألشخاص من دون االعاقة السمعية فهي اآلن تسطيع أن 

 تتغلب على اعاقتها وتشارك األطفال من دون االعاقة في المدرسة.  

 

 قصة نجاح
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فن  (1) ,تطريز األحذية (1) ,تصميم األزياء والخياطة (1)
 (1) ,تصميم الصور (1) ,صناعة الحلوى (1) ,الطهي

 التسويق اإللكتروني (1) ,التصوير المهني

عدد الدورات التدريبية الفنية 

 والمهنية

 ذكر (54) أنثى (65): 119
عدد المتدربين المشتركين في 

ت التدريبيةالدورا  

عدد الفرص للحصول على فرص  ذكر (32) أنثى (50)فرصة: 82

ممارسة المهنة التي تدرب عليها 

المتدربون في السوق المحلي في 

ورش التطريز، مصانع الخياطة، 

ورش النجارة، المطاعم وأعمال 

 التصميم المصور

  متابعة إنشاء مشاريع صغيرة مشروع  44

إلرشاد والتعليم الفردي عدد جلسات ا لقاء 1,580

والجماعي التي تم تقديمها لألشخاص 

 ذوي االعاقة

عدد المشاركين في لقاءات  مشارك  380

 االستشارات الوظيفية

 مشارك  260

 

عدد المشاركين في لقاءات تنمية 

 المهارات الحياتية

عدد المشاركين في الدورة التدريبية  ذكر (5) أنثى (15) ك:مشار  20

رة المشاريع الصغيرةحول إدا  

مهني والتقني الشاملةالتعليم والتدريب ال  

 

تستمر وحدة التعليم والتدريب المهني والتقني الشاملة في جمعية أطفالنا للصم في تقديم الخدمات 

للمجتمع من خالل دورات التدريب المهني والتقني.  لقد تم تنفيذ دورات تدريبية قصيرة وطويلة 

عاقة عملوا معا في التدريب المدى خالل العام.  األشخاص من ذوي اإلعاقة ومن غير ذوي اإل

 لدعم النهج الشامل وكسر الحواجز.

 
 السنة في أرقام
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لمنفذة عدد الزيارات المنزلية ا زيارة 165

  للشباب من ذوي االعاقة

المنجزة ألماكن عمل  تعدد الزيارا مكان تشغيل 170

مقترحة الستيعاب وتشغيل المتدربين 

  من الشبان من ذوي االعاقة

عدد النساء الملتحقات ببرنامج العمل  90

 من داخل المنزل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أثناء اإلنتهاء من إحدى القطع الفنية 

 

 تنفيذ إحدى ورشات التدريب المهني
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 قصة نجاح

 

قال المشرف على سليم في مطعم باليميرا بأننا فخورين بأن يكون سليم “ 

ا يجتهد لتوظيف أشخاص مطعمن .في طاقمنا حيث أنه يعمل بجهد والتزام

التواصل مع سليم  من ذوي اإلعاقة ليتطوروا وينمو داخل فريق العمل.

هو تجربة ممتعة حيث أنه يستمر في تعليمنا التواصل باستخدام لغة 

وقد قال السيد أبو عبدو المشرف على سليم أن إدارة المطعم ,.اإلشارة

ابقة وعليه فقد تقرر منبهرة لما قدمه سليم من جهد في الثالثة أشهر الس

  توظيفه بشكل دائم لدينا.

 

 تجرأ وحلم –سليم 

سليم تخرج من الجامعة اإلسالمية وحصل على دبلوم 

المطول عن عمل  في تكنولوجيا االبداع.  بعد البحث

في مجال تخصصه وعدم نجاحه في الحصول على 

فرصة عمل بسبب الوضع االقتصادي الصعب في 

قطاع غزة، قرر سليم تجربة حظه بما يبدع به من 

 صناعة الكعك والحلويات.

بعمر الستة وعشرون عاما ومن خالل أطفالنا بحث 

سليم عن عمل في المطاعم ومصانع الحلويات 

لنهاية تمكن سليم من الحصول على في ا .والكعك.

فرصة تدريب عملي لمدة ثالث شهور في مطعم 

باليميرا حيث أصبح عضوا في فريق مسؤول عن 

صناعة الكعك وتزيين الحلويات خالل األشهر 

 السابقة.

