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Thanks to people like you who listen, care and take action, in 2015...

families and 1256 child-
ren still suffering after 
the war in Gaza in 2014 
received loving care and 
emergency services to 
prevent more children 
from being separated 
from their biological fa-
milies.
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FOrEwOrd

I would like to take this opportunity to thank all of our dedicated donors and partners who make it 
possible for us to provide the highest quality of care to orphans and abandoned children and children 
at risk. We’ve come to realize that SOS has been operating in Palestine since 1966, yet many in the 
community are not aware of the details of our work. This is the first year we have decided to display our 
annual achievements and give a face to the children and families benefiting from SOS’ work. I hope 
you will read the stories of children with a bright future ahead, families who are now economically 
independent and examples of community partnership and support. In all of these stories, you have 
played a role in their success.  We want to especially thank the Palestinian Authority, especially the 
Ministry of Social Affairs, for its support and cooperation in providing loving homes for Palestine’s 
children.

mohammad Shalaldeh
National Director

SOS Children’s Villages – Palestine 

THANk YOu 
FOr CAriNg ABOuT 
PALESTiNE’S CHiLdrEN

National director - SOS Children’s Villages –
Palestine , mohammad Shalaldeh
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Our HELP 
iN 2015

Through our Family 
Strengthening Programme (FS) 
we help parents and communities 
build  
capacities to care for their children 
and prevent  
family breakdown. Sometimes, 
however, a child  
or young person has no family, or 
their safety and  
well-being depend upon being in a 
more supportive family environment. 
Then we provide quality Family 
Based Care (FBC). In each case, 
we look at the  
whole person; we listen to their needs 
and work to provide the best care to 
support the individual child  
or young person in their development.

CArE

Through education and lifelong 
learning the cycle of exclusion, 
poverty, domestic violence 
and family breakdown can be 
stopped. In communities that 
lack educational infrastructure, 
we run kindergartens, schools 
and social centres, and we 
strengthen public education 
by working in partnership 
with authorities and other 
service providers. Through 
advocacy actions we work to 
influence education policies and 
practices.

EduCATiON

In situations of war and disaster, 
children need specific protection 
and care. With our established 
infrastructure, local partners, 
and experience, we launch 
effective Emergency relief 
Programmes (ErP) for 
children and families who need 
urgent assistance. 

EmErgENCY rELiEF

west Bank & gaza Strip
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miLESTONES 2015

miLESTONES 
iN 2015

In March 2016, the grand opening of the first skate park in Palestine took 
place at SOS Children’s Village Bethlehem. Building of the skate park 
was realized in cooperation between Skate-Aid, SOS Children’s Villages 
Worldwide and Deutsche Post/DHL and made possible by generous 
private donations from Germany. Dr. Wilfried Vyslozil of SOS Children’s 
Villages Worldwide spoke, “In a country where children are walled in, 
skateboarding gives freedom. For children growing up without parental 
care, skateboarding teaches focus and determination; skills for a lifetime. 
Skateboarding also builds a community of support and friendship.”

President Siddhartha Kaul of SOS Children’s Villages International visited 
SOS Children’s Villages – Palestine in April 2015. This was Mr. Kaul’s 
first visit to Palestine. He traveled to both Bethlehem and Rafah where 
he visited SOS’ work for orphans and at-risk children and families in 
Palestine. Mr. Mohammad Shaladeh, National Director, noted: “President 
Kaul’s visit gave recognition to our work as a member of the International 
Association and gave motivation to all the staff, mothers, and children in 
Palestine.”

In Bethlehem, four SOS mothers received the honorary SOS ring for 
their outstanding service and loyalty to SOS. During his visit, President 
Siddhartha Kaul presented the mothers their rings in a special ceremony 
at SOS Children’s Village Bethlehem. The honorary SOS ring was given 
to Mama Ruweidah, Mama Iman Salah, Mama Fatameh and Mama 
Wesal who have worked at SOS for more than 10 years and demonstrated 
their commitment to raise children at SOS in a loving and supportive 
environment.

Opening of the Skate Park

Visit of President of SOS Children’s 
Villages - international

mother’s ring Ceremony
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Ramadan is usually a busy time at SOS Children’s Villages – Palestine.  
In both Bethlehem and Rafah, many international and local organizations 
hold Iftar meals and events for the children at the villages. Sami Ajjour, 
the Family Based Care Coordinator in Rafah, explains: “Ramadan is in 
our culture and our religion.  It is a holy time. We are happy that so many 
organizations consider the orphans and abandoned children at SOS during 
this holiday. The spirit of togetherness is felt with the broader community 
through the organizations that donate food, clothing, and financial support 
during the Holy Month.”

The children at SOS Children’s Village – Rafah strengthened their talents 
and hobbies during many summer activities, including a one week summer 
camp provided by Muslim Hands, a sports day conducted by PACES, 
and a youth summer camp. During these activities, kids took part in 
sports, art, culture, health, and music activities. SOS Youth in Rafah also 
participated in a summer camp, which involved entertainment, swimming, 
and volunteering. These activities are important as they provide a safe 
recreational environment free from violence and teach important values 
of self-confidence and the importance of community service, while giving 
children and youth the chance to simply enjoy the summer.

In July 2015, SOS Children’s Villages launched its new Emergency 
Relief Programme (ERP) in the Gaza Strip.  The decision to open the 
programme came in the aftermath of the war in Gaza in summer 2014. 
It aims to offer protection and ensure the well-being and continued 
development of the most vulnerable children and families in Gaza who 
are still facing major challenges of a protracted crisis. 

ramadan – A month of family, togetherness, and 
celebrations

Summer Fun

Opening of Emergency relief 
Programme
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PrOgrAmmE uPdATES

SOS ViLLAgE 
uPdATES

Bethlehem Village 
In the beginning of 2015, there were 93 children living in the village. 
Throughout the year, 7 new children were admitted to the village and 
7 children moved to SOS Youth Facilities at the beginning of August. 
Improving the level of education of the children at the village was a 
priority in 2015. After school classes took place at the village for 40 
children to assist them in the basic subjects of Science, Math, Arabic 
and English. In the past, many SOS graduates studied the literature 
track during Tawjihi, since it was harder to catch up with the sciences 
after missing education as a young child.  The strengthening courses 
aim to start from a young age to encourage sciences among SOS 

children and thus give them more opportunities in the future.

SOS constantly aims to improve its care to the children at the village, therefore building the capacity of SOS core care 
workers, including mothers, aunts, and social workers, is essential to increase their knowledge about child development.  In 
2015, SOS mothers participated in a 15 day course about dealing with teenagers at Palestine Ahliya University. In addition, 
the SOS mothers and aunts began a course about dealing with children according to their needs based on their different ages 
and different cases. 

Rafah Village 
In the beginning of year 2015, there were 73 children living in the 
village. Throughout the year, 8 new children were admitted to live in the 
village, while 3 children were reintegrated to live with their biological 
families  and 4 girls from the village were transferred to live in SOS 
Youth Facilities. By the end of the year the village provided care to 75 
children.

In 2015, many programs took place to reinforce SOS’ commitment to 
Child Protection, as well as many activities which helped the children 
spend their time in joy and entertainment.  In addition to the summer 

camps and Ramadan activities, the Gaza Community Mental Health Programme heald an entertainment day for all the children 
and mothers at the village on the occasion of the International Day for Protection of Children and Violence. Throughout the 
year, many sessions were held for the children of the village and SOS kindergarten and school about solid waste, remnants of 
war and removal of rubble. 
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When Sara1 first came to SOS Children’s Villages Bethlehem she 
was extremely shy and full of fear.  She was unable to sit next to 
anyone without stress. It was difficult for her to even accept new 
visitors that came to her new home.  

Mama Ruweidah, Sara’s SOS Mother, illustrates her first year: 

“Her life was not as you would expect from a child.  She did 
not want to go play. She did not feel free. She could not express 
herself. She did not want to play. Even the way she dressed was 
more like an adult than a child.”

Sara arrived at SOS Children’s Villages Bethlehem three years 
ago at the age of 10.  Here, she came to live with Mama Ruweidah, 
who gave her a feeling a safety and belonging that they never felt 
before.

“I knew that Sara needed to feel safe in order to allow her to open 
up and experience a happy childhood. I talked with her and sat 
alone with her.  I reassured her that she was safe. We developed a 
relationship of security and trust.  I always gave her the option to 
choose, so that she gained self-esteem from having responsibility 
and the freedom to choose.”

Mama Ruweidah knew that a strong family atmosphere was 
important to give Sara a feeling of safety.  She asked all the 

TO rEgAiN THE FrEEdOm
 OF CHiLdHOOd

“SOS changed 
my life for the better, 
I feel like I have a 
normal life.”

children to ask Sara permission before they sat next to her, so that 
she felt like she could make her own choices. Sara’s biological 
brothers and SOS brothers and sisters cooperated with Mama 
Ruweidah and soon Sarah began to regain her sense of safety.

Life at SOS Children’s Villages has completely changed Sara’s 
life. She had a limited education before, but now she is able to 
read. She is not afraid when visitors come to the house. She has 
friends. She’s able to laugh and joke. She plays outside with the 
children of the village.

Sara is now even able to express how she feels about living here:

“It changed my life for the better. At first I could not connect with 
the kids here, but now I have friends. They treat me well. I am 
able to play.  I feel very comfortable.  I feel like I have a normal 
life.”

1 Name of child has been changed for child protection and privacy purposes.
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YOuTH 
HOuSES

PrOgrAmmE uPdATES

Bethlehem Youth
In 2015, there were 41 youths living in four youth 
facilities that are located in Bethlehem outside the SOS 
Children’s Village. An additional, 13 boys and 8 girls 
attended university and vocational training. SOS youth 
participated in workshops implemented in coordination 
with the Middle East Partnership Institute and the 
Palestinian Red Crescent Society, where they improved 
their communication, teamwork, and leadership skills. 
Six boys participated in the Palestine Marathon in 
Bethlehem.

By the end of the year, six boys and two girls graduated 
from SOS.  Two boys and two girls passed Tawjihi 
exams and three boys and one girl graduated from 
Palestine Ahliya University.  These youth will now go 
on to become independent young adults who contribute 
positively to Palestinian society.

