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YOU MAKE IT HAPPEN
Thanks to people like you who listen, care and take action, in 2017…

520 308 40
families (with 2,346 
children) that were 
once at risk of falling 
apart grew stable and 
strong together.

children and young 
people who once had no 
one to care for    them, 
had loving families 
and opportunities for a 
bright future.

families and 252 
children 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 families.

TABLE OF CONTENTS

 6 Milestones in 2017

 8 SOS Village Updates – Returning to the Community

10 Youth Houses – The Path of Success Begins with a Step

12 SOS Education – Where There is a Will, There is a Way

14 Family Strengthening – Salma, From Difficulty to an Independent Woman

16 Emergency Relief Project – Reuniting Lost Families

18 Giving Back in Palestine – Our 2017 Donors

20 Financial Information

2 ANNUAL REPORT2017

SOS Children’s Villages – Palestine

National Office

4th Floor Nazzal Building
Nativity Street
Bethlehem, Palestine

T: +970 (0)2 276 5671
F: +970 (0)2 276 5230

www.sos-palestine.org

© 2018 SOS Children’s Villages - Palestine
All rights reserved



5

OUR HELP
IN 2017

2,654
Children and Youth

393
Children and Youth

252
Children

520
Families

40
Families

West Bank & Gaza Strip

CARE

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.

EDUCATION

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.

EMERGENCY RESPONSE

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.
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A BETTER TOMORROW 
FOR PALESTINE’S 
CHILDREN

Our partners, donors and dear friends,
First off, I would like to thank you very much for 
the support you have given us during the year! 
With your support, we have continued to provide 
care for children, young people and SOS families. 
We will continue our work in the upcoming year to 
achieve a better future for them.

The need for SOS Children’s Villages - Palestine 
to exist is more significant than ever before due to 
the difficult economic and social circumstances of 
Palestinian families and the resulting increase in 
the number of children at risk of losing family care 
because of these problems. We must continue to 
work on developing our programmes, our services 
and expanding our work to a larger number of 
beneficiaries.

At SOS Children’s Villages - Palestine, we are 
working within the SOS International 2030 
strategic plan for innovative alternative care for 
children, strengthening vulnerable families to 
prevent their disintegration, developing youth 

capacities, supporting and advocating for children’s rights and investing for growth in funding and 
other necessities in line with the plan.

In the past year, SOS Children’s Villages - Palestine has reintegrated 33 children and 33 young men 
and women from the Bethlehem and Rafah villages into their biological families. Four families 
from the two villages have been integrated into community homes, believing that the natural home 
and the reintegration of children and youth into their biological families and societies is the ideal 
solution that enables them to have a better future.

In addition to our previous efforts, this year we also launched the Advisory Board of SOS Children’s 
Villages - Palestine in order to support the mission of SOS Children’s Villages International and 
guide our work on the ground and ensure that its strategies take into account the needs of children 
within the Palestinian culture, implement good governance and represent the Palestinian society 
and involv it in the organization’s work.

To conclude, I leave you with this report to learn more about the developments at SOS, and I hope 
that we will continue to work together towards a better life for children, youth and SOS families.

Mohammed Shalaldeh
National Director

SOS Children’s Villages - Palestine

Mohammed Shalaldeh - National Director
SOS Children’s Villages - Palestine

FOREWORD
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HONORING MAMA ABEER AFTER 22 YEARS OF 
SERVICE

Employees of SOS Children’s Villages - Palestine gathered in 
December 2017 to honor and farewell Mama Abeer after she retired 
from working for 22 years as an alternative mother in one of the 
houses at SOS Children’s Village in Bethlehem. She gave her time to 
the raising of an entire generation of children who are proud graduates 
of SOS. SOS Children’s Villages - Palestine, represented by all its 
employees, thanked Mama Abeer for her effort and hard work and 
wished her all the best in her future endeavors.

OPENING OF THE NEW NATIONAL OFFICE OF SOS 
CHILDREN’S VILLAGES – PALESTINE

The new National Office of SOS Children’s Villages - Palestine opened 
in October 2017 in its new location on Nativity Street in Bethlehem. 
The new office is strategically located in the center of Bethlehem and 
is accessible to all visitors from inside and outside the governorate. 
The new office also provides a wide range of work space and a modern 
working environment equipped with the necessary tools for the staff 
of the National Office to fulfill their duties and responsibilities in 
accordance with the vision of SOS Children’s Village’s – Palestine.

A SPIRITED FAMILY ATMOSPHERE DURING  RAMADAN 

Every year during the month of Ramadan, a series of activities, events 
and community Iftars take place in a spirited family atmosphere in 
both SOS villages in Rafah and Bethlehem that reflects the unity of 
SOS Children’s Villages – Palestine with organizations and members 
of the local community.These events take place aspart of partnerships 
between SOS Children’s Villages – Palestine and generous donors. 
Special thanks to APIC, Haj Hashem Atta Shawa Charitable 
Foundation, the European Union, Ministry of Social Affairs, Najm Al-
Bahr Charitable Foundation, students of Al-Quds University - College 
of Medicine, Khairk La Ebn Baladak, Arab Islamic Bank and Shatha 
Al Ward School. 
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MILESTONES
IN 2017

LAUNCH OF ADVISORY BOARD

SOS Children’s Villages - Palestine launched its first Advisory Board, 
which consists of nine members, seven of them being Dr. Mohammed 
Shtayeh, Dr. Jihad Al-Jebrini, Dr. Lina Khamis, Mr. Ali Abu Shahla, 
Dr. Majid Abu Ramadan, Dr. Mazen Anabtawi and Mr. Nabil Abu 
Diab in addition to two representatives of SOS Children’s Villages 
International. This step comes as part of SOS Children’s Villages 
International’s 2030 Strategic Plan in order to guide the work of SOS 
on the ground. The Advisory Board will ensure SOS’ strategies take 
into account the needs of children within the Palestinian culture, ensure 
the implementation of good governance, represent Palestinian society 
within the organization’s work and provide bold leadership capable of 
achieving growth in funding and supporting the organization.