لقد تلقيت العديد من التدريب والدورات “ قال سليم

المهنية في جمعية أطفالنا للصم في صناعة الحلويات 

لكعك. إني أستمتع بهذا المجال وأؤمن بأنني وا

هنا في باليميرا أشعر باالرتياح وقد  .سأتطور وأبدع

تلقيت الكثير من الدعم من زمالئي والمشرفين على 

   . ”عملي
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واألثاث الحرفيوحدة االنتاج   

 

المشاركة في البازار الخاص باألعمال الصغيرة المنظم من قبل  •

  ية األمريكية في القدس.القنصل

 المشاركة في عرض أزياء نظمته القنصلية األمريكية في القدس. •

المشاركة في معرض أكتوبر الوردي المنظم بواسطة برنامج  •

 المساعدة واألمل الخاص برعاية مرضى السرطان.

المقام بواسطة  2017المشاركة في البازار السنوي لعام   •

 مؤسسة سنبلة في القدس.

فة لذلك فقد أنشأت الجمعية نقاط عرض وعروض بيع في باإلضا

بعض األماكن والمطاعم والفنادق الرائدة في غزة بما فيها الديرة، 

          المشتل و ليفل أب.

•  

 

  

 

  2017 أهم األنشطة الترويجية خالل العام

 

وحدة االنتاج الحرفي واألثاث في جمعية أطفالنا للصم هي أحد 

االبرامج المهمة في المحافظة على التراث الفلسطيني ونقله 

رفيين الصم في أطفالنا يمثل القيمة للعالم.  إن ما ينتج من قبل الح

 العالية والمهنية للصم في العمل.

اشتهرت منتجات أطفالنا الحرفية بجودتها العالية وتنوعها مابين 

التطريز، قطع الخزف، المنتجات الخشبية الفريدة، أحذية النساء 

المطرزة، الحقائب، سالسل المفاتيح، القمصان النسائية، 

فال.  باإلضافة إلدخال القالئد واألساور الشاالت ومالبس األط

 وعالقات المفاتيح الفضية بالعديد من التصميمات.

لقد شاركت جمعية أطفالنا للصم في عدد من المعارض 

 واألنشطة المختصة بالمنتجات الحرفية هذا العام بما فيها:

 

 

  

 

 معرض منتجات أطفالنا بحليته الجديدة

 

 زوار بازار أطفالنا السنوي

 

% على المنتجات الحرفية واألثاث لمدة 20تخفيض بنسبة  •

 أيام. 3

على جميع منتجات أطفالنا الحرفية  %25تخيض بنسبة  •

إلنشاء  25أيام بمناسبة الذكرى ال 5وقطع األثاث لمدة 

 الجمعية

% على منتجات أطفالنا بمناسبة عيد 25تخفيض بنسبة  •

      الفطر

% على جميع منتجات أطفالنا 40تخفيضات تصل لنسبة  •

 يوم بمناسبة عيد األضحى.  11الحرفية وقطع األثاث لمدة 

   .% على بعض منتجات أطفالنا20تصل لنسبة  تخفيضات •
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  www.atfaluna.net/craftsلمنتجات على الرابط  لالطالع على منتجاتنا اليدوية الرجاء زيارة كتالوج ا

 العالم. حول ألي مكان ، وتلسيمه إلىحيث يمكنك طلب شراء أي منتج مباشرة من أي مكان بالعالم

 

 Atfaluna Craftsلتواصل معنا على يقبل محل منتجات أطفالنا الطلبات الخاصة لكل المناسبات الخاصة.  للطلب يرجى ا

info@atfaluna.net 

 الرجاء متابعة صفحتنا على فيس بوك وانستجرام لمتابعة اخر اخبارنا وعروضنا 

Atfaluna Society for Deaf Children, Gaza  

Atfaluna.Society 
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 منتجات الطعام وتأجير القاعات

 

 

يهدف برنامج إعداد الطعام وتأجير القاعات في جمعية أطفالنا للصم لدر الدخل والمساهمة في دعم 

قاعات للتأجير كاملة التجهيز  6أطفالنا  وتمكين األشخاص الصم في قطاع غزة.  يوجد لدى

شخص.  تقوم الجمعية بتجهيز وإعداد القاعات  150واإلعداد. تتسع القاعة الرئيسية فيها لحوالي 

حسب حاجة المستأجر مع عدد من الخدمات تشمل جهاز كمبيوتر محمول، مكبر رقمي، ورق 

نشأت حديثاً.  تقوم الجمعية أيضا بتقديم كتابة، انترنت باإلضافة الى تقنية الفيديو كنفرس التي ا

 األطعمة والمشروبات الساخنة والباردة حسب طلب المستأجر.