Rafah Youth
In 2015, there were 37 youths living in four youth 
facilities in Rafah. In addition, 15 youth participated 
in SOS’ semi-independent youth programme, in which 
the youth live independently and study in university 
or vocational training, yet are under the supervision of 
SOS Children’s Villages. Seven youth were reintegrated 
to their family of original or extended families, while 
studying at university or doing vocational training.

While at the SOS youth facilities, girls and boys live 
in separate houses.  Not only do they receive loving 
care from a youth leader, but they receive additional 
assistance in their studies while gaining more skills 
for independence. Boys and girls must take an active 
role in household duties, such as cooking, cleaning, 
and coordinating activities. They are also encouraged 
to develop their talents, such as music, sports, and art.
At the SOS youth facilities in Rafah, many of the youth 
boys are active in Dabka and all the youth participate in 
volunteering activities throughout the year. 
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SOS aims to enable children to develop into adults who have 
the skills to take responsibility for themselves and contribute 
positively to Palestinian society.  At SOS Children’s Villages 
– Palestine, an integral part of the SOS Youth Programmes, 
is volunteering. Through volunteering, SOS youth in both 
Bethlehem and Rafah, learn the importance of giving back to 
their community. As part of the volunteer programme, SOS 
youth participate in awareness sessions about the importance 
of volunteering and must volunteer 25 hours per year in local 
institutions. 

“It is important to instill in SOS youth a culture of volunteering,” 
commented Sami Ajjour, Family Based Care Coordinator in 
Rafah. “Through volunteering, SOS youth learn the value of 
community service and feel like they are part of changing their 
society.”

In Bethlehem in 2015, SOS youth volunteered at Ashorouq 
School  and Al’alaiyya School for the blind, performed 
volunteer activities at elderly homes in commemoration of 
International Day of the Elderly, renovated dilapidated houses, 
and participated in the Bethlehem Municipality’s Campaign 
towards a clean and beautiful environment by assisting 
municipality workers in trimming and cleaning trees, planting, 
and decorating certain streets for the campaign.

“ T h r o u g h 
volunteering, SOS 
youth feel like they 
are part of changing 
their society.  ”

SOS youth in Rafah also participated in community service 
programmes, such as visiting Al Rantisi and Al-Najar hospitals, 
painting walls activities with Al-Fakhoura Association, 
rehabilitation of one youth’s family of origin house, one 
voluntary work day for cleanliness of the children’s village, 
and visiting elderly homes.

“SOS youth learn many valuable skills from volunteering,” 
describes Zuhair Zboun, SOS Youth Leader in Bethlehem. 
“They learn to accept and help others regardless of their 
background, color or gender, they gain self-esteem, and they 
learn how to integrate with society and how to interact with 
organizations, giving them more access to jobs in the future.”

CuLTurE OF 
VOLuNTEEriNg
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SOS kiNdErgArTENS 
ANd SCHOOLS

BETHLEHEM
In 2015, the SOS Kindergarten in Bethlehem served a total of 56 children 
and the SOS Hermann Gmeiner School served 306 children and youth. 
Both schools faced a difficult year in the face of a strategic decision from 
SOS Children’s Villages – International to end funding to the school at the 
end of the school year in May 2016.  As of March 2016, SOS Children’s 
Villages – Palestine is still looking for a partner to take over the school in 
order to prevent closure of the school and has entered in to discussions 
with two serious partners.

Despite these difficult circumstances, students persevered in their 
education. Through a partnership with the environmental club, the 

kindergarten students and their parents were able to learn how to grow a tree in Palestine. The SOS Hermann Gmeiner School 
graduated its fourth year of Tawjihi students. One-third of the students of the school are children who live at the SOS Children’s 
Village in Bethlehem. Since many of these children did not attend school before they came to live at SOS, they often struggle in 
school, especially English, Arabic & Math.  For this reason, students from grade 2 to grade 6 received special strengthening courses 
during school hours and in after school private lessons to improve their abilities in these three subjects.  

RAFAH
In 2015, the SOS Kindergarten in Rafah served a total of 130 children 
from 4 to 6 years old and the SOS Hermann Gmeiner School served 175 
children until grade 6. At the beginning of the school year in September 
2015, the Hermann Gmeiner school admitted a number of new students 
due to the fact that a UN school in Rafah area closed and SOS took in 
many of the students from the school. 

The headmistress in Rafah emphasized the steps the school took in 2015 
in order to improve its quality of education. The kindergarten and school 
were fully renovated by PALTEL Group and the kindergarten activity 
classroom received new equipment from Islamic Relief Association in 

Germany, including smart board, furniture, and stationary. The school teachers participated in two special training courses 
entitled, Development of Management Skills and Planning under the Pressure and Writing Good Reports in Short Times. The 
school also cooperated with the Palestinian Center for Democracy and Conflict Resolution who provides a physiologist to deal 
with students who have psychological issues.  

The students of the Hermann Gmeiner school participated in competitions under the Ministry of Education and won first place 
in songs, poetry, drawing, football, Hadith, essay writing, and dabka. A group of students also won first place in a competition 
called Designing a blog on a website.

PrOgrAmmE uPdATES
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Before coming to SOS, nobody in Riham’s2  family took 
responsibility for her.  Nobody ensured that she or her sister went 
to school or received a proper education.  She and her younger 
sister, Aya, came to SOS with a speech disability, because they 
had not received the proper care as children. When she arrived 
at SOS, she was very behind in school. She had a lot of catching 
up to do!

Im Sabah, Riham’s SOS Mother, worked very hard to help 
Riham in her education: 

“We made sure that she went to school.  We sent her and her 
sister to speech therapy. The great thing about Riham is that she 
loves to study.  She tries really hard and she is motivated from the 
inside to keep studying, despite all the struggles she has faced so 
far.  I remember that 2nd grade was really difficult for her. She 
was still catching up from a lack of education.  But 3rd and 4th 
grade slowly got better. Last year she received 89% at school. 

“She couldn‘t read before she came to 
SOS. but now she reads to her brothers and 
sisters.  ”

 I was so proud of her. English is still a challenge for her, so this 
year, we will bring a private tutor to help her with her English 
and math lessons. It’s encouraging to see how far Riham has 
come.  She couldn’t read when she came at the age of 11, but 
now she reads to her brothers and sisters.”

Riham is especially proud of the progress she’s made: 

“I really want to understand, so I try my hardest at school. My 
mama helps me with the things I don’t know. Now I understand 
school and it is a great feeling!”

Since Riham came to SOS, she has worked hard to reach where 
she is now.  Her grades are excellent, her math has improved, and 
she is even writing short stories.  None of this would have been 
possible in a life without school; without SOS. 
 

A LiFE 
wiTHOuT SCHOOL

2 Name of child has been changed for child protection and privacy purposes.
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FAmiLY
STrENgTHENiNg

PrOgrAmmE uPdATES

West Bank
The SOS Family Strengthening Programme has been 
implemented in Hebron and Bethlehem since 2004. In 
2015, this programme worked with 259 families of origin 
in the Southern West Bank to improve their ability to care 
for their 1,133 children. Of these families, 15 successfully 
graduated the program and became self-reliant. Morever, 
the programme implemented 43 income generating 
activities to 43 families who will soon graduate the 
programme after becoming economically independent.

Capacity building of caregivers is an essential component 
of the Family Strengthening Programme. In 2015, 
caregivers received capacity building trainings in first 
aid, psychological health of mother and child, how to 
deal with mental illness, healthy nutrition, and breast 
cancer.  Moreover, the Family Strengthening Programme 
provided capacity building to nine Key Implementation 
Partners in Hebron through our DANIDA funded project. 
These trainings included proposal writing, accounting, 
marketing and establishing and managing women support 
groups. As a result of the DANIDA funded project, 20 
families moved to live in new apartments and 31 income 
generating activities were carried out so that families 
could become financially independent.

Gaza Strip
In 2015, the Family Strengthening Programme in the 
Gaza Strip supported 952 children in 210 families in 
five areas: Khanyounis, Deir Al-Balah, Al-Nuseirat, El-
Bureij and Jablia. The programme is implemented in 
coordination with five civil society based organizations 
as Key Implementation Partners.  Through these partners, 
19 volunteers are responsible to follow-up with families 
through home visits and deliver services and planned 
activities.  

In the Gaza Strip, 24 families exited the Family 
Strengthening Programme. 16 of these families 
succeeded in becoming fully self-reliant. In addition, 
35 families received assistance in income generating 
activities to become financially independent.  13 houses 
were renovated in order to become safe spaces for the 
children and families living in them and capacity building 
was given to families in the programme, as well as 
psychological support.
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Abed El-wahab and his wife have four daughters. He suffers from 
a terminal illness and had no job or economic resources to care for 
his family.  His wife, who is illiterate and also suffers from diabetes, 
was unable to get a job to provide the children with their basic needs.  

Before joining the SOS Family Strengthening Programme in the 
Gaza Strip, the children suffered from many health and psychological 
problems.  Two of the children inherited the same disease as their 
father and all suffered from anemia, bedwetting, severe fear, and low 
academic achievement.

When the SOS Family Strengthening volunteers met the family, they 
knew it would be a long road before the family became economically 
dependent and completely self-reliant.  With this goal in mind, they 
tailored a development programme to fit the family’s needs and help 
them on the road to independence. 

First, the children received their basic needs: healthy food, 
psychosocial support, educational tutoring, recreational activities, and 

Through the small grocery story, Abed and 
his wife now have a stable income to provide 
for their daughters.

special activities promoting children’s rights. The parents received 
trainings in parental skills, health and medications awareness, 
psycho-social support, and literacy courses for the mother.  

Abed and his wife also attended courses in How to start a small 
business and  Financial management, to teach them how to run a 
small business. 

SOS employees and volunteers worked closely and consistently with 
the family for three years. In this time the family became stronger and 
proved that they can protect and take responsibility for their children. 
In 2015, the family received assistance from SOS in an income 
generating activity.
 
Through the small grocery story Abed and his wife own and run, they 
now have a stable income to provide for healthy development of their 
daughters. Most importantly, the children who have had to overcome 
health, education and psychological disorders are now enjoying a 
health family environment!