SOS YOUTH PARTICIPATE IN 5TH EUROPEAN 
WORLD CUP OF CHILDREN FOR CARE HOMES

SOS Children’s Villages - Palestine participated in the 5th European 
World Cup for children from care homes. This was the second 
consecutive year SOS youth represented children from alternative care 
at the event in Warsaw, Poland. The team included 8 young players 
from SOS Children’s Villages – Palestine’s Family Based Care and 
Family Strengthening Programmes. 

CELEBRATION FOR INDIVIDUAL DONORS

SOS Children’s Villages - Palestine held an event for individual 
donors and their families and SOS children from the Bethlehem 
village in November 2017. The event was focused on the recognition 
of our donors and their commitment to supporting SOS children. The 
purpose of the event was to introduce our donors to the services and 
programmes offered by SOS and offer a chance for donors to meet and 
spend time with the children and families that they sponsor. The event 
included a variety of activities along with a distribution of symbolic 
gifts to the donors.

MILESTONES 2017
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RETURNING TO THE 
COMMUNITY

Living in the community is much different than living within 
an SOS village. One of the two houses that moved into the 
community is Mama Iman’s house, who is currently caring 
for 7 children. Mama Iman described the major changes in 
the surrounding environment saying that she, as well as the 
children, met new people and made new friends among their new 
neighbors. Children go to the markets nearby the house rather 
than having everything brought to them. Most importantly, the 
family no longer feels isolated. 

The psychological effect on the children is clearly visible. 
When asked, “Where are you from?” the children now say, 
“We’re from Doha”, which has a significant mental impact on 
them compared to stating that they are part of an institution 
called “SOS Children’s Villages”. The latter answer forces 
many unwanted questions to surface. Also, the house is much 
more spacious, thus allowing the children to have a game-room 
and run around freely. More importantly, they have the liberty 
to go outside and play in an open neighborhood with children 
from the surrounding community. 

According to Mama Iman, “The children are very happy being 
a part of the natural environment that is full of freedom and 
liberty!” Friends and relatives could stop by and visit them 
anytime, which was not possible before due to limited and 
specified visiting hours. Within the SOS village in Bethlehem, 
there is a daily schedule for visiting hours, which is an 
institutional aspect, not a natural one.

Since moving out of the SOS village in May 2017, the children’s 
psychological well-being has significantly improved, regardless 
of facing new challenges.

In the SOS village, the family had everything brought to their 
doorstep, which is easier than going out in the community to get 
things done. The feeling, however, of independence overcomes 
such challenges. Some children have moved to new, local public 
schools. Sometimes, they walk to school, other times they get 
picked up by the SOS bus. Having the option to walk to or from 
school allows the children to feel as if they aren’t any different 
from the rest of the children in the community. 

“The children are 
very happy being 

a part of the natural 
environment that is full 
of freedom and liberty!”
– Mama Iman
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SOS VILLAGE
UPDATES

Bethlehem Village

• Two houses from SOS Children’s Villages - Palestine in Bethlehem 
were relocated to the surrounding community after a preparation process 
for the children and mothers for the two SOS families and the children’s 
biological families. 

• 23 children were successfully reintegrated and reunified with their 
biological and extended families after a thorough study using the case 
management approach confirmed this decision was in the best interests 
of each child.

• A three-day training course about change management took place in Jericho to teach SOS mothers and aunts to cope 
with change in regards to the children’s perspectives, which was funded by Mr. OK Theatre. 

• SOS children took part in an environmental club while others participated in the annual International Running Marathon 
in Bethlehem.

• SOS Children’s Villages – Palestine and the Ministry of Social Development signed a memorandum of understanding to 
cooperate on new approaches to alternative methods of care for children. 

Rafah Village

• Two SOS families were integrated into the community. Two houses 
were rented and prepared to be suitable for the SOS families, which took 
place upon completion of the selection criteria and providing of legal 
documents in cooperation with the children’s extended families.
• In partnership with Islamic Relief, SOS implemented a project to 
provide psychosocial support for children, which focused on providing 
treatment and for children suffering from psychological problems, 

including PTSD and OCD as a result of difficult living conditions prior to becoming part of SOS.
• Group sessions were carried out to achieve the desired psychological goals of mental support and relief as part of 

recreational time. The sessions emphasized the importance of having a playful childhood, which helped children cope 
with anxiety, fears and other psychological problems while developing social skills. 

• Children improved academically by getting better grades and becoming more active in school, including participation 
in extra-curricular activities. Intensive reading and writing sessions allowed children with learning difficulties to 
significantly improve.

98
Children

80
Children

23
Reintegrated Children

22
Reintegrated Children

PROGRAMME UPDATES
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THE PATH OF SUCCESS 
BEGINS WITH A STEP

Since Ehab joined SOS Children’s Village in Rafah, his social 
personality and love for others has been a significant part of his 
childhood. He spent most of his time helping other children and 
village workers and learning their skills. His love for drawing 
was very important to him and he dedicated a lot of his time to 
improving his drawing skills. 