 

 

 

 

سيكون فريقنا مستعدا لطلبات الطعام لجميع المناسبات واألنشطة.  للحصول على تفاصيل أوفى واالستفسار عن قائمة األطعمة 

 لدينا يرجى التواصل معنا من خالل البريد التالي

orders@atfaluna.net 

 

 

 

يمكن استئجار القاعات في جمعية أطفالنا للصم بأسعار جيدة ومناسبة. للمزيد من المعلومات يرجى التواصل معنا من خالل 

 info@atfaluna.net 

 

 

أجرت قاعات الجمعية للعديد من المؤسسات  2017خالل عام 

المحلية والدولية حيث قدم للمستأجرين أصناف واسعة من األطعمة 

ندويشات والمشروبات من ضمنها لفائف القرفة، العديد من الس

والمعجنات والتي تم انتاجها بواسطة العاملين الصم في مطبخ 

 الجمعية.
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شخاص الصمشارة والتواصل مع األبرنامج لغة اإل  

 

 

 

إن برنامج لغة اإلشارة في جمعية أطفالنا للصم فعال ومستمر حيث يهدف إلى دعم ونشر لغة 

اإلشارة في المجتمع من أجل تحسين سبل التواصل مع األشخاص الصم والمساعدة في شملهم 

 في المجتمع.

عضاء المجتمع يقدم برنامج لغة اإلشارة تدريبات للمبتدئين والمستوى المتوسط والمتقدم أل

وأصحاب األعمال المحلية والبنوك والمؤسسات األخرى.  باإلضافة للقيام بالترجمة المهنية 

التي تقدم للشرطة والمحاكم والمستشفيات لتسهيل التواصل مع األشخاص الصم وأعضاء 

 المجتمع.

 

 
  2017 أهم األنشطة الترويجية خالل العام

 
دورات لغة إشارة لطالب الجامعات وموظفي المنظمات  7 •

دورات  4غير الحكومية المحلية وأصحاب أعمال محلية. 

 للمستوى المتقدم. 1متوسطة و 2مبتدئة، 

ورشة عمل  35ترجمة متخصصة للغة اإلشارة في  •

 ومحاضرة ولقاء مجتمعي.

ترجمة للقاءات تلفزيونية واألفالم الوثائقية ذات العالقة  •

 بأنشطة أطفالنا.

ترجمة للغة اإلشارة لألشخاص الصم المشاركين في معرض  •

 إكسبوتيك.

ترجمة للغة اإلشارة لألشخاص الصم المشاركين في نشاط  •

 .( Gaza Startupبداية غزة. )

 الترجمة في قضايا خاصة باألشخاص الصم في المحاكم. •

ترجمة للغة اإلشارة لألشخاص الصم المشاركين في العديد  •

من مشاريع جمعية أطفالنا للصم بمن فيهم المستفيدين من 

المشاريع الصغيرة بما في ذلك مقابالت التقييم وزيارة المواقع 

 وتوقيع العقود.

توعية للمنظمات غير الحكومية المحلية تقديم محاضرات  •

 ومدارس وكالة الغوث عن مجتمع وثقافة الصم.

•  

 

االستمرار في موائمة مناهج الجامعة االسالمية  •

ة وتكنلوجيا لدبلومي صيانة األجهزة الزكي

 .المعلومات لتتناسب مع الطلبة الصم

أضف لذلك أنه خالل السنة قد لعب برنامج لغة 

اإلشارة دورا هاما في تهيئة العديد من المحالت 

الكبيرة ومؤسسات المجتمع المدني في قطاع غزة 

لمقابلة احتياج األشخاص الصم.  وقد أضيف بعض 

وظفي البنوك العناصر الخاصة لدليل التدريب ليالئم م

         والمعامالت المالية. 

 

 معرض منتجات أطفالنا بحليته الجديدة
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عاقةبرنامج الحشد والمناصرة لحقوق األشخاص ذوي اإل  

 

لمناقشة تأثير استمرار الحصار  قامت جمعية أطفالنا للصم ممثلة بمديرها السيد نعيم كباجة بالمشاركة في لقاء تلفزيوني -

 المفروض على قطاع غزة على األشخاص ذوي اإلعاقة.

 شاركت جمعية أطفالنا للصم في مناقشة الخطة االستراتيجية لمنظمة اليونسيف للسنوات القادمة. -

 قامت المؤسسة بالمشاركة في مناقشة  الخطة االستراتيجية للمناصرة لشبكة األجسام الممثلة لإلعاقة.  -

قام وفد من جمعية أطفالنا للصم بزيارة لوكيل وزارة التربية والتعليم العالي لمناقشة الصعوبات المالية التي تمر بها  -

     مدرسة أطفالنا للصم.