STrONg FAmiLiES mEAN 
STrONg CHiLdrEN
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EmErgENCY rELiEF 
PrOgrAmmE 

The Emergency Relief Programme (ERP) established three main activities since it began in July 2015. All activities aim to 
prevent more children from being permanently separated from their biological families: 

interim Alternative 
Care Center cares for 
unaccompanied children, children 
separated from their families, or 
children living in bad situations 
after the war. Since the start of 
the programme, 63 children have 
received temporary care at the 
interim care center. 17 of these 
children have been reunited with 
their families. While at the center, 
children receive support in school 
and exams and support from 
trained psychologists. 

Emergency Family 
Support is similar to our 
family strengthening programme 
and works with the most 
vulnerable family cases in Gaza. 
Since September, 12 families 
have received Emergency Family 
Support, receiving assistance 
with rent payments and home 
rehabilitation. Four of these 
families are families of children at 
the interim care center.  The goal 
is to assist the family, so that the 
children are able to be reunited 
with their biological families.

internally displaced 
Persons Project (idP)  
works with families and children 
in the most vulnerable areas in the 
Gaza Strip to offer essential needs. 
The first activities for this project 
included covering caravans of 
IDPs to protect from rain and 
distributing 25 winterization kits 
of mattresses, blankets, and winter 
jackets for children. 

PrOgrAmmE uPdATES
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SmALL STEPS 
TO A Big rECOVErY

Little Houda3 , is running and laughing like any child. Only 
months ago, doctors said she never could walk.

Not quite four years old, Houda was born with a muscular 
disability caused by medications her mother took while pregnant. 
Her mother died shortly after her baby was born.

The infant, Houda, received little care or affection. She was 
barely fed. Her father placed her in a small box whenever he left 
the house.

When SOS co-workers were introduced to the family, they found 
five neglected children living in a barely livable house, and a 
malnourished, partly paralysed toddler confined to a box for 
hours a day.

All the doctors’ reports confirmed that 
Houda was unable to move, but SOS co-
workers refused to accept that there was no 
hope for her.

Houda was taken to the SOS Interim Alternative Care Centre 
in Gaza City. All the doctors’ reports confirmed that Houda was 
disabled and unable to move, but the co-workers at the SOS 
interim care centre refused to accept that there was no hope for 
her.

They took Houda to specialists. Two of the specialists confirmed 
that Houda had a disability, but that, with physiotherapy, 
medication and dedicated care, she might learn to walk. Houda’s 
treatment was arranged and she was supported throughout the 
treatment by her loving SOS caregivers.

After three months of the therapy, the little girl who had been 
put in a box and written off as disabled for life began to walk. At 
first, she took unsteady steps, but with each month she continues 
to grow stronger, faster and more confident.

3 Name of child has been changed for child protection and privacy purposes.
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LOCAL PArTNErS,
LOCAL imPACT 
SOS Children’s Villages has 
invested in the future of orphaned 
and at-risk children in Palestine 
for 50 years! In those years, we 
have become an integral part of 
the Palestinian community and 
have a proven record of trust, 
accountability and success in our 
programs. We owe much of our 
success to our institutional and 
corporate partners who invest in 
children and young people and 
guide them in establishing life skills, 
self-confidence and independence. 
These are the investments that 
pay back – in empowered young 
people contributing positively 
to Palestinian society, a strong 
Palestinian civil community, and the 
genuine enthusiasm of Palestinian 
businesses and organizations 
who know they are making a real 
difference in young lives.  Here are 
the contributions of our Institutional 
and Corporate Partners in 2015: 

islamic relief  

In 2015, Islamic Relief Palestine and SOS 
Children’s Villages in Rafah partnered 
together in Child Welfare Protection 
field activities in Rafah and Khanyounis. 
In the first year of the partnership, 1,100 
orphans benefited from psychological 
support, medical and health services, and 
food assistance. The partnership combines 
SOS Children’s Villages expertise in 
child protection and individual child 
development, along with Islamic Relief’s 
long history in sponsoring orphans and 
capacity building.

middle East Partnership 
institute

Thanks to the U.S. Department of State 
Middle East Partnership Institute (MEPI) 
40 SOS youth participated in the SOS 
Youth Leadership Development and 
Career Orientation Programme, which 
took place from 2014 to 2015.  It included 
courses in leadership skills, teamwork, 
and public speaking, evaluations and 
guidance in career orientation, visits to 
companies and universities in Palestine 
and job shadowing. 

PALTEL group

PALTEL Group continued their 
committed support of SOS Children’s 
Villages – Palestine in 2015 sponsoring 
several aspects of our work, including 
full renovation of the SOS kindergarten 
and school in Rafah, building of a new 
playground with shelter for the SOS 
village in Bethlehem, paying the university 
and vocational training fees for nine SOS 
youth, purchasing 10 HP computers for 
SOS families in Rafah and contributing 
to a fun day event for SOS children and 
mothers in Ramallah on the occasion of 
International Women’s Day.  

A. Sbitany &Sons Co. Ltd.

In Summer 2015, A. Sbitany and Sons 
Company donated a large amount of 
electrical appliances to SOS Children’s 
Village in Rafah, including fridges, 
washing machines, televisions and 
other electrical appliances. Through this 
generation donation, Sbitany Company 

not only provided all the electrical 
appliances needed for the village in Rafah, 
but ensured happy and comfortable homes 
for the children living there for years to 
come.

Haj Hashem Atta Shawa 
Charitable Foundation

On the occasion of Ramadan, the Haj 
Hashem Atta Shawa Charitable Fund 
sponsored 115 children and youth at 
SOS Children’s Village – Rafah. This 
donation came from Haj Hashem Atta 
Shawa Charitable Fund’s commitment to 
supporting orphans throughout the Gaza 
Strip. Because of this generous sum, 
SOS Children’s Village – Rafah was able 
to provide better services to the children 
and youth in its care, improve the quality 
of care, and improve the psychological 
situation. 

Arab Palestinian investment 
Company (APiC)

In November 2015, the Arab Palestinian 
Investment Company (APIC) signed a 
3-year sponsorship agreement with SOS 
Children’s Villages – Palestine to start 
in 2016. Through the agreement, APIC 
became the first Palestinian company to 
join SOS Children’s Villages – Palestine’s 
Family Sponsorship Programme, a unique 
programme which connects the company 
with one family at one of the children’s 
villages with whom they can develop a 
personal relationship and see the progress 
of the children living in this family. In 
addition, APIC commits to sponsoring 
SOS’ Education for a Better Future 
Programme. 

FiNANCiAL iNFOrmATiON
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2015 iNSTiTuTiONAL  ANd
 COrPOrATE dONOrS

institutional Partners

U.S. Department of State Middle East Partnership Initiative

Islamic Relief

Muslim Hands

Welfare Association

PACES

World Food Program

Corporate Partners – Over $10,000

SBITANY

PALTEL Group

Haj Hashem Atta Shawa Charitable Foundation

Corporate Supporters -  $2,500 - $10,000

Palestine for Development Foundation

National Insurance Company

SKY Advertising

Black & Veatch

Corporate Friends – up to $2,500

SOUKTEL

APIC

Arab Bank

Cairo Amman Bank

CEC Sajdi & Partners

Trigon Associates

Bank of Palestine
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Our continued focus on care for the child at 
risk and prevention of family separation is 
reflected in that more 86% of SOS Children’s 
Villages – Palestine expenditures goes toward 
our programmes in Family Based Care, Family 
Strengthening, Education and Emergency 
Relief.

As an integral part of the Palestinian community, 
we believe that financial support from the 
surrounding community is essential to our 
success. In 2015, we set out a new fundraising 
strategy to increase the funds raised from a 
variety of sustainable sources in Palestine.

EXPENdiTurES 2015

FuNdrAiSiNg iNCOmE 2015

86%

21.5%

8.7%

36%

5.3%

37% 5.5%

TOTAL EXPENdiTurES 2015 uSd 4,144,576 

TOTAL LOCAL FuNdrAiSiNg iNCOmE 2015 uSd 121,128

Individual giversCorporates Institutions Events

AdministrationProgrammes Fundraising

FiNANCiAL iNFOrmATiON



202015 السنوي  التقرير 

للخطر  المعرضين  األطفال  رعاية  على  المتواصل  تركيزنا 
ومنع االنفصال األسري ينعكس في أن ما يزيد على %86 من 
مصاريف قرى األطفال SOS - فلسطين ينصب نحو برامجنا 
والتعليم  األسر  وتقوية  وتمكين  األسرية  بالرعاية  المتعلقة 

وبرامج اإلغاثة في حاالت الطوارئ.

أن  نعتقد  الفلسطيني،  المجتمع  من  يتجزأ  ال  جزء  باعتبارنا 
الدعم الذي يقدمه المجتمع من حولنا هو أمر ضروري لنجاحنا. 
في عام 2015 قمنا بتبني استراتيجية جديدة لجمع التبرعات 
لزيادة حجم االموال التي قمنا بجمعها من مجموعة متنوعة من 

المصادر المستدامة في فلسطين.

المصروفات 2015

الدخل الناتج من جمع التبرعات لعام 2015

86%

21.5%

8.7%

36%

5.3%

37% 5.5%

بلغ المجموع الكلي لمصروفات قرى األطفال SOS- فلسطين لعام 2015  4,144,576 دوالر أمريكي.

بلغ مجموع الدخل الناتج عن جمع التبرعات المحلية لقرى األطفال SOS- فلسطين في عام 2015121,128 دوالر أمريكي.