“I remember my childhood in the SOS village in Rafah very 
well. The one thing I remember the most is what my mother 
planted within me, which was love of others, love of work and 
having responsibility, which got me here today,” says Ehab.

Ehab’s childhood was also characterized by his love for education. 
His school grades were very good in most subjects. He enjoyed 
a strong and distinguished personality among his colleagues and 
always sought to compete for the best in everything.

When he joined the youth house at age 14 years, his dreams 
and aspirations gradually became clearer. His passion for 
volunteering occupied this stage of his life, from participation 
in summer camps held by the youth houses to his involvement 
in most activities that were carried out throughout this period of 
time. His excellent suggestions and initiatives were always met 
with encouragement from others, who regarded Ehab as a role 
model for being a polite and motivated young man that loves to 
do good.

Ehab graduated high school and then college from Al-Quds Open 
University with a degree in health management. His academic 
excellence allowed him to start his job search, which was full of 

difficulties and obstacles due to the difficult living conditions in 
the Gaza Strip.

Ehab said: “I didn’t leave a door not knocked looking for a job 
in my field of studies. During that time, I participated in different 
workshops on various topics including strategic planning and 
mobile and computer maintenance, which was a benefit for 
me especially since I couldn’t find a job related to my field of 
studies. This led me to establish my own project of computer 
maintenance and children’s computer games, which has become 
the main source of income for me. With this mentality, I send my 
message to all young people to persevere and start creating your 
own future as the path of success begins with a step.”

Ehab didn’t surrender to the difficult reality of young people in 
the Gaza Strip. He continued to look for opportunities to develop 
himself until he received a scholarship to earn a Master’s degree 
in management in Turkey, where he currently lives and studies.

“My message to 
all young people, 

persevere and make 
your future, the path of 
success begins with a 
step.”
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YOUTH
HOUSES

Bethlehem Youth

• 18 youth were reintegrated with their biological 
families and will be supported with regular follow-up 
visits by SOS staff.

• During the year, 4 youth graduated from the youth 
houses and became self-reliant and began to 
contribute positively to society.

• 4 youth who graduated high school received university 
scholarships from PALTEL Group to continue their 
academic career.

• 7 youth participated in the annual International 
Marathon in Bethlehem.

• A career guidance programme for SOS youth was 
implemented in Bethlehem to support the youth in 
choosing a strong career path.

68
Youth

18
Reintegrated Youth

Rafah Youth

• 33 youth were reintegrated with their biological 
families and will be supported with regular follow-up 
visits by SOS staff.

• 1 youth graduated and got married and moved to the 
community to live with her husband, in which SOS 
provided the necessary support during the wedding 
preparations. 

• 1 youth completed her university studies under a 
scholarship from PALTEL Group.

• 1 youth received a scholarship from AMIDEAST to 
study English in a specialized training course due to 
his superior English language level in high school.

• 5 youth graduates received grants to begin 
income-generating projects to support themselves 
independently.

• 1 youth from Al-Quds Open University graduated 
with a degree in Health Management and received a 
scholarship to continue his higher education studies. 
He’s currently studying in Turkey.

50
Youth

33
Reintegrated Youth

PROGRAMME UPDATES
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WHERE THERE IS A WILL, 
THERE IS A WAY

Mohammad is an 11-year old child who overcame difficult 
obstacles in the past few years. Four years ago, Mohammad 
came to SOS at the age of 7 along with his 5 siblings. 

When he first arrived, his academic level was very low to the 
point that he didn’t like to read or write. He didn’t know how to 
write, so he hated going to school. 

When his SOS mother was asked about Mohammad, she said, 
“He was unwilling to learn. He lacked discipline and always 
refused to abide to any system. He used to withdraw from 
group activities. He didn’t know how to read or write and his 
academic performance was below 50%.” 

Mohammad faced very harsh obstacles. SOS staff worked hard 
to get Mohammad back on track. They enrolled him in a semester 
for students with learning difficulties, poor achievement and 
slow learning. They also gave him private lessons with tutors to 
strengthen his academic level. Such lessons were given to slow-
learning students who faced difficulties in school.

His SOS mother and specialists worked very hard with him and 
guided him in the proper path to improve his bad behavior and 
lack of discipline. A lot of work was also focused on academic 
development, especially in English and Mathematics. 

With time and hard work, Mohammed became very likeable 
with a leadership personality and self-confidence. He cooperates 
and plays with others and he has made new friends at his school 
and within SOS. When he was asked about his current situation, 
he said, “I’m very proud of my new friendships and of my 
academic achievements. I earned a grade of 87% at the end of 
the semester; which I never thought I would achieve. Now, I 
can read and write on my own!” 

Mohammad became very attached to the SOS Village. We 
asked him what his biggest success was and what he wants to 
be when he grows up. Mohammad said, “My biggest success 
is I’m able to read in English and want to get much better at 
it with time. And when I grow up, I want to be a police officer 
because I want to protect my country, my brothers and sisters 
and my friends!”

“I earned a grade of 87% at the end of the 
semester; which I never thought I would 

achieve.” – Mohammad.
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SOS 
EDUCATION

Bethlehem Education

• Children participated in various summer activities, including a summer 
camp titled “There’s Hope” through Mr. OK Theatre at Mary Duty park. 

