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Thanks to people like you who listen, care and take action, in 2016…

families and 3,330 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

Thank you to our dedicated donors and partners! 
Because of you, another strong year has passed 
at SOS Children’s Villages – Palestine, in 
which the children, youth and families in our 
care were ensured a better tomorrow. I would 
like to take this opportunity to share with you 
about the biggest development that happened 
at SOS Palestine in 2016. We ushered in the 
SOS Children’s Village of Tomorrow Strategy 
in Palestine. 

Looking to the Future
Our history proves that we have been successful 
in meeting the need of the children and young 
people, with whom we work. Today, 10% of the 
world’s children are growing up alone, without 
appropriate parental care. As SOS looks to the 
future, we must challenge ourselves to strengthen 
the impact we have and to reach more of these 

children. This is where SOS Children’s Village of Tomorrow comes in!

What is SOS Children’s Village of Tomorrow?
SOS Children’s Village of Tomorrow is about responding flexibly to the situations of the children 
of our target group and promoting quality care in the care setting that is most appropriate for 
each child. It focuses on innovating alternative care for children, reintegrating children and youth 
with their biological families where possible, integrating children and youth within their local 
communities, working with strategic partners to provide the best services to the children and 
advocating for the rights and dignity of children. 

I hope you will enjoy reading about these new developments as well as stories about the children, 
youth and families that have a better chance for a brighter tomorrow because of you.

Mohammad Shalaldeh
National Director

SOS Children’s Villages – Palestine 

A BETTER TOMORROW
FOR PALESTINE’S
CHILDREN

National Director - SOS Children’s Villages –
Palestine , Mohammad Shalaldeh
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OUR HELP 
IN 2016

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 Response 
Programmes (ERP) for 
children and families who need 
urgent assistance. 

EMERGENCY RESPONSE

West Bank & Gaza Strip
2,427
Children and Youth

475 
Families 

421
Children and Youth

3,330 669 
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MILESTONES 2016

MILESTONES 
IN 2016

SOS Children’s Villages – Palestine underwent a big shift in its internal 
structure. We developed from 2 programmes – Bethlehem and Gaza Strip 
– to 3 Children’s Village Programmes – Bethlehem, Rafah and Gaza City. 
Each programme will have projects in Family Based Care and Family 
Strengthening. This new structure will enable SOS Palestine to reach more 
vulnerable children. Exciting developments are expansion of our Family 
Strengthening Programme in the Rafah and North Gaza governorates, new 
integrated homes for orphaned children in Gaza City, a short term care 
facility in Bethlehem and integrated family homes from both SOS villages 
in Bethlehem and Rafah.

Singer Mohammed Assaf visited SOS Children’s Villages in both 
Bethlehem and Rafah in June and July 2016. On both occasions he sang 
songs and gave presents and flowers to all the children and mothers in 
the villages. All the children were excited to take pictures with Assaf and 
get his signature. During his visit, Assaf generously donated to sponsor 20 
children at SOS Palestine. He expressed his happiness for the visit: “I came 
to draw smiles on the faces of the children and to demonstrate that this 
segment of society needs the attention and support of the entire Palestinian 
community.”

Ramadan is always a fun time at SOS Children’s Villages – Palestine. The 
villages in Bethlehem and Rafah come to life with lights, decorations, 
community Iftars and events for the children. In 2016, Ramadan was a 
special opportunity for SOS’ Corporate Partners and their employees to 
engage with the children at SOS and see first-hand the impact of their 
support. Thank you to APIC, A. Sbitany & Sons Co. Ltd and the Haj 
Hashem Atta Shawa Charitable Foundation for celebrating Ramadan 
with our children!

EXTENSION OF OUR PROGRAMMES

MOHAMMED ASSAF
VISITS BETHLEHEM & RAFAH

RAMADAN WITH OUR CORPORATE PARTNERS
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7 SOS youth, 5 male and 2 female, had the opportunity to travel to Poland 
for 5 days and participate in the 4th European Youth Championship for 
Football organized by FIFA. This was the first Palestinian football team to 
play in the FIFA Youth World Cup for children from alternative care. One 
female youth from SOS Palestine was named as the Most Valuable Player 
during the games.

SOS Children’s Villages – Palestine is excited to announce the launch of 
its new website starting July 2016! You can find information about SOS, 
all of our programmes, our yearly strategies and our latest fundraising 
campaigns. Most importantly, you can find engaging success stories and 
videos about the SOS children and youth. Please check it out at www.sos-
palestine.org.

Throughout 2016, 16 youth were carefully selected to be reintegrated 
with their biological families as part of the SOS Children’s Village of 
Tomorrow Strategy. The youth will continue to be sponsored by SOS in 
Rafah and receive weekly follow-up from SOS youth core care workers, 
who will ensure that their environment remains loving, warm and safe. 
One of the reintegrated youth stated: “Reintegrating with my family has 
positively affected my life. I am carrying more responsibility and learning 
to be independent. Studying at my family’s house is much better for me. 
I felt weird at first, because I used to visit my family every week, but 
now I feel more comfortable and relaxed, especially because my mother 
is staying involved in all areas of my life.”

SOS YOUTH PLAY FOOTBALL IN POLAND

NEW SOS PALESTINE WEBSITE

16 YOUTH REINTEGRATED IN RAFAH
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PROGRAMME UPDATES

SOS VILLAGE 
UPDATES

Bethlehem Village 

• In the beginning of 2016, there were 88 children living in 
Bethlehem village. During the year, 26 new children were 
admitted to live in the Bethlehem village. 6 children moved to 
SOS Youth Facilities at the beginning of August. Throughout the 
year, 14 children departed the village and were re-united with their 
biological families and 1 child departed for individual reasons. At 
the end of the year, a total of 93 children lived at SOS Children’s 
Village – Bethlehem.

• Thanks to a group of volunteers from the organization Shadi w Ana, children enjoyed monthly entertainment and 
activities full of joy and smiles.

• In coordination with the organization Mr. OK, the SOS mothers and aunts participated in numerous activities as part of 
a programme to reduce stress and improve well-being.

• The children from the Bethlehem village were able to participate in a summer camp in Tiberias.
• SOS village staff began preparation to reintegrate 2 SOS families into houses in the community as part of the SOS 

Village of Tomorrow Initiative.

Rafah Village 

• In the beginning of 2016, there were 75 children living in Rafah 
village. At the end of the year, a total of 80 children lived at SOS 
Children’s Village – Rafah.

• The SOS Rafah team implemented the Case Management Approach 
for all children and youth, which will help in implementing suitable 
programmes for every child based on his or her developmental 
needs.

• Most children at SOS improved in their school grades during the last year. Many became more active in school as they 
integrated to a new school, which improved their learning capacity. For example, Hanin1  faced problems in reading when 
she came to SOS. After intensive reading sessions with her, she can now read and write without serious difficulties.

• A simple party was held to welcome 5 new children to live in the SOS Rafah Village. 
• Two SOS families were prepared to move into Rafah city as part of the SOS Village of Tomorrow Initiative. 

114
Children

80
Children

1.  Names of children changed for privacy purposes
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What does the SOS Children’s Village of Tomorrow look 
like in Palestine?

Throughout 2016, SOS Children’s Villages Palestine took 
steps toward the Village of Tomorrow concept by developing 
new forms of care for children for our target groups.  

In Bethlehem and Rafah, SOS Village staff prepared four 
families living within the SOS villages to move out within 
the surrounding communities in 2017.  In Bethlehem, plans 
were made for the opening of a short-term care facility so 
that children who are orphaned or abandoned, yet do not need 
long-term care. 

In Rafah, in August 2016, 16 youth were fully reintegrated 
into their biological families with continued support from 
their SOS youth core care workers.  Preparations were made 
for another 20 youth to be reintegrated with their biological 
families in Bethlehem in 2017. 

In Gaza City, SOS is piloting kinship care, in which SOS 
provides support to children who have been orphaned or 
abandoned within their extended families. Currently, SOS 
supports 9 families with 25 children and 4 youth over 18 years 
of age. 

So what does this change about SOS?

SOS will still build loving families for children need. Our 
family atmosphere, focus on the individual development of 

A NEW OPPORTUNITY
FOR A NEW FUTURE

“SOS children and 
youth will live closer 

to the local community, 
have stronger social 
networks and become 
more responsible 
for their personal 
development.”

each child and prioritization of strong, resilient, long-term 
relationships for children and youth are what make us unique 
and will remain the same.  What will change is where these 
families are and what they look like. Each child will be placed 
in the best situation according to his or her needs, which will 
enable each child to grow in a caring family environment and 
to reach their full potential.

“The SOS Village of Tomorrow is a new opportunity for a new 
future,” explained Mohammed Said, Bethlehem Programme 
Director. “For our children and youth, they will live closer 
to the local community, have stronger social networks and 
become more responsible for their personal development.  For 
SOS, it will bring more flexibility to the organization, partner 
with local organizations and utilize community resources for 
providing children’s needs and reduce the cost of care.”
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YOUTH 
HOUSES

PROGRAMME UPDATES

Bethlehem Youth

• 15 Youth graduated from SOS and 12 of these went 
on to become self-reliant and begin to contribute 
positively to Palestinian society.

• 40 Youth participated in the SOS Youth 
Engagement & Career Guidance Project funded 
by the U.S. Consulate General in Jerusalem, which 
aimed to encourage integration of SOS youth into 
Palestinian society, to strengthen their academic 
abilities in essential subjects, such as English, and 
to equip them with life skills and career guidance.

• As part of the U.S. Consulate funded project, 40 
youth graduated from courses in a life skills and 
a service learning course called I-Serve at Ahliya 
University.

• As part of the SOS Children’s Village of Tomorrow, 
we began to prepare 20 youth for being reintegrated 
into living with their biological families. These 
youth will become more integrated into their 
families and society, while SOS will maintain close 
follow-up with each youth’s development. 

• The youth participated in an activity day about the 
SOS child safeguarding policy and how this affects 
them.

Rafah Youth

• Two youth graduated with eligibility for 
employment. One youth graduated from Al Quds 
Open University with a specialization in Health 
Management. Another girl graduated from a 
vocational training center and she is now qualified 
for working in sewing and hairdressing.

• One youth received a scholarship from AMIDEAST 
to do advanced training in the English language 
due to her proved excellence in the subject. 

• One youth girl was provided a scholarship from 
PALTEL Group Foundation to study English 
Literature in the Islamic University of Gaza. 

• As part of the SOS Village of Tomorrow Initiative,16 
youth were integrated with their biological 
families where follow-up from SOS Youth core 
care workers will ensure the environment remains 
loving, warm and safe. 

• Due to the reintegration process, 2 youth houses 
were closed and SOS Rafah was able to implement 
cost saving measures for the youth facility, while 
maintaining the best care for the youth.

57
youth 

53
youth 
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Adham2 is 17 years old. Since he was 10, he has lived at SOS 
Children’s Village – Bethlehem.  In 2016, Adham was a finalist 
for the Children’s Peace Prize as an advocate for the rights of 
children.

Adham’s situation is unique. He lived with his grandparents as a 
child.  Due to his background, Adham did not have official papers 
or an identity card. This made it hard for him as a child to have the 
same rights as children, such as enrolling in school.