الشركات الراعيةاألفراد المتبرعين المؤسسات الفعاليات

نفقات البرامجالنفقات اإلدارية النفقات المتعلقة بجمع 
التبرعات

المعلومات المالية
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الجهات المانحة والراعية 
المحلية 2015

المؤسسات الشريكة

مبادرة وزارة الخارجية األمريكية للشراكة الشرق اوسطية

اإلغاثة اإلسالمية

األيدي المسلمة

التعاون

خطوات

برنامج الغذاء العالمي

الجهات الشريكة الراعية – ما يزيد على 10,000 دوالر أمريكي

شركة السبيتاني

PALTEL مجموعة االتصاالت الفلسطينية

صندوق الحاج هاشم الشوا لأليتام 

الجهات الداعمة – 2,500 دوالر أمريكي – 10,000 دوالر أمريكي

شركة مؤسسة فلسطين للتنمية

شركة التأمين الوطنية

شركة سكاي )للدعاية واإلعالن والعالقات العامة(

Black & Veatch بالك آند فيتش

الجهات الصديقة – ما يزيد على 2,500 دوالر أمريكي

Souktel  شركة سوكتل

الشركة العربية الفلسطينية لالستثمار )أبيك(

البنك العربي

بنك القاهرة عّمان

شركة سجدي وشركاءه لالستشارات الهندسية

 Trigon Associates شركاء تريجون أسوشييتس

بنك فلسطين
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المعلومات المالية

شركاء محليون
يعني تأثير محلي

في  االستثمار  في   SOS األطفال  قرى  استمرت 
مستقبل األطفال االيتام واألطفال المعرضين للخطر 
السنوات  تلك  خالل   ! عاما   50 لمدة  فلسطين  في 
المجتمع  من  يتجزأ  ال  جزء  األطفال  قرى  أصبحت 
الفلسطيني، وقد أثبتت أن لديها سجل من البرامج 
مدينون  إننا  والنجاح.  والمسؤولية  بالثقة  المفعمة 
والشركاء  المحليين  للشركاء  نجاحنا  في  كثيرا 
والشباب  األطفال  يستثمرون  الذين  المتضامنين 
ويرشدونهم نحو اكتساب مزيد من المهارات الحياتية 
االستثمارات  هي  هذه  واالستقالل.  بالنفس  والثقة 
التي تؤدي إلى خلق جيل متمكن من الشباب الذين 
يساهمون بشكل إيجابي في المجتمع الفلسطيني 
تحمس  وإلى  قوي  مدني  فلسطيني  مجتمع  والى 
حقيقي من جانب المؤسسات والشركات الفلسطينية 
التي تعرف انها تحدث تغييرا حقيقيا في مجرى حياة 
شركائنا  مساهمات  يلي  فيما  نعرض  الشباب. 

المتضامنين والمحليين في عام 2015. 

اإلغاثة اإلسالمية:
في  اإلسالمية  اإلغاثة  اشتركت   2015 عام  في 
فلسطين وقرى األطفال SOS في رفح مع بعضهما 
ببرنامج  المتعلقة  الميدانية  النشاطات  البعض في 
السنة  في  يونس.  وخان  رفح  في  الطفولة  حماية 
االولى للشراكة استفاد حوالي 1100 من األيتام من 
الدعم الفني والخدمات الصحية والطبية والمعونات 
قرى  خبرة  بين  ما  تجمع  الشراكة  هذه  الغذائية. 
والتطوير  الطفولة  SOS في مجال حماية  األطفال 
لإلغاثة  الطويلة  الخبرة  بين  وما  لألطفال  الفردي 

اإلسالمية في رعاية االيتام وبناء القدرات.

معهد الشراكة الشرق أوسطية:
بفضل معهد الشراكة الشرق أوسطية التابع لوزارة 
الخارجية األمريكية تمكن 40 شاب من قرى األطفال 
المهني  التوجيه  برنامج  في  المشاركة  من   SOS
األطفال  قرى  تديره  الذي  الشابة  القيادات  وتطوير 
SOS والذي عقد في الفترة ما بين 2014 – 2015. 
المهارات  في  دورات  على  البرنامج  هذا  اشتمل 
والتقييم  الخطابة  وفن  الجماعي  والعمل  القيادية 
بزيارات  والقيام  المهني  التوجيه  في  واإلرشاد 

للشركات والجامعات في فلسطين واألمن الوظيفي.

مجموعة بالتل )االتصاالت الفلسطينية(:
استمرت مجموعة بالتل في تقديم الدعم المتواصل 
لقرى األطفال SOS - فلسطين حيث قامت برعاية 
كامل  ترميم  ذلك  في  بما  عملنا  من  مجاالت  عدة 
للروضة ومدرسة األطفال SOS في مدينة رفح وبناء 
ملعب جديد مع مظلة واقية لقرية األطفال SOSفي 
بيت لحم وتسديد الرسوم الجامعية ورسوم التدريب 
المهني عن 9 شباب من قرى األطفال SOS وشراء 
 SOS لعائالت قرى األطفال HP 10 حواسيب من نوع
في مدينة رفح والمساهمة في يوم من المرح ألطفال 
وأمهات القرية SOS في رام اهلل بمناسبة يوم المرأة 

العالمي.

شركة السبيتاني:
في صيف عام 2015 تبرعت شركة السبيتاني وأوالده 
األطفال لقرية  الكهربائية  األجهزة  من  كبير  بعدد 
الثالجات  ذلك:  في  بما  رفح  مدينة  في   SOS
األجهزة  من  وغيرها  التلفاز  وأجهزة  والغساالت 
الكهربائية. لم يقتصر هذا التبرع السخي الذي قدمته 
الكهربائية  األجهزة  كافة  بتوفير  السبيتاني  شركة 
الالزمة لقرية األطفال SOS في رفح فقط ولكنها 
لألطفال  ومريحة  بيوت سعيدة  وجود  أيضا ضمنت 

الذين سيعيشون هناك لسنوات عديدة قادمة. 

جمعية الحاج هاشم عطا الشوا الخيرية:
بمناسبة شهر رمضان المبارك قام صندوق جمعية 
الحاج هاشم الشوا الخيرية برعاية 115 طفل وشاب 
من قرية األطفال SOS رفح. جاءت هذه التبرعات من 
منطلق التزام الصندوق الخيري لجمعية الحاج هاشم 
عطا الشوا بتقديم الدعم لألطفال االيتام في جميع 
أنحاء قطاع غزة. وبفضل هذا التبرع السخي تمكنت 
خدمات  تقديم  من  رفح  في   SOS االطفال  قرية 
رعاية أفضل لألطفال والشباب ورفع مستوى جودة 

الرعاية وتحسين الوضع النفسي لألطفال والشباب. 

الشركة العربية الفلسطينية لالستثمار:
في شهر تشرين الثاني من عام 2015 وقعت الشركة 
العربية الفلسطينية لالستثمار اتفاقية رعاية لمدة 
ثالث سنوات مع قرى األطفال SOS فلسطين، حيث 
يسري مفعول هذه االتفاقية ابتداء من عام 2016. 
العربية  الشركة  أصبحت  االتفاقية  هذه  خالل  من 
الفلسطينية لالستثمار الشركة األولى التي شاركت 
الخاص بقرى األطفال  الرعاية األسرية  في برنامج 
SOS في فلسطين، وهو برنامج فريد من نوعه حيث 
يتم ربط الشركة مع إحدى العائالت في إحدى قرى 
األطفال SOSبحيث يتم تطوير عالقة شخصية بين 
الشركة وهذه العائلة لمعرفة مدى النجاح الذي يحرزه 
األطفال الذين يعيشون ضمن تلك العائلة. إضافة إلى 
ذلك تتعهد الشركة العربية الفلسطينية لالستثمار 
برعاية البرنامج التعليمي في قرى األطفال SOSمن 

أجل تأمين مستقبل أفضل لهم.
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٣  تم تغيير اسم الطفلة ألغراض الحماية والخصوصية

خطى صغيرة
نحو تعافي كبير

أكدت جميع تقارير األطباء أن هدى كانت غير قادرة 
على الحركة ، لكن زمالء العمل SOS رفضوا قبول 

فكرة أنه ليس هناك أمل بالنسبة لها

هدى٣ الصغيرة تركض وتضحك مثلها مثل أية طفل. قبل أشهر قليلة فقط 
قال األطباء أنها هدى لن تستطيع المشي على اإلطالق. 

ولدت هدى التي لم تبلغ سن الرابعة بعد وهي تعاني من ضمور في العضالت 
كان سببه األدوية التي كانت تتعاطاها والدتها عندما كانت حامال. توفيت والدة 
الرعاية  من  قليل  الرضيعة  هدى  تلقت  والدتها،  من  قصير  وقت  بعد  هدى 
والحنان وبالكاد كانت تتناول الغذاء. قام والدها بوضعها في صندوق صغير في 
 SOS كل وقت كان يغادر فيه المنزل. عندما دخل العاملين في قرى األطفال
إلى منزل العائلة وجدوا خمسة أطفال مهملين يعيشون في بيت بالكاد يصلح 
مشيها  أول  في  طفلة  وجدوا  كما  التغذية،  سوء  من  يعانون  وكانوا  للعيش، 

مشلولة جزئيا ومحبوسة داخل صندوق لعدة ساعات في اليوم.

تم أخذ هدى إلى مركز الرعاية البديل المؤقت التابع لقرى األطفالSOS في 

مدينة غزة. أفادت كافة التقارير التي قدمها األطباء أن هدى تعاني من إعاقة 
وهي غير قادرة على الحركة. غير أن العاملين في مركز الرعاية المؤقتة التابع 
لقرى االطفال SOS رفضوا قبول فكرة أنه ال يوجد هناك أمل بالنسبة لهدى.

أخذ العاملين في مركز الرعاية المؤقت SOS الطفلة هدى إلى األخصائيين 
حيث أكد اثنين منهم أن هدى تعاني من إعاقة، بيد أنه يمكنها أن تمشي 

بمساعدة العالج الطبيعي واألدوية الطبية والرعاية الخاصة.

فترة عالجها من قبل  وتم دعمها طوال  لمعالجة هدى،  برنامج  تم وضع 
مقدمي الرعاية المفعمين بالمحبة في قرى األطفالSOS. بعد مرور ثالثة 
شهور على تلقيها للعالج الطبيعي بدأت الطفلة هدى التي كانت موضوعة 
داخل صندوق مكتوب عليه “ إعاقة دائمة” بالمشي. في البداية كانت هدى 
تمشي بخطى مضطربة. غير أنها واصلت النمو شهرا بعد شهر بشكل أقوى 

وأسرع وبثقة أكبر من ذي قبل.
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منذ بدايته في شهر تموز من عام 2015 قام برنامج اإلغاثة في حاالت الطوارئ بتنفيذ ثالثة أنشطة رئيسية. تهدف كافة النشاطات للحيلولة دون انفصال المزيد 
من األطفال عن عائالتهم البيولوجية.