• SOS mothers and aunts participated in a stress management program, 
which taught SOS mothers new communications techniques for coping 
with stress. The goal of the program was to teach SOS mothers and aunts 
how to cope with academic pressure on SOS children, thus helping the 
children to improve their education in a healthy and positive way.

• SOS staff arranged private tutors and strengthening courses in Arabic, 
English and Mathematics for children who have difficulties in their academic performance.

• Children participated in many entertainment activities, such as school trips, Iftar dinners, and celebrating Palestinian 
Children’s Day. These activities provided oppportunities for children’s educational and personal growth, as well as 
moments of happy childhood. 

Rafah Education

• Children took educational sessions with private tutors to help them 
with academic difficulties and establish the right attitude towards 
learning. They participated in psychosocial support sessions to develop 
and enhance their skills in confidently expressing themselves without 
fear, modifying misconceptions to create positive thinking and raising 
awareness.
• Children from SOS Hermann Gmeiner School participated in an 

educational competition called Reading Challenge in cooperation with the Ministry of Education. It was one of 10 
schools that won and qualified to advance in the competition on the level of Gaza. 

• Children participated in summer camps and extra-curricular activities, which included morning exercises, recreational 
games and handicrafts. 

• Staff from the SOS Hermann Gmeiner School were trained to implement new educational strategies to improve the 
quality of education. They were taught new strategies to deal with children with disabilities and how to raise the 
professional efficiency of SOS school teachers. 

• Children from the SOS Hermann Gmeiner School articipated in several workshops, which aimed to raise awareness for 
children in subjects such as early detection of breast cancer, targeting Palestinian products to improve the economy and 
joining projects such as Protect My Right. 

147
Children and Youth

65
SOS Children and Youth

181
Community Children

PROGRAMME UPDATES
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SALMA, FROM DIFFICULTY TO 
AN INDEPENDENT WOMAN

When we visited Salma at her workplace, we weren’t aware 

of the difficulties she faced over the past two years. She is 

currently working in her own beauty salon, living a normal 

life in the community and the surrounding environment and is 

proud to tell us the details of her success story.

At the beginning of 2016, Salma was living alone with her two 

children, surrounded by social and psychological pressure after 

her husband abandoned her by marrying another woman. She 

faced a new reality of becoming a single mother responsible 

for and raising her children alone as well as paying the house 

expenses, including daily necessities and rent to have a roof 

over their heads. 

Salma joined the SOS Family Strengthening Programme 

at the beginning of 2016, which provided and secured basic 

needs for her and her two children. It also provided them with 

psychosocial and legal support and an income-generating 

project, thus enabled her to file for divorce from her husband 

and win the case. She proved to society that despite all the 

difficulties and pressure, she is a strong woman capable of 

being independent and making a difference in her life for the 

better.

According to Salma, “The SOS Family Strengthening 

Programme has developed my professional skills in cosmetics 

and hairdressing. The programme provided me with a one-year 

professional training course in this field as well as a beauty 

salon equipped with all the necessary tools and equipment, 

which I currently run. I am looking forward to the future and I 

will seek to have a name in the cosmetic business market.”

Salma’s life changed upside down after her enrollment in the 

Family Strengthening Programme, in which her children are 

currently receiving education support. They are now able to live 

in a healthy social environment away from the psychological 

and social pressures that affected them in the past.

“I look forward to the future and I will seek to 
have a name in the cosmetic business market.”
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FAMILY STRENGTHENING
Bethlehem Programme

• 37 families graduated from the programme with successful income-generating 
projects that enabled them to become self-reliant with an income.

• A database was established and basic and necessary information about the families 
were added to facilitate the workflow.

• SOS field staff networked with various institutions in the community to provide 
psychosocial support services for families and children.

• 36 students from the beneficiary families graduated with various degrees from 
vocational training centers.

Rafah Programme

• 43 families graduated from the programme with successful income-generating 
projects that enabled them to become self-reliant with an income.

• An annual evaluation of the beneficiaries of the programme was carried out for the 
first time since the implementation of the programme.

• Healthcare and cosmetic surgery were provided to a beneficiary child who has lost 
her eye sight as a result of a domestic violence incident.

• 11 houses were partially renovated for beneficiary families to provide adequate 
living conditions.

Gaza City Programme

• One family graduated from the programme with a successful income-generating 
project that enabled it to become self-reliant with an income.

• Efforts were put into raising awareness of 22 beneficiaries of the programme 
regarding economic empowerment issues.

• 107 children from beneficiary families were involved in private tutoring as part of 
their academic support.

• 16 mothers of the beneficiary families were involved in special literacy courses to 
enhance their reading and writing skills.

1,047
Children

853
Children

410
Children

37
Families Graduated and 
Became Self-sufficient

43
Families Graduated and 
Became Self-sufficient

1
Families Graduated and 
Became Self-sufficient

240
Families

181
Families

99
Families

• 22 beneficiaries of the programme were trained on healthy food preparation.
• 30 children from beneficiary families suffering from anemia were given healthcare and support.

• In 2017, the programme focused on providing awareness workshops, various trainings and support groups for the mothers, 
which included more than 100 women.

PROGRAMME UPDATES
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REUNITING LOST 
FAMILIES

The Emergency Response Programme (ERP) of SOS 
Children’s Villages – Palestine has worked directly towards 
the protection of children in the aftermath of the 2014 war in 
the Gaza Strip. The objective is to ensure the well-being and 
continued development of the most vulnerable children in the 
Gaza Strip in the aftermath of war.  ERP has witnessed many 
success stories due to the large number of children and families 
benefiting from the project. 