شخص من المستفيدين من خدمات الجمعية مع عدد كبير من المناصرين لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة  150شارك  -

التأهيل في شبكة المنظمات األهلية أمام مجلس الوزراء الفلسطيني ضمن فعاليات االحتفال  في الوقفة التي نظمها قطاع

السنوي بيوم األشخاص ذوي اإلعاقة، وقي ختام الوقفة قام مدير الجمعية بصفته منسق قطاع التأهيل بتالوة البيان 

 تمع،.الصادر عن القطاع والذي  طالب بحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وشملهم في المج

شاركت الجمعية بالقرير الذي أعدته قناة الجزيرة اإلخبارية عن مدى تأثير الحصار المفروض على المنظمات األهلية  -

  على الوضع االنساني في قطاع غزة.

الصينية حول المخاطر التي تحدق بمؤسسات    Xinhuaشاركت جمعية أطفالنا للصم بالتقرير الذي أعدته شبكة  -

 في قطاع غزة بسبب نقص التمويل.المجتمع المدني 

وقعت جمعية أطفالنا للصم على اتفاقية مع شركة االنترنت "نتستريم" لدعم شمل األشخاص ذوي اإلعاقة في سوق  -

 العمل الفلسطييني.

 PAIS Franceتوصلت جمعية أطفالنا للصم التفاقية شراكة طويلة المدى مع مؤسسة دعم فلسطين الدولية  -

يد من اللقاءات مع المؤسسات الدولية الداعمة من أجل تعزيز التعاون وبناء شراكات جديدة مع عقدت الجمعية العد -

الجمعية وكان من ضمن هذه المؤسسات: منظمة الصحة العالمية، مؤسسة انقاذ الطفل، اوكسفام، الوكالة السويسرية 

مية والنداء اإلنساني.  وقد تم توقيع عقد ، أنيرا، اإلغاثة اإلسالمية ، والمساعدات االسال  GIZ   ،UNDPللتنمية ، 

 شراكة مع إنقاذ الطفل والنداء االنساني.

 

 

              

 

للوصول لمجتمع فلسطيني شامل لألشخاص ذوي اإلعاقة ودعم حصولهم على حقوقهم كاملة 

تستمر جمعية أطفالنا للصم في حشد المناصرة والتشبيك على مستويات متعددة.  على الرغم 

لتي يمر بها قطاع غزة استمرت جمعية أطفالنا للصم في مجهوداتها من األوضاع الصعبة ا

من خالل المشاركة  2017لتسليط الضوء على احتياجات األشخاص ذوي اإلعاقة خالل عام 

  المجتمعية القوية والتشبيك الفعال: 
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 2017أهم اإلنجازات الرئيسية للعام 

 
تعاقدت جمعية أطفالنا للصم مع شركة  •

PricewaterhouseCoopers  لتدقيق حسابات

 الجمعية.

ستقرار المالي لجميع تسعى جمعية أطفالنا للصم لإل •

برامجها وتلتزم بتطبيق النهج التنموي الشامل من 

االجتماعية المستدامة وقد انعكس ذلك  .خالل التنمية

 .2020-2018على استراتيجيتها الجديدة للعام 

تم انجاز الخطة االستراتيجية لجمعية أطفالنا للصم  •

 . 2020 – 2018لثالث سنوات 

ن مدرسة أطفالنا للصم طالب وطالبة م 16تم تخريج  •

 2017.-2016خالل العام الدراسي 

النجاح في توفير الدعم لسبعة فصول دراسية باإلضافة  •

وذلك من  CBMللفصول التسعة التي تدعمها مؤسسة 

خالل النداء الذي وجهته الجمعية ألصدقائها وداعميها 

 لتبني فصول دراسية في مدرسة وروضة أطفالنا.

تنتهج النهج التربوي الشامل  تم انشاء روضة وحضانة •

حيث يتم تقديم الخدمة لألطفال من ذوي اإلعاقة 

  السمعية واألطفال من غير ذوي اإلعاقة السمعية.

تم قبول عضوية مكتبة الجمعية في شبكة المكتبات  •

الجامعة المنظمة بواسطة مؤسسة تامر للتعليم 

       .المجتمعي

 .الطفلورشة عمل توعوية حول حماية  12إنجاز  •

ورشة توعوية حول تمكين وحماية وحقوق  100أنجاز  •

     الطفل.

معارض في  4شارك معرض منتجات أطفالنا في  •

 الضفة الغربية وقطاع غزة.