مشروع النازحين داخليا

يعمل هذا المشروع مع العائالت واألطفال 
في  للخطر  عرضة  األكثر  المناطق  في 
االساسية  االحتياجات  لتلبية  غزة  قطاع 
لهذا  األولية  النشاطات  تشمل  لهم. 
المشروع تأمين كرفانات للنازحين داخليا 
لحمايتهم من األمطار وتوزيع  25 صندوق 
من الفرش والبطانيات والمعاطف الشتوية 

على األطفال. 

األسري  الدعم  برنامج 
في حاالت الطوارئ

تمكين  برنامج  يشبه   البرنامج  هذا 
،وهو  بتنفيذه  نقوم  الذي  األسر  وتقوية 
يتعامل مع الحاالت األسرية األكثر عرضة 
للخطر في غزة. منذ شهر أيلول تلقت أكثر 
من 12 عائلة دعما أسريا طارئا من حيث 
تسديد بدل اإليجار وإعادة تأهيل المنازل. 
 4 هناك  كانت  العائالت  تلك  بين  من 
عائالت ألطفال يتلقون الرعاية في مركز 
الرعاية المؤقتة. يهدف هذا البرنامج إلى 
مساعدة العائالت لكي يتمكن األطفال من 

العودة لالنضمام لعائالتهم البيولوجية.

البديل  الرعاية  مركز 
المؤقت:

لألطفال  الرعاية  المركز  هذا  يقدم 
عن  المنفصلين  واألطفال  المشردين 
عائالتهم واألطفال الذين يمرون بظروف 
منذ  الحرب.  أعقاب  في  سيئة  معيشية 
طفل   63 حوالي  تلقى  البرنامج  بداية 
المؤقتة.  الرعاية  مركز  عاجلة في  رعاية 
انضم 17 من هؤالء األطفال إلى عائالتهم 
أثناء تلقيهم للخدمات التي يقدمها مركز 
الرعاية المؤقت حيث يتلقى األطفال أيضا 
وفي  المدرسة  في  أكاديميا  دعما 
األخصائيين  من  ودعما  االمتحانات 

النفسيين المدربين. 

التطورات األخيرة

برنامج اإلغاثة
في حاالت الطوارئ
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من خالل متجر بقالة صغير، عابد وزوجته اآلن لديهم 
دخل ثابت لتقديمه لبناتهم

عائالت قوية
تعني أطفال أقوياء

تتكون عائلة عبد الوهاب من زوجته وأربع بنات. يعاني عبد الوهاب من مرض 
مميت وليس لديه أي عمل أو موارد دخل لرعاية عائلته. لم تكن زوجته األمية 
التي تعاني هي األخرى من مرض السكري قادرة على الحصول على عمل 

لتلبية االحتياجات األساسية ألطفالها. 

قبل التحاقهم ببرنامج الدعم األسري في قطاع غزة كان أطفال عبد الوهاب 
يعانون من العديد من المشاكل الصحية والنفسية. انتقل نفس المرض إلى 
األسرة  أفراد  والدهم وكل  الوراثة، حيث كان  األطفال عن طريق  اثنين من 
وضعف  الشديد  والخوف  السرير  في  والتبول  الدم  فقر  مرض  من  يعانون 

التحصيل األكاديمي. 

عندما قابل متطوعو برنامج الدعم األسري تلك العائلة عرفوا أن الطريق سوف 
تكون طويلة أمام تلك العائلة حتى تصبح مستقلة ماليا ومعتمدة بشكل كامل 
على ذاتها. لتحقيق ذلك الهدف قام متطوعو برنامج الدعم األسري بتصميم 
برنامج إنمائي يتناسب مع احتياجات تلك األسرة ويساعدها في شق طريقها 

نحو االستقاللية المادية.

في البداية تم تلبية احتياجات األطفال األساسية والتي اشتملت على الغذاء 
ونشاطات  الترفيهية  والنشاطات  الخاص  والتعليم  النفسي  والدعم  الصحي 
اآلخران تدريبات متعلقة  الوالدين هما  خاصة داعمة لحقوق األطفال. تلقى 

نفسيا  ودعما  والصحة  األدوية  بتناول  متعلقة  وتوعية  األبوية  بالمهارات 
واجتماعيا ودورات محو األمية لألم. 

التحق عبد الوهاب وزوجته أيضا بدورات في “ كيفية إنشاء مشاريع صغيرة “ 
وفي “ اإلدارة المالية” حتى يتعلمان كيفية إدارة المشاريع الصغيرة. 

لقد عمل مستخدمو ومتطوعو قرى األطفالSOS عن كثب وبشكل متواصل 
مع العائلة لمدة ثالث سنوات. خالل ذلك الوقت، أصبحت العائلة قوية وأثبتت 
أنها قادرة على تحمل المسؤولية عن أطفالها وحمايتهم. في عام 2015 تلقت 

العائلة مساعدة من قرى األطفال SOSعلى شكل نشاطات مدرة للدخل.

من خالل البقالة التي أصبح يمتلكها ويديرها عبد الوهاب وزوجته فقد أصبح 
لديهم اآلن دخال ثابتا من شأنه دعم التطور الصحي لبناتهم. واألهم من ذلك 
على  التغلب  عن  عاجزين  السابق  في  كانوا  الذين  األطفال  أن  هو  بكثير 
االضطرابات النفسية والصعوبات التعليمية والمشكالت الصحية أصبحوا اآلن 

يتمتعون ببيئة أسرية صحية! 
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في بيت لحم
 SOS تم تنفيذ برنامج تمكين وتقوية األسر الخاص بقرية األطفال
في مدينة الخليل وبيت لحم منذ عام 2004. في عام 2015 عمل 
الغربية  الضفة  جنوب  في  بيولوجية  عائلة   259 مع  البرنامج  هذا 
البالغ  بأطفالها  االعتناء  من  لتمكينها  العائالت  تلك  مستوى  لرفع 
من  عائلة   15 تخرجت  العائالت  تلك  بين  من  عدده 1,133 طفل. 
ذلك البرنامج وأصبحت قادرة على االعتماد على الذات. اضافة لذلك 
قام البرنامج بتنفيذ 43 من النشاطات المدرجة للدخل لحوالي 43 
تصبح  ان  بعد  البرنامج  هذا  من  قريبا  تتخرج  سوف  والتي  عائلة 

مستقلة اقتصاديا. 

بناء قدرات مقدمي الرعاية هو عنصر أساسي في برنامج تمكين 
وتقوية األسر. في عام 2015 تلقى مقدمي الرعاية تدريبات لبناء 
قدراتهم في تقديم اإلسعاف األولي وفي الصحة النفسية لألمهات 
النفسية والتغذية الصحية  التعامل مع األمراض  واألطفال وكيفية 
وسرطان الثدي. فضال عن ذلك ، قام برنامج تمكين وتقوية األسر 
بتوفير دورات لبناء قدرات 9 من الشركاء التنفيذيين الرئيسين. في 
مدينة الخليل ومن خالل مشروعنا الممول من الوكالة الدنماركية 
كتابة  على  التدريبات  تلك  اشتملت   .“ “دانيدا  الدولية  للتنمية 
الدعم  مجموعات  وإدارة  وتشكيل  والتسويق  والمحاسبة  المشاريع 
النسائية، و نتيجة الدعم المشروع الممول من الوكالة الدنماركية 
للتنمية الدولية فقد تمكنت نحو 20 عائلة من االنتقال للعيش في 
للدخل  المولدة  النشاطات  31 من  تنفيذ  شقق جديدة، وتم كذلك 
لتمكين تلك العائالت من تحقيق االستقالل المالي واالعتماد على 

الذات.

التطورات األخيرة

برنامج تمكين 
وتقوية األسر

في رفح
غزة  قطاع  في  األسر  وتقوية  تمكين  برنامج  قام   2015 عام  في 
خمس  في  عائلة   210 ضمن  طفل   952 لحوالي  الدعم  بتقديم 
مناطق جغرافية وهي: خان يونس ودير البلح والنصيرات والبريج 
مؤسسات  من  خمس  مع  بالتنسيق  البرنامج  تنفيذ  يتم  وجباليا. 
هؤالء  طريق  عن  رئيسيين.  تنفيذيين  كشركاء  المدني  المجتمع 
العائالت  مع  المتابعة  مسؤولية  متطوعا   19 يتولى  سوف  الشركاء 
من خالل الزيارات المنزلية وتقديم الخدمات وتخطيط النشاطات. 

برنامج تمكين وتقوية  إنهاء  24 عائلة من  في قطاع غزة تمكنت 
تحقيق  في  النجاح  من  العائالت  هذه  من   16 تمكنت  األسرحيث 
عائلة   35 تلقت  ذلك،  إلى  إضافة  كامل.  بشكل  الدائم  االستقالل 
مساعدات تتعلق بنشاطات مدرة للدخل حتى تصبح مستقلة ماليا. 
تم كذلك ترميم 13 منزل لكي تصبح أماكن آمنة لسكن األطفال 
وتقديم  العائالت  تلك  قدرات  ببناء  البرنامج  قام  كما  وعائالتهم. 

الدعم النفسي لها. 
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“إنها لم تكن تستطيع ان تقرأ قبل أن تأتي إلى 
SOS ،لكنها اآلن تقرأ إلخوتها و اخواتها“

الحياة بدون
 مدرسة

قبل مجيئها للعيش في قرية األطفال، لم يكن أحد من أفراد عائلة رهام يعتني 
بها أو معنيا في التحاقها هي وأختها الصغيرة بالمدرسة وتلقي التعليم المناسب. 
جاءت رهام وأختها الصغيرة آية للعيش في قرية األطفال SOS وهن يعانين من 
خلل في النطق ألنهن لم يتلقين الرعاية المناسبة كطفلتين. وعندما وصلت 
رهام لقرية األطفال SOS كانت ضعيفة جدا في المدرسة. لقد كان عليها بذل 

الكثير من الجهود للحاق بالمواد التعليمية.

أنا صباح. لقد بذلت أم رهام في قرية األطفال SOS أقصى ما بوسعها لمساعدة 
رهام في دراستها. 