One of the families in Interim Alternative Care Center (IACC) 
consists of 5 children who grew up in an abusive environment 
with a family that is torn apart. The war had its unavoidable 
affects as the family suffered physically and psychologically. 
Psychological problems, including Post-Traumatic Stress 
Disorder (PTSD), affected the entire family. Physically, the 
war forcefully separated the children from their mother. The 
children had nowhere to go during the chaotic conflict, not even 
a shelter to stay at. Eventually, the children were brought to 
the IACC in order to receive care and recover physically and 
mentally.

After a year of being under the IACC care, SOS Children’s 
Villages – Palestine was able to reconnect the children with 
their mother. When the mother was asked how she felt when 
she saw her children after such a long time, she said, “I lost 
all hope in seeing my children again. I prayed and prayed and 
one day my prayer was answered! I thought I was dreaming.” 
Her joy was indescribable because she never thought that she 
would ever see her children again. She added, “I miss them 
very much! I kept thinking about them every day since we were 
separated. This is truly a dream come true!”

After SOS Children’s Villages – Palestine reconnected the 5 
children to their mother through ERP, it supported the mother 
to be able to get custody of the children. Also, the children 
were able to reconnect with their grandparents through their 
mother. Now, the children returned to school and are living 
in much better conditions. Being reconnected and living with 
their biological family with manageable living conditions is the 
essence and the outcome of ERP. 

 “I lost all hope in seeing my children again. I 
prayed and prayed and one day my prayer 

was answered! I thought I was dreaming.”
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EMERGENCY RELIEF 
PROJECT

The Emergency Relief Project (ERP)  concluded at the end of 2017. All the children and families under the care of Interim Alternative 
Care Center (IACC) and Emergency Family Support (EFS) who still needed support were transitioned to ongoing SOS programmes. 
Some children were welcomed to the SOS village or the SOS Family Strengthening Programme. Other children were reintegrated 
into the community when it was in their best interest. The focus of ERP in 2018 will be on 100 income generating activities and 
creating an emergency preparedness plan for SOS Programmes in the Gaza Strip. 

Interim Alternative Care Center

• The IACC focused on family strengthening for the 
post-war’s most affected cases. 

• The IACC succeeded to give children their right 
to education. Of the children SOS enrolled in 
school, 80% had never been to school before. 
Even children who were older than the school’s 
age range, were successfully enrolled into school.

• Some families were reunified after being separated 
for years, which gave these children the chance 
to live with their biological parents or extended 
families.

• Children’s health significantly improved by 
providing them with the highly needed medical 
treatment in order to recover from their illnesses.

Emergency Family Suppor

• The main activities of EFS supported families 
by paying their rents, improving their living 
conditions or conducting small in-house repairs, 
depending on the needs of each family.

• All the families of children under the care of the 
IACC were supported through EFS activities for 
a period of 6 months to encourage the families 
to take care of their children and to prevent those 
families from falling apart.

• It promoted the work of SOS among international 
organizations working in the Gaza Strip, which 
established positive networking between well-
known international organizations, including UN 
agencies and UNRWA. 

• EFS allowed for ease of accessibility and 
availability of food and non-food items.

90
Children

40
Families

162
Children

PROGRAMME UPDATES
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Significant Major Donors

Hammad H. Harazeen

Institutional Partners

The Big Heart Foundation

Islamic Relief

Welfare Association

World Food Programme

Corporate Partners – Over $10,000

Arab Palestinian Investment Company (APIC)

A. Sbitany & Sons Co. Ltd

Haj Hashem Atta Shawa Charitable Foundation

Palestine for Development Foundation

PADICO Holding

Corporate Supporters -  $2,500 - $9,999

PALTEL Group

Corporate Friends -  Up to  $2,499

Al Jebrini

Bethlehem Artworks

Orient

PR Partners

SKY Advertising

2017 INSTITUTIONAL AND 
CORPORATE DONORS
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INTRODUCTION
2017 was a significant year of 
expansion for SOS Children’s 
Villages – Palestine and our 
Institutional and Corporate Partners! 
Our valued partners demonstrated 
their commitment to give back to the 
Palestinian society. They gave loving 
homes and education to children, 
empowerment and leadership 
ooportunities to youth, and economic 
opportunities to families. Here are 
their contributions in 2017. 

Arab Palestinian Investment 
Company (APIC)
As part of the 3-year sponsorship agreement 
signed with Arab Palestinian Investment 
Company (APIC), SOS Children’s 
Villages – Palestine received support 
for Family Sponsorship Programme and 
Education for a Better Future Programme. 
Repeating its generosity from 2016, APIC 
also sponsored an Iftar dinner for the SOS 
village in Bethlehem during Ramadan 
2017.

A. Sbitany & Sons Co. Ltd
In 2017, A. Sbitany & Sons Co. Ltd. 
produced its own SOS donation boxes 
and distributed them to its branches, 
which collected a significant amount 
of donations through its customer base. 
Along with promoting campaigns of SOS, 
Sbitany enhanced SOS brand awareness 
and transformed customers into individual 
committed givers for SOS. 

The Big Heart Foundation
In 2017, our partnership with The Big 
Heart Foundation was completed. 
Its donations were directed towards 
construction, in which the SOS school 
was separated from the village. The 
purpose was to provide more access from 
the community to the village.The overall 

objective is the integration of children, 
which includes allowing the playgrounds 
within the village to be accessible to 
children from the community. 