When his grandparents became too old to care for him, Adham 
came to live at SOS with his SOS mother Mama Nabeela.

“Adham was in shock when he was first brought to the village by 
his grandparents. He used to stay isolated from other children, but 
that soon changed as we tried to make him feel home.”

Mama Nabeela and other SOS staff encouraged Adham to 
participate in activities with the other children. They worked 
hard to gain his trust and encourage him to participate in positive 
activities.

“Children who have been deprived of their rights grow up 
having a lot of negative feelings and they might be angry 
enough to acquire negative behavior. It is necessary to invest 
this energy in the right direction and turn it into positive 

“I want to be an 
advocate for the rights 

of children, like me, who 
were deprived of enjoying 
a normal childhood.” 

behavior of people who want to become successful and 
that can only be done when we provide them with a loving 
family’s care and support.”

Adham is now 17 and about to graduate from high school.  He is 
passionate about advocating for children’s rights and wants to be 
a lawyer, so that he can keep advocating for the rights of children 
who have stories like his.

“I have lost a lot of my rights as both a child and a human being 
growing up with no formal papers. SOS Children’s Villages was 
the reason I was able to overcome all the difficulties caused by 
that situation as they fought to get my rights back. I believe that 
each and every child can be a successful person if they are able 
to enjoy equal rights and therefore I want to be an advocate for 
the rights of children who had special circumstances that deprive 
them from enjoying a normal childhood.”

ADVOCATING FOR 
CHILDREN’S RIGHTS

2.  Name of youth changed for privacy purposes
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SOS 
EDUCATION 

BETHLEHEM EDUCATION

• The SOS Hermann Gmeiner School in Bethlehem closed on 2 June 
2016, at the end of the 2015 – 2016 school year. The decision to 
close the school came as a result of a strategic decision taken in 
2012 to focus SOS’ efforts and funds to reach the SOS Children’s 
Villages target groups, which are children engaged in its Family 
Strengthening and Family Based Care Programmes.

• Fall 2016 was a time of transition for all children and youth due to the school closure. All children and youth were integrated 
into local public or private schools and spent the fall semester becoming acclimatized to new schools.

• SOS Children’s Villages staff, including activities coordinator, social workers and mothers focused their efforts on supporting 
the children and schools in adjusting during the time of transition through visits with school principals, teaching staff and daily 
support to the children.

• 13 children who are weak academically, due to inadequate education before coming to SOS Children’s Village, received private 
lessons after school in reading, writing, Arabic, English and Math.

RAFAH EDUCATION

• Children from the SOS Hermann Gmeiner School in Rafah 
participated in several education competitions through the Sharing 
Culture and Free Thought Association and won first place in poetry 
and fourth place for desigining a blog on the Internet.

• Children also achieved first and third place in all competitions 
that took place under the auspices of the Ministry of Education, 
including poetry, drawing, Al Hadith, writing an essay, and 
folklore dance.

• The Ministry of Education provided free educational books to the SOS Hermann Gmeiner School and Kindergarten.
• In cooperation with UNRWA and in partnership with Wefaq Center, the SOS Hermann Gmeiner School in Rafah 

appointed teachers from the unemployment line as teachers in the SOS school.
• The SOS school received an honorary certification from the Directorate of Education after the SOS IT teacher 

introduced a training course for governmental schools in using smart boards in teaching.

PROGRAMME UPDATES

128 
Children and youth

293 
Children and youth
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Fatimah3, like many children at SOS Children’s Villages - 
Palestine, had no education before coming to SOS at the age 
of 10. She could not even hold a pen, much less read and write. 

Although she received private lessons every day and was 
enrolled in the SOS Hermann Gmeiner School in Bethlehem, 
learning and life was still difficult. At the age of 10, she was 
still in Grade 1 and all the other children in her class were 7 
or 8 years old.

“I didn’t like school,” says Fatimah shyly. “I was the oldest in 
my class.  All the other children were a lot younger than me.  I 
did not feel smart, because I couldn’t read and write.”

Fatimah’s SOS Mother, Mama Hana’, knew that the solution 
was a different school:

“I knew that Fatimah needed a boost of confidence. It was 
not that she was not smart, but she was older than the others 
and this made it difficult for her to fit in. I wanted her to love 

“I knew that Fatimah needed a boost of confidence. 
I wanted her to love school.  So I researched to 

find the best school for Fatimah in Bethlehem.”

school.  So I researched to find a good school for Fatimah in 
Bethlehem and that’s when I heard about the SIRA School, 
which gives special education for students who are behind in 
school. When Fatimah started to go to the SIRA School in fall 
2016, I really started to see improvement! She started to be 
motivated to go to school and gained a lot of confidence.”

“I love the SIRA School!” says Fatimah. “The teachers are so 
nice to me and learning is fun.  I feel very smart too!”

Fatimah has had a lot of successes since going to the SIRA, but 
there is one moment that stands out to Mama Hana’:

“Over the winter break, I came up to Fatimah one day and 
she started reciting her multiplication tables. She hadn’t even 
been taught multiplication in school yet, but suddenly she was 
saying everything perfectly. When I told her that all of her 
answers were right, she started jumping up and down.  She 
was so excited that she could do them on her own! I was so 
happy to see that Fatimah is finally enjoying learning.” 

NOT JUST TO LEARN,
TO LOVE LEARNING

3.  Names of children changed for privacy purposes
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FAMILY STRENGTHENING
PROGRAMME UPDATES

Bethlehem Programme

• 22 youth, 9 male and 13 female, received vocational training support so that they can 
assist their parents in providing the family’s needs. 

• A project aiming to empower 50 young men and women through business management 
training and income generating grants in order to become self-sufficient began in 
partnership with the Deprived families Economic Empowerment Project (DEEP), 
funded by the UNDP and the Islamic Bank for Development. 

• An assessment of key implementation partners (KIPs) was carried out in 2016. As a result, partnerships with 4 
community based organization’s (CBOs) were terminated, the MoUs with 9 existing CBO partners were renewed and 
3 new CBOs were nominated.

• Several recreational activities were conducted in Hebron, Battir, Artas, Dheshe camp, Bethlehem and Jericho for 
children of the programme to improve psychological wellbeing.

• 2016 was the last year for the DANIDA project. A closing ceremony highlighted the achievements of the projects 
especially the individual and collective IGAs. In 2016, 9 collective IGAs and 11 individual IGAs were created. 

Rafah Programme

• 852 children in 186 families received essential services, such as nutrition, education, 
medical and psychosocial support.

• 300 children received educational strengthening assistance
• 621 children received entertainment and psychosocial sessions throughout the year.
• Regular psychosocial support sessions were held for caregivers and children.
• Through strong partnerships with service providers, SOS carried out house 

rehabilitation for beneficiaries and provided 45 income generating activities.

Gaza City Programme

• After the creation of two SOS programmes in the Gaza Strip – Rafah and Gaza 
City – many of the beneficiaries of this Family Strengthening (FS) Programme 
were reallocated to the FS Rafah Programme. The handover of the programme 
was conducted and in 2017, the FS Gaza City Programme will be expanding its 
beneficiaries and reach to the northern governorates in the Gaza Strip.

• The programme focused on reducing violence amongst beneficiary families through 
workshops and capacity building to improve parent’s daily practices with their children. 

• Children in the programme improved in their education, health and psychosocial status. 
• A total of five family homes were rehabilitated.  Two houses were rehabilitated through funding from the Qatar 

government and three houses from UNRWA funding. 
• Fifteen anemic children received the medical care they needed to recover from anemia before being integrated into Caritas charity.       

1000
children

852 
children

276 
children

237 
families

186 
families

203 
families

25 
families graduated and 
became self-sufficient

18 
families graduated and 
became self-sufficient

32 
families graduated and 
became self-sufficient
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When I first met Narmeen4 , age 43, she was fully of energy. She 
did not spare a minute to invite us in her small Gaza home for 
coffee, share news of her family and her ever-growing business. 

Narmeen’s joyful demeanor does not show the challenges she has 
come through to get to where she is today. 

In 2013, Narmeen and one of her sons were sleeping on the street. 
Her ex-husband had kicked her out of the house and forced her to 
give up any claim to ownership of the house. The other children 
were still staying with their father, but the situation was abusive 
for them.

Narmeen was unable to provide a home and care for her children. 
Moreover, she was shunned by her community, which looked 
down on divorce. 

Narmeen and her family were enrolled in the SOS Family 
Strengthening Programme in order to help her get off the street 
and become economically independent. Since 2013, SOS has 
support Narmeen’s family with nutritional needs, psychosocial 
support, educational support, a percentage of their home rent, 
so that all the children can live with their mother and granted an 

“I want to grow my business and maybe in 
the future I will rent a place for a store.“

income generating project so that Narmeen could build a business.

Narmeen is most excited to show her business. She brings us to 
her backyard and shows her store house of cleaning supplies. 
Narmeen buys cleaning supplies in bulk and then packages 
them in recycled coke bottles, which she has collected from all 
her neighbors and cleaned herself. Her son or a hired peddler go 
through the community with the supplies two times per week to 
sell them.

“I make sure to maintain a good relationship with my customers. 
I always make sure to have every product I sell, so that they will 
continue to come to me to buy and will not go somewhere else. I 
want to grow my business. I hope to start selling cleaning tools as 
well and maybe in the future I will rent a place for a store.”

Narmeen’s life is completely different after joining the Family 
Strengthening Programme. Her children are healthy and educated. 
Narmeen went from depressed to happy and fully of energy. Once 
she graduates from the programme in 2018, she wants to be a 
mentor for women and their families who are new to the Family 
Strengthening Programme so that she can share her story and the 
magnificent support she received from SOS.

ONE WOMAN’S PASSION 
FOR BUSINESS

4.  Name of woman changed for privacy purposes
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EMERGENCY RESPONSE
PROGRAMME 

Interim Alternative 
Care Center

The Interim Alternative Care 
Center cares for unaccompanied 
children, children separated from 
their families, or children facing 
the negative consequences of 
the aftermath of the war. The 
center offers a secure shelter, 
access to education, healthcare, 
psycho-social support and leisure 
activities for the children. In 
addition, it will look at the best 
long-term solution for these 
children and it will follow-up with 
the children once they have left 
the centre. In 2016, a total of 121 
children received temporary care 
at the interim care center. 72 of 
these children have been placed in 
long-term care centers. 

Emergency Family
Support

This project supports children 
who are about to lose their 
parental care, or to separate 
from their families, or who are 
at risk of losing their families. 
The main activities of project in 
2016 were the following: 
• Provision of essential food 

and non-food items. 
• Small repairs on current 

housing.
• Assistance to find more 

suitable housing and paying 
house rent fees.

Internally Displaced
Persons Project (IDP)

The Internally Displaced 
Persons Project (IDP) works 
with families and children in the 
most vulnerable areas in the Gaza 
Strip to offer essential needs. In 
2016, the IDPs project had two 
kinds of intervention:
• Covering the caravans of 276 

families with 1182 children 
with tarpaulins to prevent 
rain to enter inside caravans 
for people living in poor 
circumstances in Beit Hanon, 
Johr Aldeik and Khuzaa.