تقول أم رهام:

“ لقد تأكدنا بأنها تذهب للمدرسة. قمنا بعرض رهام وأختها الصغيرة على 
إنها  الدراسة.  أنها تحب  المثير بخصوص رهام هو  الشيء  النطق.  أخصائي 
تحاول بذل أقصى ما بوسعها فعال ولديها حافز داخلي لمواصلة الدراسة بالرغم 
من كافة الصعوبات التي واجهتها حتى اآلن. إنني أذكر أنها واجهت صعوبة 
حقيقية وهي في الصف الثاني. لقد كانت تحاول تعويض النقص عن ضعفها 
األكاديمي، غير أنها تحسنت في الصف الثالث والرابع تدريجيا. في العام الماضي 
حصلت على معدل %89 في المدرسة. لقد كنت فخورة بها حقا ما زالت اللغة 

اإلنجليزية صعبة بالنسية لها ولذلك سوف نحضر لها مدرس خاص هذا العام 
لمساعدتها في دروس اللغة اإلنجليزية والرياضيات. إنه ألمر مشجع حين ترى 
كم تقدمت رهام في دروسها،  لم تكن رهام قادرة على القراءة عندما جاءت 
تقرأ  اآلن  ولكنها  عشرة  الحادية  سن  في  وهي  األطفال  قرية  في  للعيش 

ألخوتها وأخواتها”.

لقد أصبحت رهام فخورة خاصة بالتقدم الذي أحرزته :

“ في الحقيقة أنا أريد أن أفهم  ولذلك فأنا أبذل أقصى ما بوسعي في المدرسة  
فأمي تساعدني على فهم األمور التي ال أعرفها. إنني اآلن أفهم المدرسة وهو 

شعور رائع”.

منذ مجيئها للعيش في قرى األطفال SOS عملت رهام أقصى ما بوسعها 
لتحقيق ما وصلت إليه اآلن. أصبحت عالماتها ممتازة وتحسنت في مبحث 
الرياضيات، حتى أنها أصبحت قادرة على كتابة القصص القصيرة، لم يكن أي 
شيء من هذا القبيل ممكنا في حياة دون مدرسة ؛ أي دون قرية األطفال 

.SOS
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بيت لحم
في عام 2015 قدمت روضة األطفال SOS في بيت لحم خدماتها لحوالي 56 طفل 
بينما قدمت مدرسة هيرمان جماينر SOS خدماتها لحوالي 306 طفل وشاب. كان عام 
الذي  االستراتيجي  القرار  أعقاب  في  والمدرسة  للروضة  بالنسبة  صعبا  عاما   2015
اتخذته منظمة قرى األطفال الدولية SOSوالذي ينص على إنهاء تمويل المدرسة في 
تزال قرى  العام نفسه. ال  أيار من  وبالتحديد في شهر   2016 الدراسي  العام  نهاية 
األطفال SOS في فلسطين منذ شهر آذار من عام 2016 حتى اآلن تبحث عن شريك 
لتولي مسؤولية المدرسة في محاولة منها لمنع إغالقها، حيث تم عقد سلسلة من 

المناقشات مع اثنين من الشركاء المعنيين. 

بالرغم من هذه الظروف الصعبة إال أن التالميذ واظبوا على الدراسة. لقد تعلم التالميذ 
وأولياء أمورهم كيفية زراعة األشجار في فلسطين من خالل الشراكة مع نادي البيئة. 
قامت مدرسة هيرمان جماينر SOS بتخريج الفوج الرابع من طلبة التوجيهي. كان ثلث طالب المدرسة من الطالب اآلخرين الذين عاشوا في قرية 
األطفال SOS في بيت لحم. وألن العديد من هؤالء األطفال لم يلتحقوا بالمدرسة قبل مجيئهم للعيش في قرى االطفال SOSفقد واجهوا صعوبات في 
المدرسة خاصة في مبحث اللغة اإلنجليزية واللغة العربية والرياضيات. لهذا السبب فقد تلقى الطالب من الصف الثاني وحتى الصف السادس األساسي 

دروس تقوية خاصة أثناء وخارج الدوام المدرسي من أجل رفع مستواهم في المواضيع الثالثة السابقة.

رفح
في عام 2015 قامت روضة األطفال SOS في رفح بتقديم خدماتها لحوالي 130 طفل 
من سن الرابعة حتى السادسة في حين قامت مدرسة هيرمان جماينر بتقديم خدماتها 
لحوالي 175 طفل حتى الصف السادس. في بداية السنة الدراسية وبالتحديد في شهر 
أيلول من عام 2015 التحق عدد من الطالب الجدد بمدرسة هيرمان جماينر بسبب 
إغالق مدرسة الوكالة في منطقة رفح ،حيث تم استيعاب العديد من الطلبة القادمون 

.SOS من مدرسة الوكالة في مدرسة هيرمان جماينر

أكدت مديرة مدرسة هيرمان جماينر في رفح على الخطوات التي قامت بها المدرسة 
في عام 2015 لرفع مستوى جودة التعليم فيها. قامت مجموعة بال تل )االتصاالت 
الفلسطينية( بترميم المدرسة والروضة بالكامل بينما قامت جمعية اإلغاثة اإلسالمية 
بتزويد النشاطات الصفية في الروضة بمعدات وأجهزة جديدة بما في ذلك سمارت بورد 
" اللوح الذكي“ واألثاث والقرطاسية. شاركت الهيئة التدريسية في اثنتين من الدورات التدريبية الخاصة تحت عنوان " تطوير التخطيط والمهارات اإلدارية 
تحت الضغوطات“ و " كتابة التقارير الجيدة في وقت قصير“. قامت المدرسة أيضا بالتعاون مع المركز الفلسطيني للديمقراطية وحل النزاعات بتزويد 

المدرسة بعالم فيسيولوجيا للتعامل مع  الطالب الذين يعانون من مشاكل نفسية. 

شارك طالب مدرسة هيرمان جماينر في مسابقات نظمتها وزرة التربية والتعليم وحصلوا على المرتبة األولى في الغناء وإلقاء الشعر والرسم وكرة القدم 
والحديث الشريف وكتابة المقاالت والدبكة. كما حصلت مجموعة أخرى من التالميذ على المرتبة األولى في مسابقة تحت عنوان: " تصميم مدونة على 

اإلنترنت“.

التطورات األخيرة

المدارس 
SOSورياض األطفال
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ثقافة العمل
 التطوعي

إلى تمكين األطفال لكي يصبحوا كبارا ولديهم   SOS تسعى قرى االطفال 
المهارات الالزمة لتحمل المسؤولية عن أنفسهم والمساهمة بشكل إيجابي في 
المجتمع الفلسطيني. يعتبر العمل التطوعي في قرى األطفال SOS جزء ال 
 SOS يتعلم الشباب في بيوت الشباب .SOS يتجزأ من برنامج بيوت الشباب
يشارك  لمجتمعاتهم.  الجميل  رد  اهمية  حد سواء  على  لحم  وبيت  رفح  في 
الشباب في حمالت التوعية المتعلقة بأهمية العمل التطوعي كجزء من برنامج 
التطوع. يجب أن يقدم الشباب المتطوعون 25 ساعة عمل تطوعية كل سنة 

في المؤسسات المحلية.

“ من المهم أن نغرس في شباب قرى األطفال SOS ثقافة العمل التطوعي “ 
يقول سامي عجور منسق الرعاية األسرية في رفح. ويتابع عجور قوله:” يتعلم 
شباب قرى األطفال من خالل العمل التطوعي SOS اهمية الخدمة المجتمعية 

ويشعرون بأنهم جزء ال يتجزأ من عملية التغيير في مجتمعاتهم”.

في بيت لحم وفي عام 2015 قام شباب قرية االطفال SOS بعمل تطوعي في 
مدرسة الشروق والمدرسة العالئية للعميان، حيث قاموا بنشاطات تطوعية في 
بيوت العجزة إحياء لليوم العالمي للعجزة، وقاموا أيضا بترميم البيوت اآليلة 
بيئة جميلة  بلدية بيت لحم تحت عنوان” نحو  للسقوط وشاركوا في حملة 
ونظيفة” عن طريق مساعدة عمال البلدية في تنظيف وتقليم األشجار والزراعة 

وتزيين بعض الشوارع أثناء الحملة.

العمل  خالل  “من 
 SOS التطوعي، شباب الـ
من  جزء  أنهم  يشعرون 

تغيير مجتمعهم “

في رفح قام شباب قرية األطفال SOS أيضا بالمشاركة في برامج الخدمة 
جدارية  لوحات  ورسم  والنجار  الرنتيسي  مستشفى  زيارة  مثل  المجتمعية 
بالتنسيق مع جمعية الفاخورة . وقاموا أيضا بترميم أحد المنازل الذي يعود 
لعائلة أحد الشباب البيولوجية والتطوع ليوم واحد في تنظيف قرية األطفال 

SOSوزيارة بيوت العجزة. 

يقول السيد زهير زبون  قائد بيوت الشباب في قرية األطفال SOS بيت لحم:

التطوع. فهم  كثيرة من خالل  قيمة  مهارات  األطفال  يتعلم شباب قرى   “
يتعلمون كيفية تقبل ومساعدة اآلخرين بغض النظر عن الخلفية واللون 
والجنس, ويتعلمون كذلك كيفية االندماج مع المجتمع والتفاعل مع المؤسسات 

مما يعطيهم فرص أكبر للحصول على وظائف في المستقبل”.
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في بيت لحم
في عام 2015 كان هناك 41 شابا يعيشون في أربعة بيوت شباب 
في بيت لحم خارج قرية األطفالSOS . إضافة إلى ذلك التحق 13 
شاب و 8 فتيات بالجامعة وببرنامج التدريب المهني. شارك شباب 
قرى األطفال  SOS في ورشات العمل التي تم تنفيذها بالتنسيق 
مع معهد الشرق االوسط للشراكة المجتمعية وجمعية الهالل األحمر 
مهاراتهم  مستوى  برفع  الشباب  هؤالء  قام  حيث  الفلسطينية، 
المتعلقة باالتصال والتواصل والعمل الجماعي والقيادي. وكما قام 

ستة من الشباب بالمشاركة في ماراثون فلسطين في بيت لحم. 

في نهاية العام تخرج ستة شباب وفتاتين من قرى األطفال. تمكن 
تمكن  بينما  التوجيهي،   امتحانات  في  النجاح  من  وفتاتين  شابين 
سوف  األهلية.  الجامعة  من  التخرج  من  واحدة  وفتاة  شبان  ثالثة 
ويساهمون  مستقلين  ليصبحوا  طريقهم  الشبان  هؤالء  يواصل 

بشكل إيجابي في مجتمعهم الفلسطيني. 