Haj Hashem Atta Shawa 
Charitable Foundation
Once again during Ramadan, Haj Hashem 
Atta Shawa Charitable Foundation 
contributed a significant donation to SOS 
Children’s Village – Rafah in 2017, who 
sponsored a total of 97 children with a 
certain donation amount per child. 

Hammad H. Harazeen
We were please to receive a significant 
donation from Mr. Hamad H. Harazeen, 
who generously contributed in covering 
overall costs of Bethlehem and Rafah 
villages at SOS Children’s Villages – 
Palestine and agreed to donate yearly in 
following years.

Islamic Relief
In 2017, Islamic Relief continued 
its partnership with SOS Children’s 
Village – Rafah, in which we worked in 
coordination on Child Welfare Protection 
field activities that provided psychological 
support, medical and health services, food 
assistance and clothing for over 2000 
orphans.

PADICO Holding
In 2017, PADICO Holding sponsored 
the SOS Education for a Better Future 
Programme for the second consecutive 
year to cover educational expenses of 
children and youth in SOS Family Based 
Care programmes in Bethlehem and 
Rafah.

Palestine for Development 
Foundation
For its third consecutive year, Palestine 
for Development Foundation sponsored 
the SOS Education for a Better Future 

Programme at SOS Children’s Villages – 
Palestine to cover educational expenses 
for our children and youth in Bethlehem 
and Rafah.

Welfare Association
In 2017, the Welfare Association continued 
its partnership with SOS Children’s 
Villages to fully cover the costs of two 
orphan children living at SOS village in 
Rafah, including accommodations and 
education.

World Food Programme
For the past decade, the World Food 
Programme donated essential food 
supplies to SOS Children’s Villages – 
Palestine in Bethlehem and Rafah. In 
2017, they continued to support the SOS 
Emergency Relief Programme. Year-
round in-kind donations helped SOS 
provide good nutrition to all children 
living in both SOS villages in Palestine.

Al Jebrini, Jawwal, and Jacir 
Palace agreements
In 2017, SOS Children’s Villages – 
Palestine signed new agreements with Al 
Jebrini Dairy & Foods Industries Co., Jacir 
Palace and Jawwal. Al Jebrini committed 
to donate the monthly dairy needs of 
all family and youth houses at the SOS 
village in Bethlehem. Jawwal has agreed 
to collect donations from employees who 
sign up to become individual donors that 
sponsor families at SOS for the price of 
600 ILS per year. Jacir Palace will collect 
donations from its customer base by 
adding 5 ILS to the cost of each room for 
a night’s stay as a donation to SOS. All 
partnerships are set to be part of 2018, 
while some partnerships commenced in 
2017.

PARTNERS FOR
A BETTER SOCIETY

FINANCIAL INFORMATION
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EXPENDITURES 2017
TOTAL EXPENDITURES 2017 FOR SOS CHILDREN’S VILLAGES – PALESTINE USD 4,236,236 

FUNDRAISING INCOME 2017
TOTAL LOCAL FUNDRAISING INCOME 2017 FOR SOS CHILDREN’S VILLAGES – PALESTINE 
USD 211,350

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 2017, we reached over 300 individual 
and corporate donors joining together to support 
vulnerable children and families in Palestine. 

27.2%
Individual 

Givers

26%
Corporates

12.2%
Institutions

24.3%
Major 

Donors

8.3%
In Kind

2%
Events

86%
Programmes

11%
Administration

3%
Fundraising

FINANCIAL INFORMATION
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المصروفات 2017
بلغ المجموع الكلي لمصروفات قرى األطفال SOS- فلسطين لعام 2017 حوالي   4,236,236 دوالر أمريكي.

الدخل الناتج من جمع التبرعات لعام 2017
بلغ مجموع الدخل الناتج عن جمع التبرعات المحلية لقرى األطفال SOS- فلسطين في عام 2017 حوالي 211,350 دوالر 

أمريكي.

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 
المتعلقة بالرعاية األسرية والدعم األسري والتعليم وبرامج 

اإلغاثة في حاالت الطوارئ.

بأن  الفلسطيني، نؤمن  المجتمع  يتجزأ من  باعتبارنا جزء ال 
الدعم المالي من المجتمع المحيط هو أمر ضروري لنجاحنا. 
في عام 2017 وصل عدد المتبرعين من األفراد والشركات 
300 متبرع، والذين انضموا معًا لدعم األطفال والعائالت في 

فلسطين.

27.2%
المانحين 

األفراد

26%
الشركات

12.2%
المؤسسات

24.3%
المانحين األفراد 

الرئيسيين

8.3%
التبرعات 

العينية

2%
الفعاليات

86%
نفقات البرامج

11%
النفقات اإلدارية

3%
النفقات المتعلقة بجمع التبرعات

المعلومات المالية
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المانحون األفراد الرئيسيون