عدد من حمالت التطوير تم تنظيمها للمجتمع المحلي  •

 .خالل العام

تم إضافة العديد من المنتجات الجديدة لمجموعة  •

 .أطفالناالمنتجات الحرفية في معرض 

شاب وشابة من ذوي اإلعاقة على دورات  110حصل  •

  .شاب 45شابة و 65تدريب تقني ومهني حيث كانوا 

 32شابة و 50شخص من ذوي اإلعاقة ) 82تمكن  •

شاب( ممن حصلوا على التدريب التقني والمهني من 

الحصول على فرص عمل مؤقتة في سوق العمل 

 .المحلي 

قة في لقاءات شاب من ذوي اإلعا 380مشاركة  •

 .االستشارات الوظيفية

شاب من ذوي اإلعاقة في التدريب  260مشاركة  •

 .الخاص بتنمية مهارات الحياة

دورات تدريبية في لغة اإلشارة للمجتمع  7انجاز  •

 المحلي.

المشاركة في تهيئة االعديد من المرافق لتوائم  •

  . احتياجات األشخاص الصم
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 كيف يمكن أن تساعدوننا 

  :لضمان استمرار خدماتنا المقدمة في قطاع غزة من خالل برامجنا المتعددة يرجى التبرع ألي من البرامج المذكورة باألسفل 

 

طالب في المدرسة  300بة ساخنة لساهم في تغطية تكاليف برنامج الغذاء للطالب الصم في مدرسة أطفالنا للصم حيث أننا نقدم وج

بشكل يومي.  يمكن المساهمة في دعم توفير المواد الخام من لحوم وخضروات واألرز وغيرها أو المساهمة في رواتب العاملين 

 مساعدين من الصم أو توفير الدعم للكهرباء وغاز الطهي والمحروقات. 4وهم الطباخ الرئيسي و

 

 :برنامج الغذاء المدرسي .1

 

 البرنامج التعليمي للصم: •

 .معلما ومعلمة 45في رواتب معلمي التربية الخاصة للطالب الصم في روضة ومدرسة أطفالنا للصم والبالغ عددهم  ساهم 

 

 

 :السماعات والبطاريات •

 سمعية وبطاريات في قطاع غزة.المساهمة في خفض أعداد األشخاص على قائمة االنتظار ممن هم بحاجة لمعينات  

 

 

 إلعاقةبرنامج العمل من المنزل للنساء المهمشات وذوات ا •

ساعد في دعم نرامج العمل من المنزل بشراء منتجات النساء المهمشات وذوات اإلعاقة من اجل تزويدهن بالمواد الخام الالزمة  

 لمواصلة عملهن ولحصولهن على مستحقاتهن المالية التي ستساهم في تحسين الظروف المعيشية لهن.

 

 

 :المحروقات •

مساهمة بدعمنا في توفير المحروقات الخاصة بمولدات الكهرباء للمحافظة على استمرارية خدماتنا في المدرسة يمكنك ال 

 والروضة والتدريب المهني واإلنتاج الحرفي وعيادة السمعيات والنطق وبرنامج التدخل المبكر وبرنامج الخدمات االجتماعية.
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Bank of Palestine  

Intermediary bank: (for international transfers only) 

Name: Citi Bank 

Address: New York, USA 

ABA#/SWIFT Code: CITIUS 33 

 

 

:احتياجاتنا طارئة ومستمرة.  يرجى المساهمة في دعم أنشطتنا من خالل الحواالت البنكية ألي من الحسابات المذكورة باألسفل  

Beneficiary Bank: 

Bank of Palestine Ltd. 

Bank No. 89 

Branch:  Main Branch –Gaza 

49 Omar El Mokhtar Street 

P. O. Box 50 

Branch No. 451 

SWIFT: PALSPS22 

 

Beneficiary’s Telephone No:  (972-8) 2828495 or 2865468 

 

International Bank Account Number (IBAN):  

For USD ($): 

PS57 PALS 0451 0515 8280 0130 0000 0 

 

Branch No. 451 

SWIFT: PALSPS22 

Beneficiary’s Name:  Atfaluna Society for Deaf Children 

Beneficiary’s Account No: 515828/0 

Beneficiary’s Telephone No: (972-8) 2828495 or 2865468 
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 التدريب المهني على النجارة طرح مفاهييم النهج التنموي الشامل ونظرية التغيير على أعضاء الجمعية والشركاء

صمفي مدرسة أطفالنا للبرنامج تعليم الصم  سنوات 5-0خدمات التدخل المبكر لألطفال الصم من عمر   
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 برنامج اإلنتاج الحرفي للنسيج اليدوي خدمات فحص السمع األولي للمواليد

 

 ي على التنجيدتدريب مهن

 

 تدريب مهني على الطبخ وصناعة المعجنات والحلويات
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