التطورات األخيرة

بيوت الشباب 
والشابات

في رفح
ايضا في عام 2015 كان هناك 37 شاب يعيشون في أربعة بيوت 
في  شابا   15 شارك  فقد  ذلك  إلى  إضافة  رفح.  مدينة  في  شباب 
يعيش  حيث  األطفال  قرى  في  المستقل  شبه  الشبابي  البرنامج 
الشباب بشكل مستقل ويدرسون في الجامعة أو ملتحقون ببرنامج 
التدريب المهني ولكن تحت إشراف قرى األطفالSOS. تم انتقال 7 
شباب لالنضمام ثانية لعائالتهم البيولوجية أو لعائالتهم الممتدة 
أو ملتحقون ببرنامج  الجامعة  الوقت نفسه يدرسون في  وهم في 

التدريب المهني. 

منفصل  بشكل   SOS الشباب  قرى  في  والشابات  الشباب  يعيش 
ومساعدة  قائدهم  من  المحبة  على  قائمة  رعاية  يتلقون  حيث 
التي  المهارات  من  لمزيد  اكتسابهم  أثناء  دراستهم  في  إضافية 
تساعدهم على االستقاللية. ينبغي أن يلعب الشباب والشابات دورا 
فعاال في القيام بالواجبات المنزلية مثل الطبخ والتنظيف وتنسيق 
النشاطات. فيجب تشجيع هؤالء الشباب أبضا على تطوير مواهبهم 
في مجال الموسيقى والرياضة والفن. حيث يقوم العديد من الشباب 
بالدبكة. هذا  الشباب في مدينة رفح بنشاطات متعلقة  في بيوت 
التطوعية طوال  النشاطات  في  الشباب  إلى مشاركة جميع  إضافة 

العام. 
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عندما جاءت سارة١ ألول مرة للعيش في قرى األطفال SOS في بيت لحم كانت 
خجولة للغاية ويملئها الخوف. لقد كانت غير قادرة على الجلوس بجانب أي 
شخص دون الشعور بالتوتر، حتى أنه كان من الصعب عليها تقبل الزوار الجدد 

الذين يجيئون للعيش في بيتها الجديد. 

االم رويدة، وهي ام في قرية األطفال التي تعيش فيها سارة حيث أعطت صورة 
عن السنة األولى لحياة سارة في القرية قائلة: “ لقد كانت حياتها غير ما كنا 
نتوقعه من طفلة في سنها. كانت ترفض اللعب ولم تكن تشعر بالحرية وغير 
قادرة على التعبير عن نفسها.  حتى أن الطريقة التي كانت ترتدي فيها مالبسها 

كانت أقرب إلى الكبار من الصغار.”

جاءت سارة للعيش في قرى األطفال SOS في بيت لحم قبل ثالث سنوات 
عندما كانت في العاشرة من عمرها. جاءت هنا للعيش مع االم رويدة التي 
أعطتها إحساسا باألمان واالنتماء، وهو إحساس لم تكن سارة تشعر به من قبل. 

تقول ام سارة:

“ كنت أعرف أن سارة كانت بحاجة إلى الشعور باألمان حتى تتمكن من االنفتاح 
لقد  انفراد.  على  معها  وجلست  معها  تحدثت  السعيدة.  طفولتها  وممارسة 
أعطيتها شعورا باألمان، وأقمت معها عالقة قائمة على األمان والثقة. كنت دائما 
أعطيها فرصة لالختيار ولذلك اكتسبت إحساسا باحترام الذات ناشئ عن تحملها 

للمسؤولية وحرية االختيار”. 

لقد عرفت األم رويدة  أن العالقات األسرية المفعمة بالقوة هامة جدا لجعل سارة 
تشعر باألمان . طلبت األم رويدة من جميع األطفال أن يستأذنوا من سارة قبل 
الجلوس بجانبها حتى تشعر أنها قادرة على اتخاذ القرارات الخاصة بها. تعاون 

“ SOS غيرت حياتي 
لألفضل، أشعر ان لدي 

حياة  طبيعية“

استعادة حرية
 الطفولة

إخوة سارة البيولوجيين وإخوتها وخواتها في قرية األطفال SOS مع األم رويدة، 
حيث بدأت سارة تشعر باألمان في وقت قصير جدا. 

لقد غيرت الحياة في قرى األطفال SOS حياة سارة بالكامل. كانت سارة قد 
تلقت القليل من التعليم في السابق، ولكنها اآلن أصبحت قادرة على القراءة، 
لقد توقفت عن الشعور بالخوف من القادمون الجدد الذين يأتون للعيش معها 
والمزاح  الضحك  على  قادرة  وأصبحت  أصدقاء  اآلن  لديها  أصبح  البيت.  في 

واللعب في الخارج مع أطفال القرية.

حتى أن سارة أصبحت اآلن قادرة على التعبير عن شعورها فيما يتعلق بالعيش 
هنا في القرية تقول:

“ لقد تغيرت حياتي لألفضل. في البداية لم أكن قادرة على التعامل مع األطفال 
اآلخرين هنا في القرية ولكن اآلن لدي أصدقاء يعاملونني باحترام. لقد أصبحت 
قادرة على اللعب وأنا اآلن أشعر باالرتياح وينتابني شعور بأنني أعيش حياة 

طبيعية”. 

١  تم تغيير اسم الطفلة ألغراض الحماية والخصوصية
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قرية SOS - بيت لحم
في بداية عام 2015، كان هناك 93 طفل يعيشون في  القرية . خالل ذلك العام تم 
قبول 7 أطفال جدد في القرية، في حين تم انتقال 7 أطفال آخرين للعيش في بيوت 
الشباب SOS في بداية شهر آب من العام نفسه تم النهوض بالمستوى األكاديمي 
لألطفال في القرية كان احد االوليات في عام 2015. حيث تم توفير دروس خاصة 
المواد  دراسة  في  لمساعدتهم  40 طفل  لحوالي  القرية  في  المدرسي  الدوام  خارج 
األساسية مثل العلوم والرياضيات واللغة العربية واإلنجليزية. في السابق قام العديد 
من خريجي قرى ألطفال  SOSبااللتحاق بالفرع األدبي خالل دراستهم في مرحلة 
التوجيهي، ذلك ألنه كان من الصعب عليهم متابعة المواد العلمية بعد انقطاعهم عن 
التدريبية تشجيع  الدورات  الهدف من  المراحل األولى من حياتهم. كان  التعليم في 
االطفال في القرى منذ نعومة أظافرهم على دراسة المواد العلمية وبالتالي منحهم 

مزيد من الفرص في المستقبل. 

تسعى قرى األطفالSOS إلى رفع مستوى الرعاية المقدمة لألطفال في القرية بشكل دائم، وهي بذلك تعمل على بناء قدرات العاملين في الرعاية 
األساسية في قرى األطفال بما في ذلك األمهات والخاالت والباحثين االجتماعين. وهذا أمرا ضروريا لرفع مستوى هؤالء العاملين ألنه يتعلق بتنشئة 
األطفال. في عام 2015 شاركت أمهات قرى األطفال SOS في دورة عقدت لمدة 15 يوما في الجامعة األهلية حول التعامل مع المراهقين. إضافة إلى 

ذلك، قامت األمهات والخاالت في قرى األطفال SOS بعقد دورة حول التعامل مع األطفال استنادا الحتياجاتهم وفئاتهم العمرية وأوضاعهم المختلقة

قرية SOS - رفح
في مستهل عام 2015 كان هناك 73 طفل يعيشون في القرية. تم قبول 8 أطفال جدد 
للعيش في القرية خالل ذلك العام, بينما تم انتقال 3 أطفال للعيش مع عائالتهم 
البيولوجية. تم أيضا انتقال4 فتيات من القرية للعيش في بيوت الفتياتSOS. في 

نهاية ذلك العام قامت القرية بتقديم الرعاية لحوالي 75 طفل.

كما في عام 2015 تم تنفيذ العديد من البرامج لتمكين قرى االطفال SOS من توفير 
الحماية لألطفال. هذا إضافة إلى العديد من النشاطات التي ساعدت االطفال في قضاء 
الخاصة بشهر  والنشاطات  الصيفية  المخيمات  والترفيه، فضال عن  المرح  وقت من 
يوم  بتنظيم  غزة  قطاع  في  المجتمعية  النفسية  الصحة  برنامج  قام  وقد  رمضان. 
ترفيهي لجميع األطفال واالمهات في القرية بمناسبة اليوم العالمي لحماية الطفولة 
والعنف. خالل ذلك العام، تم أيضا عقد العديد من ورشات العمل لقرى األطفال ورياض 

ومدارس األطفال SOS. وقد دارت هذه الورشات حول مواضيع النفايات الصلبة ومخلفات الحروب وإزالة االنقاض. 

التطورات األخيرة

التطورات األخيرة
SOS في قرى
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من  كثير  تقيم  SOS, حيث  األطفال  قرى  بالنشاط في  مفعما  العادة شهرا  في  رمضان 
المؤسسات المحلية والدولية في بيت لحم ورفح على حد سواء وجبات اإلفطار الجماعي 

وفعاليات لألطفال.

 SOS أوضح سامي عجور منسق الرعاية األسرية في رفح أهمية رمضان في قرية األطفال
في رفح قائال: "رمضان جزء من ثقافتنا وديننا. إنه وقت مقدس، ونحن سعداء إزاء االهتمام 
الذي تبديه العديد من المؤسسات لألطفال األيتام واألطفال المنفصلين عن عائالتهم في 
قرى األطفال SOS حيث أن هذه المناسبة الدينية تساهم في اإلحساس بروح التكافل 
والتكاتف في المجتمع من خالل التبرع باألطعمة والمالبس وتقديم الدعم المالي الذي 

تقوم به المؤسسات المختلفة خالل هذا الشهر الفضيل“. 