حّماد حرازين

المؤسسات الشريكة

مؤسسة القلب الكبير

اإلغاثة اإلسالمية

مؤسسة التعاون

برنامج الغذاء العالمي 

الشركات الشريكة الراعية –ما يزيد عن 10،000 دوالر أمريكي

الشركة العربية الفلسطينية لإلستثمار )إيبيك(

شركة أكرم سبيتاني وأوالده المحدودة

مؤسسة الحاج هاشم عطا الشوا الخيرية

مؤسسة فلسطين للتنمية

شركة باديكو القابضة

الشركات الشريكة الراعية – 2،500 دوالر أمريكي – 9،999 دوالر أمريكي

مجموعة االتصاالت الفلسطينية )بالتل(

الشركات الصديقة الراعية – حتى 2،999 دوالر أمريكي

شركة الجبريني

بيت لحم للصناعات الفنية

شركة أورينت

الشركاء في مجال العالقات العامة

شركة سكاي للدعاية واإلعالن

الشركات والمؤسسات والجهات 
المانحة للعام 2017

السنوي18 2017التقرير 

المقدمة

مستوى  على  للتوسع  هامًا  عامًا   2017 عام  كان 
فلسطين   SOS األطفال   قرى  بين  ما  الشراكات 
شركاؤنا  أظهر  حيث   والشركات،  والمؤسسات 
الفلسطيني،  للمجتمع  بالعطاء  التزأمهم  الكرام 
ومنحوا بيوتًا محبة وتعليمًا جيدًا لألطفال، وأعطوا 
الدعم  وقدموا  الشابة  القيادات  لتمكين  الفرصة 
عام  في  مساهماتهم  وكانت  لألسر.  اإلقتصادي 

2017 كما يلي:

الشركة العربية الفلسطينية لالستثمار 
)ابيك(

الشركة  التي وقعت مع  الرعاية  إتفاقية  كجزء من 
قرى  فإن  لالستثمار)أبيك(،  الفلسطينية  العربية 
لبرنامج  دعمًا  تلقت  فلسطين   -  SOS األطفال 
الرعاية األسرية والتعليم من أجل مستقبل أفضل 
المتواصل منذ عام  لعطائهم  واستمرارًا  لألطفال. 
 SOS لقرية  إفطار  أيضًا عشاء  أبيك  رعت   ،2016

في بيت لحم خالل شهر رمضان 2017.

شركة أكرم سبيتاني وأوالده 
المحدودة

في عام 2017، أنتجت شركة أكرم سبيتاني وأوالده 
المحدودة صناديق التبرعات الخاصة بها لدعم قرى 
المختلفة،  فروعها  على  ووزعتها   ،SOS األطفال 
زبائن  من  التبرعات  من  كبير  مبلغ  جمع  تم  حيث 
الشركة، ذلك  إلى جانب الحمالت الترويجية لقرى 
األطفال SOS، حيث قامت شركة سبيتاني بتعزيز 
التي تقدمها قرى  للخدمات  المحلي  المجتمع  وعي 
األطفال SOS - فلسطين، باإلضافة إلى تحويلهم 

.SOS إلى أفراد ملتزمين للعطاء لقرى األطفال

مؤسسة القلب الكبير

في العام 2017، أتممنا شراكتنا مع مؤسسة القلب 
ألغراض  تبرعاتهم  تخصيص  تم  حيث  الكبير، 
عن  SOSمنفصلة  مدرسة  لتصبح  اإلنشاءات 
إلى  المجتمع  لتوفير وصول  القرية، وذلك تسهياًل 

دمج  هو  ذلك  من  العام  الهدف  كان  حيث  القرية. 
أطفال  تمكين  على  اشتمل  الذي  األمر  األطفال، 
المجتمع من استخدام مساحات اللعب داخل القرية. 

مؤسسة الحاج هاشم عطا الشوا 
الخيرية

مرة أخرى خالل شهر رمضان، قامت مؤسسة الحاج 
األطفال  لقرية  بالتبرع  الخيرية  الشوا  هاشم عطا 
 97 2017، وذلك برعاية  SOS – رفح خالل العام 

طفاًل وشابًا من خالل تقديم تبرع لكل طفل.

السيد حّماد حرازين

حماد  السيد  من  كبير  تبرع  بتلقي  سعدنا  لقد 
حرازين، حيث ساهم ذلك التبرع بسخاء في تغطية 
بيت  في   SOS األطفال   لقريتي  الكلية  التكاليف 
التبرع  السيد حرازين على  لحم ورفح، حيث وافق 

بشكل سنوي للسنوات القادمة. 

اإلغاثة اإلسالمية

في عام 2017، واصلت اإلغاثة اإلسالمية شراكتها 
قرى  عملت  حيث  رفح،   –  SOS األطفال  قرية  مع 
األطفال SOS بالتنسيق معهم  في مجال األنشطة 
الميدانية لحماية األطفال والتي تم خاللها تقديم 
والصحية  الطبية  والخدمات  النفسي  الدعم 
 2000 من  ألكثر  والمالبس  الغذائية  والمساعدات 

طفل.

باديكو القابضة

برعاية  القابضة  باديكو  قامت   ،2017 عام  في 
للسنة  أفضل  مستقبل  أجل  من  التعليم  برنامج 
الثانية على التوالي، وذلك من أجل تغطية النفقات 
الرعاية  برنامج  في  والشباب  لألطفال  التعليمية 

األسرية في بيت لحم ورفح.

مؤسسة فلسطين للتنمية

للسنة الثالثة على التوالي، قامت مؤسسة فلسطين 
أجل مستقبل  التعليم من  برنامج  برعاية  للتنمية 
أفضل في قرى األطفال SOS فلسطين، وذلك من 

والشباب  لألطفال  التعليمية  النفقات  تغطية  أجل 
في برنامج الرعاية األسرية في بيت لحم ورفح.

جمعية التعاون 

التعاون شراكتها  2017، واصلت جمعية  العام  في 
SOS من خالل تغطية التكاليف  مع قرى األطفال 
أطفال  قرية  يعيشان في  يتيمين  لطفلين  الكاملة 
تكاليف  التغطية  هذه  تتضمن  حيث  رفح،   SOS

اإلقامة والتعليم.