• Distribution of winterization 
kits for 271 families with 
1297 children in Alshouka 
in Rafah governorate and 
Almalalha in Middle Area.

PROGRAMME UPDATES

121 
children

730 
children

2479 
children

122 
families

547 
families

The Emergency Response 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: 
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A SECOND CHANCE
FOR SARAH IN GAZA

A 12-year-old living in the Gaza Strip, Sarah5 has spent her 
childhood exposed to violent conflict. Making matters worse, 
Sarah never had the parental support a child—especially one 
living in a volatile environment like Gaza—needs to grow and 
develop.

Her father didn’t have enough money to give her food or clean 
clothes, and she was never enrolled in school. Instead, she spent 
her days wandering the streets.
 
The SOS Emergency Relief Program in Gaza first met Sarah 
after her stepmother began searching for financial aid to pay 
for medical care that Sarah desperately needed. SOS stepped in 
immediately and got Sarah to a hospital.

After Sarah was released from the hospital, she was welcomed at 
an SOS Interim Care Center in Gaza that specializes in children 
who have been separated from or are unaccompanied by their 
parents. She immediately began therapy sessions to address 
not just the trauma induced by war but the years of neglect she 
experienced as a child.

”I’m so happy to be in my SOS home and family. I’m 
starting to have beautiful memories that are making 

me forget all that I have been through in the past.”

Sarah with two other children at the SOS Interim Care Center 
in Gaza. In the past year, the center has cared for more than 100 
children who have been separated from or are unaccompanied 
by their parents.

She was also paired with a teacher who helped Sarah pass a 
school entrance exam. She’s now enrolled in school for the first 
time and is in the third grade. 

During the past year, more than 100 children have received care 
at the SOS Interim Care Center in Gaza. On average, children 
spend a little more than three months at the center until they can 
be reintegrated with their extended family. 

At the SOS Interim Care Center, Sarah has an SOS Mother to care 
for her and other children to play with. All of them are supporting 
her to grow and heal from the trauma she has endured.

SOS Palestine has been running an Emergency Relief Program 
in Gaza since 2014, focusing on unaccompanied children, 
internally-displaced people and vulnerable families.  

5.  Name of child changed for privacy purposes
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GIVING BACK
IN PALESTINE 
2016 was a big year of expansion for 
SOS Children’s Villages – Palestine and 
our corporate and institutional partners 
programme! Our valued partners 
demonstrated their commitment to give 
back to the Palestinian society. They 
gave loving homes and education to 
children, empowerment and leadership 
opportunities to youth, and economic 
opportunities to families. Here are the 
contributions of our Institutional and 
Corporate Partners in 2016.

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. APIC supports SOS 
Children’s Villages - Palestine’s Family 
Sponsorship Programme and Education 
for a Better Future Programme. APIC 
also sponsored an Iftar dinner for all 
of SOS Children’s Village Bethlehem 
during Ramadan 2016.

The Big Heart Foundation
In 2016, The Big Heart Foundation, an 
United Arab Emirates based organization 
which was launched in June 2015 by H.H. 
Sheikha Jawaher bint Mohammed Al 
Qasimi, wife of H.H. the Ruler of Sharjah, 
sponsored the majority of SOS Children’s 
Villages - Palestine’s programme in Rafah, 
Gaza Strip, including its children’s village 
and Hermann Gmeiner School. The 
partnership was arranged through the SOS 
Children’s Villages International Gulf Area 
Office.

Haj Hashem Atta Shawa 
Charitable Foundation
On the occasion of Ramadan 2016, the 
Haj Hashem Atta Shawa Charitable 
Foundation donated to SOS Children’s 

Village – Rafah. This sponsorship 
enabled 93 children and youth to enjoy 
Ramadan and feel included in the local 
society.

Islamic Relief
In 2016, Islamic Relief Palestine and 
SOS Children’s Villages in Rafah 
partnered together in Child Welfare 
Protection field activities in Rafah and 
Khanyounis. In the second year of the 
partnership over 2100 orphans in Rafah 
and Khan Yunis governorates benefited 
from psychological support, medical and 
health services, and food assistance. 

PADICO Holding
In 2016, PADICO Holding became a 
corporate sponsor of SOS Children’s 
Villages - Palestine’s for its first year by 
sponsoring the SOS Education for a Better 
Future Programme, which covers the 
educational expenses for more than 270 
children and youth in SOS’ Family Based 
Care programmes in Bethlehem and Rafah.

Palestine for Development 
Foundation
The Palestine for Development 
Foundation has sponsored SOS 
Children’s Villages - Palestine Education 
for a Better Future Programme since 
2015. In December 2016, they signed an 
agreement to continue their sponsorship 
for another year.

PALTEL Group
In 2016, PALTEL Group continued its 
sponsorship of university students as 
part of its university and vocational 
training grants programme. A total of 
7 SOS youth received full and partial 
scholarships for their studies in 2016.

A. Sbitany & Sons Co. Ltd
In 2016, A. Sbitany & Sons Co. 

Ltd. produced and promoted a short 
documentary highlighting the role of 
mother’s at SOS Children’s Villages. 
Throughout the year, they donated 
needed appliances to the SOS Children’s 
Village in Bethlehem and to families in 
the Family Strengthening Programme 
in the Southern West Bank. They also 
sponsored an Iftar dinner for SOS 
Children’s Village – Bethlehem during 
Ramadan 2016.

U.S. Consulate General of 
Jerusalem
In April 2016, the U.S. Consulate 
General in Jerusalem began its support 
for the SOS Youth Engagement 
Project & Career Guidance Project, 
for 40 youth between the ages of 14 
and 18, who live at SOS Children’s 
Villages Bethlehem. The project 
aims to encourage integration of SOS 
youth within Palestinian society, to 
strengthen the academic abilities of 
SOS youth in essential subjects, to 
equip SOS youth with life skills and 
prepare SOS youth for university and 
better career opportunities.

Welfare Association
In 2016, Welfare Association partnered 
with SOS Children’s Villages - Palestine 
to fully cover the costs of two orphan 
children living at the village in Rafah. 
The partnership came as part of their 
orphan support programmes.

World Food Programme
Every year, the World Food Programme 
donates essential food supplies to our 
villages in Bethlehem and Rafah. In 
2016, they expanded their support to 
the SOS Emergency Relief Programme. 
This support helped SOS provide good 
nutrition to 315 children.

FINANCIAL INFORMATION
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2016 INSTITUTIONAL AND
 CORPORATE DONORS

Institutional Partners

The Big Heart Foundation

Islamic Relief

U.S. Consulate General in Jerusalem

Welfare Association

World Food Program

Corporate Partners – Over $10,000

Arab Palestinian Investment Company (APIC)

Haj Hashem Atta Shawa Charitable Foundation

Palestine for Development Foundation

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

A. Sbitany & Sons Co. Ltd

PALTEL Group

PADICO

PR Partners

Media Plus

SKY Advertising
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Our continued focus on care for the child at risk 
and prevention of family separation is reflected 
in that more 89.95% 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 2016, we developed strong 
relationships with all our donors committed to 
giving back to Palestine. 

EXPENDITURES 2016

FUNDRAISING INCOME 2016

89.95% 7.45%

37.48%

2.6%

4.6% 0.53%

TOTAL EXPENDITURES 2016 FOR SOS CHILDREN’S VILLAGES – PALESTINE USD 4,909,284 

TOTAL LOCAL FUNDRAISING INCOME FOR SOS CHILDREN’S VILLAGES – PALESTINE USD 129,299

Individual givers Major Donors Events

AdministrationProgrammes Fundraising

FINANCIAL INFORMATION

27.48%
Corporates

29.91%
Institutional 
Partners
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Mother and daughter, participants in an SOS Social Centre in Peru. “Life was worse before,” said the mother, who has been instrumental in  
helping the community become stronger. “Serious alcohol and domestic abuse issues were commonplace... but not anymore.” © SOS Archives

DEVELOPMENTS IN 2014
  SOS Children’s Villages International 
and other members of the Keeping 
Children Safe network contributed to 
the development of the new Keeping 
Children Safe standards launched in 
September 2014.

  SOS Children’s Villages Belarus, 
SOS Children’s Villages Germany, the 
INGO Ponimanie and the Government 
of Belarus collaborated on ‘Safe and 
caring families, without neglect or 
violence’ (2012-2014), a project which 
reduced child abuse and neglect in 
Belarus through direct interventions, 
social services, capacity-building, and 
the development of closer co-operation 
between local child care actors.

  We strengthened our child safeguarding 
network at different levels of the 
organisation. For example, SOS 
Children’s Villages associations in 
Latin America and the NGO PAICABI 
developed a guide for preventing child-
to-child sexual abuse and for properly 
handling cases that occur. 

  We published From a Whisper to 
a Shout: A Call to End Violence 
against Children in Alternative Care 
in collaboration with the UK’s University 
of Bedfordshire. Critically, the report 
concludes that violence against children 
in care can be prevented with faithful 
implementation of the Guidelines for 
the Alternative Care of Children. 



202016 السنوي  التقرير 

تركيزنا المتواصل على رعاية األطفال المعرضين للخطر ومنع 
االنفصال األسري ينعكس في أن ما يزيد على %89.95 من 
مصاريف قرى األطفال SOS - فلسطين ينصب نحو برامجنا 
والتعليم وبرامج  والدعم األسري  بالرعاية األسرية  المتعلقة 

اإلغاثة في حاالت الطوارئ.

أن  نعتقد  الفلسطيني،  المجتمع  من  يتجزأ  ال  جزء  باعتبارنا 
الدعم المالي من المجتمع المحيط هو أمر ضروري لنجاحنا. في 
عام 2016 قمنا بتطوير عالقات قوية مع  جميع جهاتنا المانحة  

بااللتزام من اجل رد الجميل لفلسطين .

المصروفات 2016

الدخل الناتج من جمع التبرعات لعام 2016

89.95% 7.45%

37.48%

2.6%

4.60% 0.53%

بلغ المجموع الكلي لمصروفات قرى األطفال SOS- فلسطين لعام 2016 حوالي  4,909,284 دوالر أمريكي.

بلغ مجموع الدخل الناتج عن جمع التبرعات المحلية لقرى األطفال SOS- فلسطين في عام 2016 حوالي 129,299 دوالر أمريكي.