يقوم األطفال في قرية األطفالSOS رفح بتنمية مواهبهم وهواياتهم من خالل العديد من 
النشاطات الصيفية بما في ذلك أحد المخيمات الصيفية الذي تم عقده لمدة إسبوع واحد 
إلى يوم رياضي نظمته جمعية فلسطين لتشجيع  الجهات اإلسالمية، إضافة  بدعم من 
رياضة األطفال ومخيم صيفي للشباب. من خاللهم شارك األطفال في النشاطات الرياضية 
والفنية والثقافية والصحية والموسيقية. في مدينة رفح شاركت بيوت الشباب SOS أيضا 
والعمل  والسباحة  التفريجية  النشاطات  على  اشتملت  التي  الصيفية  المخيمات  أحد  في 
التطوعي. هذه النشاطات هامة كونها توفر بيئة ترفيهية آمنة وبعيدة عن العنف، كما أنها 
تكسب الشباب القيم الهامة المتعلقة بالثقة بالنفس وأهمية الخدمة المجتمعية. وهي في 

الوقت نفسه تعطي األطفال والشباب ببساطة فرصة لالستمتاع بالنشاطات الصيفية.

في تموز من عام 2015، افتتحت قرى األطفال SOS برنامجها الجديد المتعلق باإلغاثة في 
حاالت الطوارئ في قطاع غزة. جاء قرار افتتاح البرنامج في أعقاب الحرب على غزة في 
صيف عام 2014. يهدف هذا البرنامج إلى توفير الحماية وتأمين الرفاه والتنمية المستدامة 
لألطفال والعائالت األكثر ضعفًا في غزة والذين ال يزالون يواجهون صعوبات كبيرة ناجمة 

عن أزمة طال أمدها.

رمضان شهر العائلة و التكاتف واالحتفال

“متعة الصيف” المخيمات و النشاطات الصيفية

)ERP(افتتاح برنامج اإلغاثة في حاالت الطوارئ
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أحداث هامة 2015

األحداث الهامة
في عام 2015

في آذار من عام 2016, تم االفتتاح الكبير ألول حديقة تزلج في فلسطين في قرى األطفال 
Skate- في بيت لحم. لقد تم إنجاز هذا المشروع بالتعاون بين مؤسسة سكيت إيد SOS

Aid )مؤسسة ألمانية تعنى بتطوير المشاريع اإلنسانية الخاصة بالشباب واالطفال( ومنظمة 
Deutsche Post/ قرى األطفال الدولية و شركة دوتشيه بوست دي. أتش. أل. األلمانية

DHL)شركة ألمانية لخدمات البريد( وبدعم سخي من التبرعات األلمانية الخاصة. تحدث 
الدولية    SOSمن منظمة قرى األطفال “ Wilfred Vyslozilالدكتور “ويلفريد فيسلوزيل

قائال:
 " في البالد التي يكون فيها األطفال محاصرين داخل األسوار, فإن التزلج يعطيهم إحساسا 
بالحرية. أما بالنسبة لألطفال الذين ينشؤون دون رعاية أبوية فالتزلج يعلمهم التركيز 
والعزيمة والمهارات الحياتية الدائمة. التزلج أيضا يبني مجتمعا داعما وقائما على الصداقة“. 

قام الرئيس سيدهارثا كول  Siddhartha Kaulبزيارة قرى األطفال SOSفي فلسطين في 
شهر نيسان من عام 2015. هذه الزيارة كانت األولى للسيد كول إلىSOS  فلسطين. سافر 
الرئيس كول إلى مدينة بيت لحم ورفح حيث اطلع على اعمال ومشاريع SOS لالطفال 

االيتام و العائالت واألطفال المعرضين لخطر التشتت في فلسطين.

 وقال السيد محمد شاللدة المدير الوطني لقرى األطفال في فلسطين:

" إن الزيارة التي قام بها الرئيس كول كانت هامة جدا ألنها تمثل اعترافا دوليا بنا كعضو 
في المؤسسة الدولية لقرى األطفال SOS واعطيت الدافع لجميع قرى األطفال في فلسطين 

بما في ذلك الهيئة االدارية واألمهات واألطفال“. 

وفي بيت لحم قام الرئيس سيدهارثا كول بتوزيع الخواتم الفخرية على أربعة من األمهات 
في قرى األطفال SOS وهن : رويدة عوينة وإيمان صالح وفاطمة ابو غوش و وصال شديد 
.تكريما لهن على الخدمة المتميزة والوالء الكبير لمنظمة قرى األطفال SOS الدولية. و 
اللواتي يعملن في قرى األطفال SOS ألكثر من 10 سنوات واللواتي يلتزمن بتربية األطفال 

ضمن بيئة داعمة وقائمة على المحبة .

افتتاح حديقة التزلج

SOSالزيارة التي قام بها رئيس منظمة قرى األطفال الدولية

حفل توزيع الخواتم الفخرية على األمهات
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 الخدمات التي قدمناها
في عام 2015

 )FS(من خالل برنامجنا تمكين وتقوية االسر
نحن نساعد االهل و المجتمع المحلي في 

بناء القدرات لرعاية اطفالهم ومنع انهيار 
االسرة . ومع ذلك في بعض األحيان، فإن 

الطفل أو الشاب الذي ال يوجد لديه عائلة 
او حماية او رفاهية سيعتمد على ان يكون 
في بيئة أسرية أكثر دعما. لذلك نحن نقدم 
الرعاية االسرية المميزة من خالل برنامجنا 

)FBC(. و في كل حالة نحن ننظر إلى 
األشخاص من جميع النواحي، نستمع إلى 
احتياجاتهم ونعمل على توفير أفضل رعاية 
لدعم كل طفل أو شاب من اجل تطورهم .

 الرعاية

يمكننا من خالل التعليم والتعّلم المستمر  
مدى الحياة ، وقف سلسلة الحرمان 

والفقر والعنف والتفكك األسري. و في 
المجتمعات التي تفتقر إلى البنية التحتية 

التعليمية، نحن نقوم بتشغيل رياض 
االطفال والمدارس والمراكز االجتماعية، 

علينا ان نعزز التعليم العام من خالل 
الشراكة مع السلطات وغيرها من 

مقدمي الخدمات. فمن خالل اكتساب 
التأييد نعمل على التأثير في السياسات 

والممارسات التعليمية.

لتعليم ا

في حاالت الحرب والكوارث، يحتاج األطفال 
باالخص الى الحماية والرعاية. و مع وجود 
بنيتنا التحتية القائمة و الشركاء المحليين و 
الخبرة ، اطلقنا بشكل فعال برنامجنا االغاثة 

في حاالت الطوارئ )ERP(  لألطفال 
واألسر الذين يحتاجون المساعدة العاجلة.

األطـفـال

األطـفـال العائالتالعائالت

األطفال و الشباب

االغاثة في حاالت الطوارئ

الغربية وقطاع غزة الضفة 
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مقدمة

أود أن أغتنم هذه الفرصة لتقديم الشكر لكافة الجهات المانحة والشركاء المخلصين الذين مكنونا من تقديم أجود نوعية 
من الرعاية لأليتام واألطفال المنفصلين عن عائالتهم واألطفال المعرضين لخطر ذلك . نحن ندرك أن منظمة قرى األطفال 
SOSما زالت تعمل في فلسطين منذ عام 1966. اال أن الكثيرين في المجتمع ال يعلمون بالضبط طبيعة عمل هذه المنظمة. 
هذه هي المرة األولى التي قررنا فيها نشر إنجازاتنا السنوية وتقديم صورة عن األطفال والعائالت المستفيدين من البرامج 
التي تقدمها منظمة قرى األطفال SOS الدولية. نأمل أن تقوموا باالطالع على قصص نجاح األطفال ومستقبلهم المشرق، 
حيث سنقوم بسرد بعض هذه القصص في هذا التقرير الحقا، وسنقوم كذلك بسرد قصص العائالت التي أصبحت تتمتع 
باستقالل ذاتي من ناحية اقتصادية وتقديم أمثلة على الدعم والشراكة المجتمعية. لقد كان لكم دورا في نجاح كافة تلك 
القصص. نود تقديم الشكر بشكل خاص إلى السلطة الفلسطينية خاصة و وزارة الشؤون االجتماعية لدعمها وتعاونها في 

توفير بيوت قائمة على المحبة لألطفال الفلسطينيين
محمد الشاللدة
المدير الوطني لقرى األطفال SOS – فلسطين

شكرا لكم على اهتمامكم
بأطفال فلسطين:

محمد الشاللدة
المدير الوطني لقرى األطفال SOS – فلسطين
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باتخاذ  كل هذا كان بفضل أشخاص مثلكم ممن يسمعوننا ويبدون االهتمام ويبادرون 
اإلجراءات الالزمة من اجل الدعم في عام 2015...

تلقت نحو 288 عائلة و نحو 
ما  الذين  من  طفل   1256
أعقاب  من  يعانون  زالوا 
 2014 عام  غزة  على  الحرب 
الطوارئ  وخدمات  الرعاية 
انفصال  دون  للحيلولة 
عن  األطفال  من  المزيد 

عائالتهم البيولوجية.

قائمة المحتويات :

لقد حققتموها ...

االستقرار  تحقيق  تم 
االسرية  العالقات  وتعزيز 
)تضم  أسرة   462 لحوالي 
والتي  طفل(   2,043 نحو 
االنهيار  لخطر  عرضة  كانت 

و التشتت.

وشاب  طفل   258 نحو 
من  يجدون  ال  كانوا  ممن 
أصبح  الرعاية،  لهم  يقدم 
لديهم عائالت قائمة على 
لمستقبل  وفرصة  المحبة 

مشرق.

أهم األحداث خالل عام 2015

التطورات األخيرة في قرى األطفال SOS – استعادة حرية الطفولة

التطوع بيوت الشباب- ثقافة 

المدارس ورياض األطفال SOS – الحياة بدون مدرسة 

برنامج تمكين وتقوية األسر – عائالت قوية تعني أطفال أقوياء

اإلغاثة في حاالت الطوارئ – خطى صغيرة نحو تعافي كبير

2015 المانحة لعام  المحلي – جهاتنا  المحليين،التأثير  الشركاء 

المالية المعلومات 

462 258 288
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قرى األطفال SOS – فلسطين

المكتب الوطني

شارع هيرمان جماينر 
الكركفة – بيت لحم

فلسطين

هاتف:5671 276 2 (0) 970+ 
فاكس:5230 276 2 (0) 970+ 

www.sos-palestine.org
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