األفراد المتبرعين المؤسسات الفعاليات

نفقات البرامجالنفقات اإلدارية النفقات المتعلقة بجمع 
التبرعات

المعلومات المالية

27.48%
الشركات الراعية

29.91%
المؤسسات الشريكة
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الجهات المانحة والراعية 
المحلية 2016

المؤسسات الشريكة

مؤسسة القلب الكبير

اإلغاثة اإلسالمية

القنصلية االمريكية العامة في القدس 

جمعية الرفاه 

برنامج الغذاء العالمي

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

الشركة العربية الفلسطينية لالستثمار )ابيك(

مؤسسة الحاج هاشم عطا الشوا الخيرية 

مؤسسة فلسطين للتنمية

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

شركة أكرم سبيتاني و اوالده المحدودة 

PALTEL مجموعة االتصاالت الفلسطينية

شركة باديكو القابضة

الجهات الصديقة – ما يزيد على 2,500 دوالر أمريكي

شركة ميديا بلس لالنتاج السنمائي و الدعاية

شركة سكاي للدعاية و االعالن 
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المعلومات المالية

رد الجميل
في فلسطين

قرى  في  للتوسع  كبيرا  عاما   2016 عام  كان 
مع  االمر  كذلك  و  فلسطين   -  SOS األطفال 
شركائنا الراعيين وبرنامج المؤسسات الشريكة 
! وقد أظهر شركاؤنا الكرام التزامهم برد الجميل 
للمجتمع الفلسطيني. فقد منحوا االطفال بيوت 
القيادة   و  للتمكين  وفرص  جيد  تعليم  و  محبة 
وفيما  لألسر.  اقتصادية  فرص  وكذلك  للشباب 
الشريكة  والمؤسسات  شركائنا  مساهمات  يلي 

في عام 2016 :

الفلسطينية  العربية  الشركة 
لالستثمار )ابيك( :

العربية  الشركة  وقعت   ،2015 نوفمبر  في 
رعاية  اتفاقية   ) أبيك  لالستثمار)  الفلسطينية 
 -  SOS األطفال  قرى  مع  سنوات  ثالث  لمدة 
تدعم  حيث   .2016 عام  في  للبدء  فلسطين 
خالل  من   SOS األطفال  قرى  أبيك  شركة 
من  التعليم  وبرنامج  األسرية  الرعاية  برنامج 
رعت  كما   . فلسطين  في  افضل  مستقبل  أجل 
أبيك عشاء إفطار لجميع األطفال في SOS في 

رمضان 2016 .

مؤسسة القلب الكبير :
الكبير،  القلب  مؤسسة  قامت   ،2016 عام  في 
العربية  اإلمارات  دولة  مقرها  منظمة  وهي 
 2015 حزيران  في  إطالقها  تم  التي  و  المتحدة 
جواهر  الشيخة  السمو  صاحبة  حضرة  قبل  من 
بنت محمد القاسمي، حرم حضرة صاحب السمو 
قرى  برامج  غالبية   برعاية  الشارقة،   حاكم 
SOS  فلسطين في رفح، قطاع غزة،  االطفال 
بما في ذلك قرية أطفال رفح ومدرسة هيرمان 
خالل  من  الشراكة  ترتيب  تم    . رفح  جماينر 

مكتب قرى األطفال SOS الدولية .

الشوا  عطا  هاشم  الحاج  جمعية 
الخيرية:

بمناسبة شهر رمضان المبارك 2016 قام صندوق 
جمعية الحاج هاشم الشوا الخيرية برعاية 93 طفل 
رفح. جاءت هذه   SOS األطفال  قرية  وشاب من 
الخيري  الصندوق  التزام  منطلق  من  التبرعات 
الدعم  بتقديم  الشوا  عطا  هاشم  الحاج  لجمعية 
لألطفال االيتام في جميع أنحاء قطاع غزة. وبفضل 
هذا التبرع السخي تمكن االطفال من التمتع بشهر 

رمضان وشعورهم في المجتمع المحلي.

اإلغاثة االسالمية :
اإلغاثة  منظمة  شاركت   ،2016 عام  وفي 
في  األطفال  وقرى  فلسطين  في  اإلسالمية 
لحماية  الميدانية  األنشطة  في  معا  رفح   SOS
الطفولة في رفح وخانيونس. وفي السنة الثانية 
في  يتيم   2100 من  أكثر  استفاد  الشراكة،  من 
محافظتي رفح وخان يونس من الدعم النفسي 
والمساعدات  والصحية  الطبية  والخدمات 

الغذائية المقدمةمن قبل االغاثة .

باديكو القابضة
وفي عام 2016، أصبحت باديكو القابضة إحدى 
 -  SOS في  األطفال  لقرى  الراعية  الشركات 
فلسطين للسنة األولى من خالل رعاية برنامج   
والذي  أفضل،  أجل مستقبل  من  التعليم   SOS
يغطي المصاريف التعليمية ألكثر من 270 طفل 
األسرية  الرعاية  برنامج  رعاية  وكذلك  وشاب 

القائم في SOS بيت لحم ورفح.

مؤسسة فلسطين للتنمية  : 
قامت مؤسسة فلسطين للتنمية برعاية برنامج 
لقرى  التابع  أفضل  مستقبل  أجل  التعليم 
 / ديسمبر  وفي   .2015 عام  SOSمنذ  األطفال 
اتفاقية  وقعوا   ،2016 عام  من  اول  كانون 

لمواصلة رعايتهم لسنة أخرى.

)االتصاالت  بالتل  مجموعة 
الفلسطينية(:

في  بالتل  مجموعة  واصلت   ،2016 عام  في 
 7 تلقى  حيث   SOS في  للشباب  دعمها  تقديم 
والجزئية  الكاملة  الدراسية  المنح  الشباب  من 

لدراستهم في عام 2016.

وأوالده  سبيتاني  أكرم  شركة 
المحدودة: 

 2016 عام  في  دعمها  سبيتاني  شركة  واصلت 
لقرى االطفال SOS، من خالل إالنتاج والترويج 
لفيلم وثائقي قصير تم فيه تسليط الضوء على 
مدار  SOS.وعلى  األطفال  قرى  في  األم  دور 
العام  قامت الشركة بالتبرع باألجهزة الكهربائية 
في  وللعائالت  لحم  بيت   SOS قرية  لبيوت 
برنامج تمكين األسرة في جنوب الضفة الغربية. 
كما قاموا برعاية إفطار الطفال قرية SOS بيت 

لحم خالل شهر رمضان 2016.

في  العامة  األمريكية  القنصلية 
القدس :

األمريكية  القنصلية  بدأت   ،2016 نيسان  في  
العامة في القدس دعمها لمشروع اندماج شباب 
SOS وبرنامج التوجيه والتطوير المهني ، والذي 
أعمارهم  تتراوح  الذين  الشباب  من   40 تمكن 
بين 14 - 18 عاما من الذين يعيشون في قرية 
المهارات  الكتساب  لحم،  بيت   SOS األطفال 
والذي  مستقلين  بالغين  ليصبحوا  الالزمة 
في  إيجابي  بشكل  المساهمة  في  سيساعدهم 
إلى  المشروع  ويهدف  الفلسطيني.  المجتمع 
المجتمع  في   SOS شباب  إندماج  تشجيع 
الفلسطيني، من أجل تعزيز قدراتهم األكاديمية 
في المواد األساسية، و تزويد الشباب بالمهارات 
 SOS شباب  إلعداد  يهدف  كما  و  الحياتية 

للجامعة وفرص وظيفية أفضل.

جمعية الرفاه :
في عام 2016، أقامت جمعية الرفاه شراكة مع 
لتغطية  فلسطين   -  SOS في  األطفال  قرى 
كامل تكاليف طفلين يتيمين يعيشون في قرية 
برنامج  من  كجزء  الشراكة  هذه  وجاءت  رفح. 

دعم األيتام.

برنامج الغذاء العالمي :
العالمي  الغذاء  برنامج  يتبرع  عام  كل  وفي 
بإمدادات غذائية أساسية لقرى SOS بيت لحم 
لبرنامج  دعمهم  وسعوا   ،2016 عام  في  ورفح. 
هذا  ساعد   .  SOS الطوارئ  حاالت  في  اإلغاثة 
الدعم على توفير التغذية الجيدة  لـ 315 طفال 

.SOS في
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فرصة ثانية لسارة في غزة

“أنا سعيدة جدا لوجودي في بيتي وعائلتي SOS، اصبح لدي 
ذكريات جميلة تجعلني أنسى كل شيء عشته في الماضي“

منطقة  في  تعيش  كانت   ، غزة  من  عاما   12 العمر  من  تبلغ  طفلة  سارة٤ 
ظل  في  الحرب  وأصوات  لمشاهد  العنيف  و  المستمر  التعرض  و  الصراع 
الحرب على غزة ، كما انها اصيبت بشظايا في جسدها ولم يكن هناك من 
للنزاعات،  السيئة  بالذكريات  مليئة  كانت  حياتها   ، بها في ظروفها  يعتني 
والضرب، والفقر، والحرمان من االحتياجات األساسية مثل الصحة والتغذية 

و الملبس . 

المالبس  و  الطعام  ليمنحها  المال  من  يكفي  ما  يملك  يكن  لم  والدها 
النظيفة، وكما انها لم تكن قد التحقت في المدرسة بعد ، حيث انها أمضت 

أيامها تتجول في الشوارع بدال من ذلك .

حتى التقى برنامجنا اإلغاثة في حاالت الطوارئ SOS في غزة للمرة االولى 
تكاليف  لدفع  مالية  مساعدة  عن  تبحث  أبيها  زوجة  بدأت  أن  بعد   ، بسارة 
عالجها الصحي و النفسي بعد الحرب حيث ذلك يحتاج منهم تكاليف عالية 
لمعالجة سارة . بادرت SOS على الفور في تقديم المساعدة حيث ارسلت 

سارة الى المستشفى.

وبعدما تعافت سارة من المستشفى، رحبت SOS بسارة في مركز الرعاية 
عن  المفصولين  األطفال  ايواء  في  المتخصص  و  غزة  في   SOS المؤقت 
ذويهم بسبب الحرب وحمايتهم ولم شملهم و تقديم الدعم الطارئ للفئات 
الفور  انها بدأت على  . حيث  االكثر ضعفا في غزة  و  الحرب  المتضررة من 
معالجة  بل  فحسب  الحرب  صدمة  و  اثار  لمعالجة  ليس  العالج  بجلسات 

سنوات اإلهمال التي عاشتها كطفلة.

االلتحاق  امتحان  اجتياز  في  معلم ساعد سارة  ايضا تخصيص  ذلك  وترافق 

بالمدرسة. وهي مسجلة في المدرسة ألول مرة وهي االن في الصف الثالث.

قبل ان تأتي سارة لـمركز SOS كانت واحدة من العديد من األطفال الذين 
فقدوا فرصتهم في الحصول على الحياة .

تقول سارة “أنا سعيدة جدا لوجودي في SOS بيتي و عائلتي، اصبح لدي 
ذكريات جميلة تجعلني أنسى كل شيء عشته في الماضي.”

ويذكر انه خالل العام الماضي، تلقى أكثر من 100 طفل الرعاية في مركز 
أقل  و بمعدل متوسط، يقضي األطفال  SOS في غزة.  المؤقت  الرعاية 
مع  دمجهم  إعادة  من  يتمكنوا  حتى  المركز  في  أشهر  ثالثة  من  قليال 

أسرهم الممتدة.

SOS لرعايتها، والكثير  SOS، سارة لديها ام  في مركز الرعاية المؤقتة 
من األطفال للعب معا. وهم جميعا يدعمونها في أن تكبر وتتعافى من 

الصدمة التي تعرضت لها.

في  الطوارئ  حاالت  في  اإلغاثة  برنامج  بتشغيل  فلسطين   SOS قامت 
التركيز على حماية األطفال المفصولين  2014، مع  قطاع غزة منذ عام 
الضياع،  أو  الخطر  أو  الحرب وحمايتهم من االستغالل  عن ذويهم بسبب 
وتقدم مراكزاإلغاثة خدمات متكاملة لألطفال كالرعاية والتغذية والتعليم 
في  األساسي  المركز  لهدف  إضافة   . النفسي  والدعم  الصحية  والرعاية 
عمل  فريق  مع  بالعمل  وذلك  شملهم  ولم  األطفال  هؤالء  عائالت  إيجاد 
األكثر  للفئات  الطارئ  الدعم  تقديم  لذلك  مختصين،اضافة  ومتطوعين 

ضعفًا في غزة.

٤.  تم تغيير اسم الطفلة الغراض الحماية والخصوصية
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نفذ برنامج االستجابة للطوارئ في قطاع غزة ثالثة مشاريع أساسية خالل عام 2016, وقد ركزت هذه المشاريع على حماية األطفال بعد حرب 2014 على القطاع، 
من نتائج االزمة طويلة األمد . وتهدف هذه المشاريع الى ضمان التنمية الجيدة والمستمرة لألطفال األكثر ضعفًا في قطاع غزة بعد الحرب .

مشروع النازحين داخليا

األسر  مع  داخليا  النازحين  يعمل مشروع 
ضعفا  األكثر  المناطق  في  واألطفال 
لتقديم  غزة  قطاع  في  للخطر  وعرضة 
االحتياجات األساسية لهم. في عام 2016، 
ضمن  اساسيين  مشروعين  تنفيذ  تم 

مشروع دعم النازحين :
األطفال  استهدف   : األول  المشروع   •
الكرفانات  يسكنون  الذين  واألسر 
والمتضررين بشكل كامل من الحرب على 
قطاع غزة حيث دمرت منازلهم بشكل كامل 
مما اضطرهم للسكن في الكرفانات التي 
كانت غير مناسبة في الشتاء حيث قامت 
على  بالعمل   SOS األطفال  قرى  منظمة 
بشوادرمن  الحديدية  الكرفانات  تغطية 
نوعية جيدة لحمايتها من دخول األمطار في 
الشتاء ، تم العمل بها في ثالثة مناطق في 
 ، الديك  وجحر   ، حانون  بيت  غزة:  قطاع 
خزاعة. استفاد من المشروع 1458 شخص، 

و 276 أسرة ، 1182 طفل .
المشروع الثاني : تم توزيع طرود   •
شتوية من الفرش والبطانيات والمعاطف 
المناطق  في  أسرة   271 على  الشتوية 
وهي  غزة  قطاع  في  هشاشة  األكثر 
في  والماللحة  رفح  في  الشوكة  منطقة 
 1297 استفاد  حيث  الوسطى  المنطقة 

طفل من المساعدات.

األسري  الدعم  برنامج 
في حاالت الطوارئ

على  الذين  األطفال  المشروع  استهدف 
أو  األسرية،  الرعاية  يفقدوا  أن  وشك 
ينفصلو عن عائالتهم، او األطفال الذين 
يتعرضون للخطرمن فقدان اسرهم ، حيث 
ولمدة  أسرة على حدة  العمل مع كل  تم 

ستة أشهر :
تم تنفيذ األنشطة االساسية التالية ضمن 

المشروع :
توزيع طرود غذائية 	 
توزيع طرود غير غذائية 	 
ترميم منازل األسر المستهدفة 	 
لألسر 	  الشهري  االيجار  قيمة  دفع 

المستفيدة لفترة ستة أشهر 
األطفال 	  عائالت  دمج  ايضا  ويتم 

ضمن مركز االيواء المؤقت 
من  المستفيدين  لجميع  الكلي  العدد 
المشروع بما يشمل األطفال والبالغين هو 
األطفال  عدد  بلغ  حيث   , شخص   999
المستفيدين 730 طفل ضمن 122 أسرة 

مركز الرعاية البديل 
المؤقت:

المؤقتة  البديلة  الرعاية  مركز  يهتم 
باألطفال المشردين و االطفال المنفصلين 
عن أسرهم و كذلك االطفال الذين يمرون 
بظروف معيشية سيئة من اعقاب الحرب 
المأوى  المركز  ويوفر   .2014 غزة   على 
على  للحصول  فرصة  و  لألطفال  اآلمن 
التعليم والرعاية الصحية والدعم النفسي 
واالجتماعي واألنشطة الترفيهية لألطفال. 
وباإلضافة إلى ذلك، يعمل المشروع على 
لهؤالء  األمد  وطويلة  دائمة  حلول  ايجاد 
الدائمة  بالمتابعة  نقوم  كما  األطفال 
لألطفال الذين يغادرون المركز لالقامة مع 
عائالتهم البيولوجية أو الممتدة ،و يعتمد 
المركز في ادارته على  المبادئ التوجيهية 
حاالت  في  لألطفال  البديلة  الرعاية  في 
حوالي  تلقى   ،2016 عام  ففي  الطوارئ. 
مركز  في  المؤقتة  الرعاية  طفال   121
الرعاية البديلة المؤقتة. تم وضع 72 من 
هؤالء األطفال في مراكز الرعاية الطويلة 

األجل.

التطورات األخيرة

برنامج اإلغاثة في حاالت الطوارئ

121 
 730طفل

طفل

2479 
طفل 122 

عائلة

547 
عائلة
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“أريد أن أنمي عملي وربما في المستقبل سوف 
أقوم بإسِتئجار مكان للمشروع.“

قصة برنامج تمكين األسرة

عندما التقيت نرمين٣ 43 عاما للمرة األولى، كانت مليئة بالطاقة و الحيوية 
لم تبخل لحظة في دعوتنا لمنزلها الصغير في غزة لتناول القهوة و تبادل 

أخبار عائلتها وعملها المتنامي.

ال يظهر سلوك نارمين المبتهج التحديات التي واجهتها للوصول إلى حيث 
هي اليوم.

في عام 2013، نرمين وأحد أبنائها كانوا ينامون في الشارع. وذلك بعد ان 
قام زوجها السابق بطردها من المنزل وأجبرها على التخلي عن أي ادعاء 
بملكية المنزل. وال يزال األطفال اآلخرون يقيمون مع والدهم، ولكن الوضع 

كان سيئا جدًا بالنسبة لهم.

لم تتمكن نرمين من توفير منزل ورعاية ألطفالها. باالضافة لذلك، كانت 
منبوذة من قبل مجتمعها الذي نظر اليها بعين المطلقة.

أجل  من   SOS األسرة  تمكين  برنامج  إلى  وعائلتها  نرمين  انضمت  وقد 
مساعدتها على عدم الذهاب للشارع و االستقالل اقتصاديا. منذ عام 2013، 
النفسي  والدعم  الغذائية  االحتياجات  مع  نرمين  أسرة  تدعم   SOS و 
جميع  يتمكن  حتى  منزلها  إيجار  من  ونسبة  التربوي  والدعم  واالجتماعي 
تتمكن  حتى  للدخل  مدر  مشروع  ومنحهم  أمهم  مع  العيش  من  األطفال 

نارمين من بناء مشروع تجاري خاص بها .

نرمين  اليوم هي اكثر تحمس إلظهار أعمالها، انها اصطحبتنا إلى الساحة 
التنظيف  لوازم  بتخزين  فيه  تقوم  التي  المخزن  لرؤية  لبيتها  الخلفية 

الخاصة بها .

في  تعبئتها  ثم  كبيرة  بكميات  التنظيف  مواد  بشراء  نرمين  تقوم  حيث 
جميع  من  جمعتها  والتي  تدويرها،  المعاد  الصغيرة  الكوكاكوال  زجاجات 
في  مرتين  التنظيف  مواد  لبيع  تذهب  حيث  بنفسها.  ونظفتها  جيرانها 
األسبوع بمساعدة ابنها او بائع متجول مستأجر لبيعها للمجتمع واصحاب 

المحالت.

“ دائما اقوم بالمحافظة على عالقة جيدة مع زبائني. أتأكد من أن يكون 
إلى  الذهاب  الشراء مني وعدم  االستمرار في  بيع، لضمان  كل منتج قد 
التنظيف  أدوات  بيع  في  أبدأ  أن  وآمل  عملي.  أنمي  أن  أريد  آخر.  مكان 

وكذلك وربما في المستقبل سوف استئجار مكان لمخزن كبير  “.

اصبحت حياة نرمين مختلفة تماما بعد انضمامها لبرنامج تمكين األسرة 
إلى طاقة  . تحولت نرمين من مكتئبة  أكثر صحة وتعلم  SOS. أطفالها 
كاملة وسعيدة . وبمجرد أن تتخرج من البرنامج في عام 2018، تريد أن 
حتى  األسرة  تمكين  برنامج  في  الجدد  وأسرهن  للنساء  مرشدة  تكون 

.SOS تتمكن من مشاركة قصتها والدعم الرائع الذي تلقته من

٣.  تم تغيير اسم المرأة الغراض الحماية والخصوصية
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برنامج رفح

الطبي 	  والدعم  والتعليم  التغذية  مثل  أساسية  خدمات  أسرة   186 في  طفال   852 تلقى 
والنفسي االجتماعي.

تلقى 600 طفل وشاب دروس تقوية بعد المدرسة.	 
تلقى 621 طفال دورات ترفيهية واجتماعية نفسية على مدار السنة.	 
وعقدت دورات دعم نفسي واجتماعي منتظمة لألطفال وعائالتهم.	 
المساكن 	  تأهيل  بإعادة   SOS قامت  الخدمات،  مقدمي  مع  قوية  شراكات  خالل  ومن 

للمستفيدين وقدمت 45 نشاطا مدرا للدخل.
إنشاء شراكات جديدة مع مؤسسات كمزودي خدمات خاصة في مجال ترميم المنازل و تنفيذ 	 

المشاريع الصغيرة المدرة للدخل. 

برنامج مدينة غزة

برنامج 	  تسليم  تم   ، غزة  ومدينة  رفح  وفي  غزة  قطاع  في  لإلغاثة  برنامجين  إنشاء  بعد 
 ،2017 عام  في  البرنامج  تسليم  تم  وقد  الجنوب”.  في  رفح  لبرنامج  األسرة  تقوية  تمكين 
في  الشمالية  المحافظات  إلى  والوصول  توسيع مستفيديه  على  غزة  مدينة  برنامج  سيعمل 

قطاع غزة.
ركز البرنامج على الحد من العنف االسري من خالل لقاءات ودورات لتحسن عالقة األطفال 	 

بوالديهم وانخفاض مستوى العنف األسري.
وأعيد تأهيل ما مجموعه خمسة منازل لألسرة. تم بناء منزلين بدعم من الحكومة القطرية 	 

، وترميم  ثالثة من المنازل بدعم من األنروا.
وتلقى خمسة عشر طفال يعانون من فقر الدم الرعاية الطبية التي يحتاجون إليها للتعافي 	 

من فقر الدم من خالل دمجهم في مؤسسة كاريتاس الخيرية للعالج.

التطورات األخيرة

برنامج تمكين وتقوية األسرة
برنامج بيت لحم

تخرجت 25 عائلة وأصبحت مكتفية ذاتيا.	 
تلقى 22 من الشباب و 9 من الذكور و 13 من اإلناث دعما تدريبيا طوعيا حتى يتمكنوا من 	 

مساعدة والديهم في تلبية احتياجات األسرة.
بدأ مشروع يهدف إلى تمكين 50 شابا وشابة من خالل التدريب على إدارة األعمال والمشاريع 	 

االقتصادي لألسر  التمكين  باالشتراك مع مشروع  ذاتيا  لكي يصبحوا مكتفين  للدخل  المدرة 
المحرومة الذي يموله برنامج األمم المتحدة اإلنمائي والبنك اإلسالمي من أجل التطوير.

أجري تقييم لشركاء التنفيذ الرئيسيين في عام 2016. ونتيجة لذلك، تم إنهاء الشراكة مع 	 
4 منظمات مجتمعية، وتم تجديد مذكرة تفاهم مع 9 شركاء جدد من المنظمات المجتمعية، وتم ترشيح 3 منظمات مجتمعية جديدة.

نفذت عدة أنشطة في كل من  الخليل، وبتير، وأرطاس، ومخيم الدهيشة، وبيت لحم، وأريحا لالطفال في البرنامج لتحسين وضعهم النفسي.	 
كان عام 2016 هو العام األخير لمشروع الوكالة الدانمركية “دانيدا” للتنمية الدولية. وأبرز حفل اختتام اإلنجازات التي حققتها المشاريع، ال 	 

سيما المشاريع الفردية والجماعية. ففي عام 2016، تم إنشاء 9 جمعيات مشتركة بين الوكاالت و 11 وكالة من منظمات االستثمار الفردية.

1000
طفل

852
طفل

276
طفل

237 
أسرة

186 
أسرة

203
أسرة

25 
مشروع فردي نفذ

18 
مشروع فردي نفذ

32 
مشروع فردي نفذ
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“كنت أعرف أن فاطمة تحتاج إلى دفعة من الثقة، 
أردت لها أن تحب المدرسة ،لذلك بحثت للعثور على 

أفضل مدرسة لفاطمة في بيت لحم“

ليس فقط للتعلم،
لحب التعلم

SOS - فلسطين، لم  فاطمة٢، مثل العديد من األطفال في قرى األطفال 
تكن قد تلقت تعليم قبل أن تجيئ إلىSOS في سن ١٠ سنوات قالت انها 

لم  تكن تستطع حتى االمساك بقلم، أقل بكثير من القراءة والكتابة.

على الرغم من أنها كانت تتلقى دروسا خاصة كل يوم، وكانت مسجلة في 
والحياة  التعلم  يزال  ال  كان  لحم،  بيت  في  جماينر  هيرمان   SOS مدرسة 
األطفال  وجميع  االول  الصف  في  تزال  ال  كانت  العاشرة،  صعبان. في سن 

اآلخرين في فئتها 7 أو 8 سنوات من العمر.

تقول فاطمة: “لم أكن أحب المدرسة”. “كنت أقدم من في صفي. كان جميع 
أستطع  لم  ألنني  بالذكاء،  أشعر  لم  مني.  بكثير  أصغر  اآلخرين  األطفال 

القراءة والكتابة “.

كانت ماما هناء ام SOS لفاطمة، تعرف أن الحل هو مدرسة مختلفة:
“كنت أعرف أن فاطمة تحتاج إلى دفعة من الثقة. لم تكن هي ذكية، لكنها 
كانت أكبر من اآلخرين، وهذا جعل من الصعب عليها أن تتأقلم. أردت لها أن 
بيت  في  للفاطمة  جيدة  مدرسة  على  للعثور  بحثت  لذلك  المدرسة.  تحب 

لحم، حينها سمعت عن مدرسة سيرا، التي تعطي تعليما خاصا للطالب 
الذين هم متاخرين في الدراسة. عندما بدأت فاطمة للذهاب إلى مدرسة 
سيرا في خريف عام 2016، بدأت حقا ارى تحسنا! بدأت بدافعها للذهاب 

إلى المدرسة واكتسبت الكثير من الثقة.

معي  جدا  لطيفين  “المعلمين  سيرا!”  مدرسة  أحب  “أنا  فاطمة:  تقول 
والتعلم هو متعة. أشعر انني ذكية جدا جدا! “

وقد حققت فاطمة الكثير من النجاحات منذ الذهاب إلى سيرا، ولكن هناك 
لحظة واحدة التي استوقفت ماما هناء:

قراءة  في  وبدأت  فاطمة  إلى  جئت  االيام  احد  في  الشتاء،  عطلة  “خالل 
جدول الضرب. حيث أنها لم تكن تدرس جدول الضرب في المدرسة بعد، 
ولكن فجأة كانت تقول كل شيء تماما. عندما قلت لها أن جميع إجاباتها 
كانت على حق،  انها بدأت القفز صعودا وهبوطا. كانت متحمسة جدا ألنه 
كان من الصعب ان تفعل ذلك لوحدها! كنت سعيدا جدا لرؤية أن فاطمة 

تستمتع أخيرا بالتعلم “.

٢.  تم تغيير اسم الطفلة الغراض الحماية والخصوصية
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التعليم في بيت لحم

أغلقت مدرسة SOS هيرمان جماينر في بيت لحم في 2 يونيو 2016، في نهاية 	 
العام الدراسي 2015 - 2016. وجاء قرار إغالق المدرسة نتيجة لقرار استراتيجي اتخذ 
لقرى  المستهدفة  الفئات  إلى  للوصول   SOS وأموال  جهود  لتركيز   2012 عام  في 
األطفال في SOS، وهم األطفال المنتفعين في برنامج تعزيز األسرة وبرنامج الرعاية 

األسرية.
خريف 2016 كان فترة انتقال لجميع االطفال والشباب بسبب إغالق المدرسة. وتم 	 

دمج جميع األطفال والشباب في المدارس المحلية العامة و الخاصة، حيث مضى فصل 
الخريف في تأقلمهم مع المدارس الجديدة.

ركز موظفو قرى األطفال في SOS، بمن فيهم منسق األنشطة واألخصائيون االجتماعيون واألمهات، جهودهم على دعم األطفال في التكيف في 	 
المدارس أثناء فترة االنتقال من خالل الزيارات مع مديري المدارس وموظفي التدريس والدعم اليومي لألطفال.

تلقى 13 طفال ضعيفا أكاديميا، دروسا خصوصية بعد المدرسة في الكتابة والقراءة العربية واإلنجليزية والرياضيات. بسبب عدم تلقيه التعليم قبل 	 
. SOS المجيئ إلى قرية

رفح  التعليم في 

من 	  العديد  في  رفح  في  جماينر  هيرمان   SOS مدرسة  من  األطفال  شارك 
الحر وحصلوا على  والفكر  الثقافة  تبادل  التعليمية من خالل جمعية  المسابقات 

اإلنترنت. لتدوين مدونة على شبكة  الرابع  والمركز  الشعر  األول في  المركز 
أقيمت 	  التي  المسابقات  والثالث في جميع  األول  المركزين  األطفال  كما حقق 

تحت رعاية وزارة التربية والتعليم بما في ذلك الشعر والرسم والحديث وكتابة 
الشعبي. والرقص  مقال 

SOS هيرمان جماينر 	  إلى مدرسة  التعليم كتبا تعليمية مجانية  قدمت وزارة 
األطفال. ورياض 

العمل كمعلمين في 	  العاطلين عن  SOS هيرمان جماينر في رفح معلمين من  الوفاق، عينت مدرسة  االونروا ومع مركز  بالتعاون مع 
.SOS مدرسة 

دورة 	   SOS في  المعلومات  تكنولوجيا  مدرس  قدم  أن  بعد  والتعليم  التربية  مديرية  من  فخرية  شهادة  على   SOS مدرسة  حصلت 
التدريس. الذكية في  االلواح  استخدام  الحكومية في مجال  للمدارس  تدريبية 

التطورات األخيرة

برنامج التعليم
في قرى األطفال  

128
طفال وشابا

293 
من األطفال والشباب
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الدفاع عن
حقوق الطفل

ثقافة العمل
 التطوعي

أدهم١ يبلغ من العمر 17 عاما، يعيش في قرية الألطفال SOS - بيت لحم  منذ 
10 سنوات. في عام 2016، كان أدهم من المرشحين النهائيين لجائزة السالم 

الدولية لألطفال كمدافع عن حقوق األطفال.

عاش أدهم في أجواء غير إعتيادية ليعيش حياه غير إعتيادية حيث بدل العيش 
بأحضان والديه عاش في بيت جده وجدته المسنان، هنالك في بيت الجد لم 
االطفال  مع  واللعب  للتعلم  فرصة  اي  لديه  تكن  ولم  الطفولة  معنى  يعرف 
االخرين . و بسبب ظروفه، لم يكن لدى أدهم أوراق رسمية أو بطاقة هوية، 
والذي جعل من الصعب عليه أن يكون له نفس حقوق األطفال االخرين مثل 

االلتحاق بالمدرسة او السفر او االحساس بكينونته.

عندما أصبح جديه كبيران جدا ومن الصعب عليهم رعايته، جاء أدهم للعيش 
في القرية مع امه في  SOS ماما نبيلة  .

“كان أدهم في حالة صدمة عندما أحضر ألول مرة إلى القرية من قبل جديه. 
كان معتادا على البقاء معزوال عن األطفال اآلخرين، ولكن سرعان ما تغير ذلك 

بسرعة عندما حاولنا أن نجعله يشعر بالحب واألمان “.

 ماما نبيلة وجميع زمالء العمل والعاملين في القرية قاموا بتشجيع أدهم ودمجه 
والجو  الظروف  لتهيئة  بجد  وعملوا  اآلخرين،  األطفال  مع  القرية  انشطة  في 
المناسبان له لكسب ثقته وتشجيعه على التعلم حيث لم يكن قد تعلم الكتابة 
او القراءة من قبل ، فقد وفر له برنامج تعليمي خاص ومكثف وحارب من أجله 
كي يلتحق بالتعليم اسوة بباقي الطالب رغم أنه متأخر عنهم بعدة صفوف 
مدرسية وتحقق الهدف المرجو بفضل إرادة الطفل ورغبته بالتعليم وتصميمه 
القوي وبدعم ومساندة من القائمين على رعاية الطفل ليعيش حياه الطفولة 
مثل األخرين ومن ثم يحصل على بطاقة هوية بعد صراع طويل من اجل ذلك.

عن  أدافع  أن  “أريد 
مثلي  األطفال  حقوق 
التمتع  الذين حرموا من 

بطفولة  طبيعية“

“األطفال الذين حرموا من حقوقهم يكبرون لديهم الكثير من المشاعر السلبية 
فمن  السلبي.  السلوك  على  للحصول  الكفاية  فيه  بما  غاضبة  تكون  وقد 
الضروري توجيه هذه الطاقة في االتجاه الصحيح وتحويلها إلى سلوك إيجابي 
من الناس الذين يريدون أن يصبحوا ناجحين، وهذا ال يمكن أن يتم إال عندما 

نوفر لهم رعاية اسرية محبه والدعم المطلوب”.

وهو  الثانوية.  المدرسة  من  التخرج  وشك  وعلى  سنة   17 اآلن  هو  أدهم 
يدرس  أن  ويريد  الطفل  اجل حقوق  الدعوة من  و  متحمس الكمال هدفه 
الذين  الدفاع عن حقوق األطفال  ليكون محاميا، حتى يتمكن من  الحقوق 

لديهم قصص مثله.
“لقد فقدت الكثير من حقوقي كطفل وكائن بشري بال أوراق رسمية. قرى 
األطفال SOS كانت السبب في تغيير حياتي اصبحت قادرا على التغلب على 
على  للحصول  قاتلوا  انهم  كما  الوضع  هذا  عن  الناجمة  الصعوبات  جميع 
حقوقي مرة أخرى. وأعتقد أن كل طفل يمكن أن يكون شخصا ناجحا إذا كان 
قادرا على التمتع بحقوق متساوية، وبالتالي أريد أن أكون مدافعًا عن حقوق 

األطفال الذين لديهم ظروف خاصة تحرمهم من التمتع بطفولة طبيعية “.

١.  تم تغيير اسم الطفل الغراض الحماية والخصوصية



102016 السنوي  التقرير 

شباب SOS رفح

القدس 	  جامعة  من  المستقلين  الشباب  من  واحد  تخرج 
وهي  جدا  جيد  عام  بتقدير  صحية  إدارة  تخصص  المفتوحة 
المؤسسات  داخل  عمل  فرص  على  للحصول  تؤهله  درجة 
من  الشابات  من  واحدة  تخرجت  كما  المجتمع.  في  الصحية 
الخياطة  الحر في  للعمل  المهني وهي مؤهلة  التأهيل  مركز 
الكامل  المالي  الدعم  على  حصال  وقد  التجميل.  ومجال 

والمتابعة من قرية األطفال إلكمال دراستهم والتفوق فيها.
مؤسسة 	  من  مقدمة  منحة  على  الشباب  من  واحد  حصل 

األيميديست للغات وهي عبارة عن دورة تدريبية متخصصة و 
تفوقه  نتيجة  المركز  داخل  اإلنجليزية  اللغة  لدراسة  معتمدة 
نهاية  في  ممتاز  درجة  على  وحصوله  الثانوية  الصفوف  في 

العام الدراسي.
الحدى 	  دراسية  منحة  الفلسطينية  االتصاالت  شركة  قدمت 

الجامعة  في  اإلنجليزي  االدب  تدرس  اآلن  هي  و  الشابات 
اإلسالمية بغزة مستوى أول.

 	 16 إدماج  تم   ،  SOSلـ التابعة  الغد  قرية  مبادرة  من  وكجزء 
والدفء  بالحب  مليء  جو  في  البيولوجية  أسرهم  مع  شابا 
األطفال  قرية  من  الميدان  في  العاملين  وبمتابعة  واألمان 

بشكل مستمر.
بيوت 	  من  اثنين  اغالق  تم  االندماج،  مشروع  تطبيق  نتيجة 

الشبيبة SOS، وذلك للتقليل من النفقات والمصاريف العامة 
واالرتقاء بكفاءة العمل في المشروع الجديد. 

التطورات األخيرة

بيوت الشباب 
والشابات

شباب  SOSبيت لحم

أصبحوا 	  هؤالء  من   12 و   SOS من  الشباب  من   15 تخرج 
يعتمدون على أنفسهم و بدأوا في المساهمة بشكل إيجابي 
امتحان  في  طالب   4 نجح  وكما  الفلسطيني،   المجتمع  في 

الثانوية العامة .
للشباب 	  المهني  والتوجيه  اإلرشاد  الشباب في مشروع  شارك 

في  العامة  األمريكية  القنصلية  قبل  من  تمويله  تم  الذي 
المجتمع  في  الشباب  إدماج  تشجيع  إلى  يهدف  والذي  القدس 
الفلسطيني وتعزيز قدراتهم األكاديمية في المواد األساسية 
مثل اللغة اإلنجليزية و وتزويدهم بالمهارات الحياتية والتوجيه 

المهني.
كجزء من المشروع الممول من القنصلية األمريكية، تخرج 40 	 

الخدمة  تعلم  ودورة  الحياتية  المهارات  في  دورات  من  شابا 
المجتمعية.

شارك مجموعة من الشباب والشابات في نشاط رياضي  دولي 	 
)كأس كرة القدم االوروبية لدور رعاية االطفال في بولندا(.

كجزء من “قرية الغد” لألطفال، بدأنا في إعداد 20 شابا إلعادة 	 
البيولوجية. وسيصبح هؤالء  أسرهم  مع  العيش  دمجهم في 
أن  حين  في  ومجتمعهم،  أسرهم  في  اندماجا  أكثر  الشباب 

SOS ستحافظ على متابعة وثيقة مع تطور كل شاب.
شارك الشباب في يوم عمل حول سياسة حماية األطفال في 	 

SOS وكيفية تأثير ذلك عليهم.

57
شابا    

53
شابا    
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ماهي قرية الغد لالطفال SOS في فلسطين؟
طوال عام 2016، اتخذت قرى األطفالSOS  خطوات نحو مفهوم قرية الغد 
من خالل تطوير أشكال جديدة من الرعاية لألطفال للفئات المستهدفة من 

االطفال .

في بيت لحم ورفح، قام موظفو قريةSOS بتحضير أربع أسر تعيش في 
SOS لالنتقال للعيش في المجتمعات المحلية المحيطة بها في عام  قرى 
2017. وفي بيت لحم، وضعت خطط الفتتاح مرفق للرعاية قصيرة األجل 
حتى يتسنى رعاية األطفال االيتام والمتخلى عنهم ، والذين ال يحتاجون إلى 

رعاية طويلة األجل.

وفي رفح، في أغسطس / آب 2016، أعيد دمج 16 شابا من SOS بشكل 
العاملين في مجال رعاية  البيولوجية بدعم مستمر من  كامل مع أسرهم 
الشباب في قرى SOS وكما جرى التحضير لـ 20 شابا آخرين ليعاد دمجهم 

مع أسرهم البيولوجية في بيت لحم في عام 2017.

 “ االقارب  “رعاية  بتنفيذ مشروع  رفح   SOS قرية  تقوم  مدينة غزة،  وفي 
اقرباء  ولديهم  ايتام  أصبحوا  الذين  لألطفال  الدعم   SOS تقدم  حيث 
 9 تدعم   SOS حاليا   ، بيوتهم  في  عائالتهم  مع  ليكونوا  معهم  يعيشون 

عائالت مع 25 طفال و 4 شباب فوق 18 سنة من العمر.

فماذا يختلف هذا عن SOS ؟
SOS  ال تزال تبني اسرمحبة وجوعائلي لألطفال االيتام او المتخلى عنهم 
،مع التركيز على التنمية الفردية لكل طفل وتحديد أولويات وعالقات قوية 
ومرنة وطويلة األجل لألطفال والشباب ، مما يجعل الرعاية فريدة من نوعها 
مع بقائها على نفس النهج  والذي سيتغير هو مكان هذه العائالت وما تبدو 
عليه. سيتم وضع كل طفل في أفضل وضع وفقا الحتياجاته، مما سيتيح 
إمكاناتهم  إلى  للوصول  راعية  عائلية  بيئة  في  للنمو  الفرصة  طفل  لكل 

الكاملة.

 SOS وشباب  “اطفال 
سيعيشون أقرب إلى 
سوف  المحلي،  المجتمع 
شبكات  لديهم  يصبح 
اجتماعية أقوى مما يصبحوا 
اكثر قدرة في االعتماد على 
انفسهم وفي تطورهم.“

فرصة جديدة
لمستقبل جديد

“إن  قرية الغد لالطفال SOS هي فرصة جديدة لمستقبل جديد”. ويوضح 
سيعيشون  وشبابنا،  أطفالنا  “ان  لحم  بيت  برنامج  مدير  سعيد،  محمد 
ويصبحون  أقوى  اجتماعية  شبكات  ولديهم  المحلي،  المجتمع  من  بالقرب 
أكثر مسؤولية واعتمادا على النفس. أما بالنسبة لـSOS، فإنها سستسعى 
المنظمات  مع  والشراكة  للمنظمة،  المرونة  و  الدعم  من  المزيد  في جلب 
وخفض  األطفال  احتياجات  لتوفير  المجتمع  موارد  من  لالستفادة  المحلية 

تكاليف الرعاية. “



82016 السنوي  التقرير 

قرية بيت لحم 

عام 	  لحم  بيت  قرية  يعيشون في  88 طفال  كان هناك   ،2016 عام  بداية  في 
2016. وخالل العام تم ادخال 26 طفال جديدا في قرية بيت لحم، في حين تم 
انتقال 6 أطفال اخرين للعيش في بيوت الشباب SOS في بداية شهر آب من 
العام نفسه. وخالل السنة، عاد 14 طفال من القرية  الى اسرهم حيث تم اعادة 
اطفال  تحويل   وتم  قدراتهم   على  بناءا  البيولوجية  أسرهم  مع  دمجهم 
لمؤسسات اخرى بعد مناقشة حاالتهم مع مديرية الشؤون االجتماعية ومراجعة 
الحاالت الفردية لهم وتم رؤية انه من االفضل لالطفال العيش مع عائالتهم 
 SOS قرية  في  يعيشون  طفال   93 حوالي  كان  العام  نهاية  وفي  البيولوجية. 

لألطفال - بيت لحم.
بفضل مجموعة من المتطوعين من منظمة شادي و أنا، تمتع األطفال بالتسلية الشهرية واألنشطة الكاملة من الفرح.	 
بالتنسيق مع مجموعة "مستر أوكي“، شاركت األمهات والخاالت في SOS في أنشطة عديدة كجزء من برنامج للحد من التوتر والدعم النفسي 	 

و االجتماعي .
تمكن األطفال من قرية SOS بيت لحم من المشاركة في مخيم صيفي  ومخيم في طبريا.	 
بدأ موظفو قرية SOS في التحضير و التهيئة إلعادة دمج أسرتين من بيوت القرية SOS في منازل في المجتمع المحلي كخطوة اولى من 	 

تطبيق استراتيجية قرية الغد SOS لالطفال.

قرية رفح 

في بداية عام 2016، كان هناك 75 طفال يعيشون في قرية رفح. وفي نهاية العام، 
كان ما مجموعه 80 طفال يعيشون في قرية األطفال SOS - رفح.

قام فريق رفح التابع لـ SOS بتنفيذ برنامج تأهيل يشتمل على الدعم النفسي 	 
التطوير  في  سيساعد  والذي  والشباب،  األطفال  لجميع  والسلوكي  والتعليمي 

المناسب لكل طفل على أساس احتياجاته التنموية.
تم تطبيق " دراسة الحالة“ لكافة األطفال والشبيبة المقيمين في قرية األطفال لتحديث الوضع الجديد لعائالتهم الطبيعية للمساعدة في تطبيق 	 

برامج تتالءم مع احتياجات كل األطفال وتطور من مهاراتهم وقدراتهم.
تحسن معظم األطفال في SOS في درجاتهم المدرسية خالل العام الماضي. وأصبح العديد منهم أكثر نشاطا في المدرسة حيث أدمجوا في 	 

مدارس جديدة، مما أدى إلى تحسين قدرتهم على التعلم و تحسين في عالقاتهم. على سبيل المثال، الطفلة حنين كانت تواجه مشاكل في القراءة 
عندما جاءت إلى SOS بعد جلسات القراءة المكثفة أصبحت االن تقرأ وتكتب الشعر بطريقة مميزة.

ُأقيم حفل بسيط للترحيب بخمسة أطفال جدد جاءوا للعيش في قرية SOS رفح ليتلقوا الدعم والرعاية الكاملة بعد فقدانها.	 
ورغم التحديات المجتمعية الكثيرة، تم تحضير عائلتين من قرية SOS رفح لالنتقال واالندماج داخل المجتمع والعيش في مدينة رفح في إطار 	 

تطبيق استراتيجية قرية الغد SOS لالطفال.
 

التطورات األخيرة

التطورات األخيرة
SOS في قرى

114
طفل

80
طفل
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7 من شبابنا وشاباتنا، 5 ذكور و 2 إناث، كانت لديهم الفرصة للسفر إلى بولندا لمدة 5 أيام 
والمشاركة في بطولة كأس العالم األوروبية الرابعة لكرة القدم التي نظمها اتحاد كرة القدم 
االوروبية . حيث يعد هاذا أول تمثيل فلسطيني للعب في كأس العالم لكرة القدم لألطفال 
من دور الرعاية . كما وحصلت واحدة من الشابات من SOS  فلسطين جائزة لقب أفضل 
العب خالل مباريات بطولة كأس العالم الرابع والتي جرت في ارسو/ بولندا في شهر تموز 

من سنة 2016 .

قرى األطفال SOS - فلسطين سعيدة لإلعالن عن إطالق موقعها الجديد ابتداء من يوليو 2016 
! يمكنك العثور على معلومات حول SOS - فلسطين، وجميع برامجنا، واستراتيجياتنا السنوية 
و  الشيقة  النجاح  قصص  تجد  أن  يمكنك  ذلك،  من  األهم  التبرعات.  جمع  حمالت  وأحدث 

.www.sos-palestine.org يرجى زيارتنا في ، SOS الفيديوهات عن اطفال وشباب

خالل عام 2016، تم اختيار 16 شابا بعناية إلعادة دمجهم مع أسرهم البيولوجية كجزء من 
استراتيجية قرية الغد لألطفال في SOS. بحيث يستمر رعاية الشباب من قبل SOS في 
رفح ويتلقون متابعة أسبوعية وهم مع عائالتهم الطبيعية في بيوتهم من زمالء العمل في 
مجال الرعاية في SOS، حيث يتابعهم زمالء العمل لضمان أن بيئتهم تبقى محبة ودافئة 
وآمنة. وقال أحد الشباب المعاد دمجه مع عائلته: "إن إعادة االندماج مع عائلتي أثرت بشكل 
إيجابي على حياتي. أنا اتحمل المزيد من المسؤولية واتعلم أن اكون مستقل، والدراسة في 
بيت عائلتي هو أفضل بكثير بالنسبة لي، لقد شعرت بالغرابة في البداية ألنني كنت أذهب 
لزيارة عائلتي كل أسبوع، ولكن اآلن أشعر بمزيد من الراحة واالسترخاء، وخاصة ألن والدتي 

اصبحت تشاركني في جميع مجاالت حياتي ".

لعب شباب SOS بيت لحم كرة القدم في بولندا 

موقع SOS فلسطين الجديد 

إعادة دمج 16 من الشباب في رفح 
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أحداث هامة 2015

األحداث الهامة
في عام 2016

خضعت  قرى األطفال SOS- فلسطين لتحول كبير في هيكلها الداخلي لهذه السنة. لقد 
طورنا برنامجين في بيت لحم وقطاع غزة وتم توسيعه إلى 3 برامج تابعة لقرية األطفال 
على  تشتمل  مشاريع  برنامج  لكل  وسيكون  غزة.  ومدينة  ورفح  لحم  بيت  من  كل  في 
المشاريع الثالثه التاليه: "تقوية األسرة“، "رعاية األقارب“ و“األسرة المندمجه في المجتمع“. 
وهذا الهيكل الجديد سيمكن فلسطين من الوصول إلى األطفال األكثر ضعفا. حيث تتمثل 
التطورات الجديدة في توسيع برنامجنا لتعزيز األسر في محافظتي رفح وشمال غزة، و في 
توفير بيوت جديدة موحدة لألطفال األيتام في مدينة غزة، ومرافق للرعاية قصيرة االجل 

في بيت لحم، وبيوت عائلية مندمجة من قريتي SOS بيت لحم ورفح.

زار الفنان الفلسطيني وسفير النوايا الحسنة محمد عساف  كل من قريتي SOS بيت لحم 
ورفح في شهري يونيو ويوليو 2016. وفي كلتا الزيارتين غنى عساف لألطفال األيتام وقدم 
الهدايا والزهور لجميع األطفال واألمهات في القرية وهنئهم بحلول شهر رمضان المبارك 
مما ادخل البهجة والسعادة لقلوبهم. كان جميع األطفال متحمسين اللتقاط الصور التذكارية 
مع عساف والحصول على توقيعه كانوا ينتظرون زيارته بفارغ الصبر. وخالل زيارته تبرع 
عساف بمبلغ سخي كفالة لـ 20 طفل يتيم ومحروم. وكما أعرب عن سعادته للزيارة وقال : 
"جئت لرسم االبتسامات على وجوه األطفال قدر المستطاع وإثبات أن هذا الجزء من المجتمع 

يحتاج إلى اهتمام ودعم المجتمع الفلسطيني بأكمله“.

رمضان هو دائما وقت محبب و جو اسري جميل في قرى األطفال SOS - فلسطين. حيث 
تعيش القرى في بيت لحم ورفح في اجواء حيوية من السعادة  والزينة والدعم والتالحم 
المجتمعي واالفطارات والنشاطات واالضواء التي تقدم لالطفال االيتام . في عام 2016، كان 
رمضان فرصة خاصة للشركاء الراعيين لقرى األطفال SOS في مشاركة االطفال في القرية 
اجواء االحتفال برمضان عن قرب مع موظفيهم مما جعلهم يرون تأثير دعمهم الكبير على 
االطفال بشكل مباشر. نشكر كل من  : شركة أبيك ، شركة أكرم سبيتاني وأوالده المحدودة 
 .SOS ومؤسسة الحاج هاشم عطا الشوا الخيرية ، لالحتفال برمضان مع أطفالنا في قرية ،

توسيع برامجنا

زيارة الفنان محمد عساف لقرى األطفال SOS بيت لحم و رفح

رمضان بحضور شركائنا الراعيين 
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 الخدمات التي قدمناها
في عام 2016

 )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 العائالت
العائالت

األطفال و الشباب

االغاثة في حاالت الطوارئ

الغربية وقطاع غزة الضفة 
2,427

475

421

3330 669
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مقدمة

بسببكم،  وشركائنا!  المانحة  لجهاتنا  شكرا 
األطفال  قرى  في  أخرى  قوية  سنة  انقضت 
SOS - فلسطين، حيث تم ضمان غد أفضل 
أن  أود   . عائالتنا  و  شبابنا  و  اطفالنا  لرعاية 
أكبر  على  ألطلعكم  الفرصة  هذه  أغتنم 
فلسطين   SOS في  حدثت  التي  التطورات 
تطبيق  في  بدأنا  نحن   :  2016 عام  في 

استراتيجية قرية الغد SOS في فلسطين .

التطلع إلى المستقبل ..
تلبية  في  نجحنا  أننا  يثبت  تاريخنا  إن 
الذين  والشباب  األطفال  وتوفيراحتياجات 
أطفال  من   10٪ اليوم،   . برعايتهم  نقوم 
العالم يكبرون وحدهم، دون رعاية الوالدين 
للمستقبل،  تتطلع   SOS وبينما  المناسبة. 
األثر  لتعزيز  أنفسنا  نتحدى  أن  علينا  يجب 
من  المزيد  إلى  وللوصول  له  وصلنا  الذي 
الغد  قرية  دور  يأتي  هنا  األطفال،  هؤالء 

SOS لألطفال !

ما هي قرية الغد SOS لالطفال ؟
قرية الغد SOS لالطفال هي االستجابة السريعة و المرنة لحاالت األطفال األساسية والفئات المستهدفة 
الرعاية  مجال  العالية في  الجودة  ذات  الرعاية  تعزيز  وكذلك   ، الرعاية  تقديم  في  عليها  نركز  والتي 

األنسب لكل طفل.

حيث تركز على تحسين الرعاية البديلة لألطفال بإعادة  دمج األطفال والشباب مع أسرهم البيولوجية 
حيثما أمكن ودمج األطفال والشباب في مجتمعاتهم المحلية والعمل مع الشركاء االستراتيجيين لتقديم 

أفضل الخدمات لألطفال والدفاع عن حقوق األطفال وكرامتهم .

آمل أن تستمتع بقراءة عن هذه التطورات الجديدة وكذلك قصص عن األطفال والشباب واألسر التي 
لديها فرصة أفضل للغد أكثر إشراقا بسببك.

محمد الشاللدة
المدير الوطني لقرى األطفال SOS – فلسطين

غّد أفضل
ألطفال فلسطين

محمد الشاللدة
المدير الوطني لقرى األطفال SOS – فلسطين
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كل هذا كان بفضل أشخاص مثلكم ممن يسمعون و يبدون االهتمام ويبادرون باتخاذ 
اإلجراءات الالزمة من اجل الدعم في عام 2016 ...

تم تحقيق االستقرار وتعزيز 
لحوالي  االسرية  العالقات 
475 أسرة )تضم نحو 2,128 
عرضة  كانت  والتي  طفل( 

لخطر االنهيار و التشتت . 

قائمة المحتويات :

لقد حققتموها، في عام 2016 ...

و  عائلة   669 نحو  تلقت 
من  طفل   3,330 نحو 
الذين ما زالوا يعانون من 
غزة  على  الحرب  أعقاب 
عام 2014 الرعاية وخدمات 
دون  للحيلولة  الطوارئ 
من  المزيد  انفصال 
عائالتهم  عن  األطفال 

البيولوجية.

طفل   304 نحو  أصبح 
ال  كانوا  ممن  وشاب 
لهم  يقدم  من  يجدون 
عائالت  لديهم  الرعاية 
قائمة على المحبة وفرصة 

لمستقبل مشرق.

أهم األحداث خالل عام 2016

 آخر التطورات في قرى األطفال SOS – فرصة جديدة لمستقبل جديد

بيوت الشباب- الدفاع عن حقوق الطفل

SOS – ليس فقط للتعلم، لحب التعلم التعليم في قرى األطفال 

برنامج الدعم األسري – شغف امرأة لمشروع صغير 

اإلغاثة في حاالت الطوارئ – فرصة ثانية لسارة في غزة 

2016 رد الجميل في فلسطين – جهاتنا المانحة لعام 

المالية المعلومات 

669 304 475
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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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