برنامج الغذاء العالمي 

خالل السنوات العشرة الفائتة، تبرع برنامج الغذاء 
لقريتي  األساسية  الغذائية  بالمعونات  العالمي 
األطفال SOS بيت لحم ورفح، وواصلوا خالل العام 
حاالت  في  اإلغاثة  لبرنامج  الدعم  تقديم   2017
على  المقدم  الدعم  هذا  ساعد  حيث  الطوارىء، 
التغذية  SOS في توفير  العام قرى األطفال  مدار 

.SOS السليمة ألطفال

اتفاقيات الجبريني وشركة جوال 
وفندق قصر جاسر 

 SOS األطفال  قرى  وقعت   ،2017 العام  في 
الجبريني  شركة  مع  جديدة  اتفاقيات  فلسطين 
لمنتجات األلبان وفندق قصر جاسر وشركة جوال. 
الجبريني  شركة  التزمت  االتفاقيات،  تلك  وضمن 
األلبان  منتجات  من  الشهرية  باالحتياجات  بالتبرع 
بيت  األطفال  قرية  في  الشباب  وبيوت  للعائالت 
من  تبرعات  بجمع  جوال  شركة  التزمت  كما  لحم، 
موظفيها المسجلين لديها ليصبحوا متبرعين أفراد 
متكفلين لعائالت SOS مقابل 600 شيكل سنويًا 
جاسر  قصر  فندق  التزم  كما  منهم،  لكل  أكثر  أو 
 5 بإضافة  الفندق وذلك  نزالء  التبرعات من  بجمع 
شواقل على تكلفة الغرفة لكل ليلة إقامة كتبرع ل 
SOS. جميع تلك الشراكات تم العمل عليها لتكون 
2018، بينما تم البدء بالعمل على  جزء من العام 

بعضها خالل العام 2017.

المعلومات المالية
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 SOS األطفال  لقرى  التابع  الطوارىء  حاالت  في  اإلغاثة  برنامج  عمل 
فلسطين بشكل مباشر على حماية األطفال بعد الحرب األخيرة على قطاع 

غزة عام 2014.

األكثر  لألطفال  التنمية  تحقيق  استمرارية  ضمان  إلى  البرنامج  هدف  وقد 
نظرًا  كثيرة  نجاح  قصص  شهد  حيث  غزة،  قطاع  على  الحرب  بعد  تضررًا 

للعدد الكبير من األطفال والعائالت المستفيدة منه. 

إحدى العائالت في مراكز الرعاية البديلة المؤقتة تضم خمسة أطفال كانوا 
قد نشأوا في بيئة غير جيدة ضمن عائلة مفككة، وكان للحرب آثار نفسية 
شملت  حيث  حدوثها،  تجنب  باإلمكان  يكن  لم  العائلة  هذه  على  وجسدية 
المشاكل النفسية اضطرابات ما بعد الصدمة أثرت على األسرة بأكملها. كما 
تمثلت المشاكل الجسدية في أن الحرب قد فصلت األطفال عن أمهم ولم 
يعد لديهم أي مكان ليذهبوا إليه أثناء فترة الحرب، وال حتى ملجأ ليسكنوا 

فيه.

المؤقت  البديلة  الرعاية  إلى مركز  المطاف، تم إحضار األطفال  نهاية  وفي 
لكي يتلقوا الرعاية ويتعافوا جسديًا ونفسيًا.

وبعد مرور عام على كون العائلة تحت رعاية البرنامج، تمكنت قرى األطفال 
عن  األم  سألنا  وعندما  أمهم.  مع  األطفال  شمل  جمع  من  فلسطين   SOS
شعورها عندما رأت أطفالها بعد هذا الوقت الطويل قالت: »لقد فقدت األمل 
في  لصلواتي  استجيب  حتى  وصليت  صليت  لقد  مجددًا.  أطفالي  رؤية  في 
أحد األيام، كنت أظن بأنني أحلم«. كانت فرحة األم ال توصف ألنها لم تكن 
كثيرًا،  افتقدتهم  »لقد  قائلة:  وأضافت  مجددًا،  أطفالها  سترى  بأنها  تعتقد 

كنت أفكر بهم بشكل يومي طوال الوقت، هذا فعاًل حلم يتحقق«.

وبعد أن قامت قرى األطفال SOS بجمع شمل األطفال مع أمهم من خالل 
حضانة  أخذ  على  قادرة  لتصبح  لألم  المساعدة  بتوفير  قامت  البرنامج، 
األطفال. كما أصبح األطفال قادرين على التواصل مع أجدادهم من خالل 
ظروف  في  البيولوجية  عائلتهم  مع  ليعيشوا  شملهم  لم  إعادة  فإن  أمهم. 
معيشية يمكن التحكم بها يعتبر جوهر ونتاج عمل برنامج اإلغاثة في حاالت 

الطوارىء.

لقد  مجددًا  أطفالي  رؤية  في  األمل  فقدت  “لقد 
احد  في  لصلواتي  استجيب  حتى  وصليت  صليت 

األيام، كنت اظن بأنني أحلم”.

لم شمل
العائالت المفقودة

السنوي16 2017التقرير 

المؤقتة  البديلة  الرعاية  مراكز  المستفيدين من  والعائالت  األطفال  نقل جميع  تم  2017، حيث  العام  الطوارىء عمله خالل  اإلغاثة في حاالت  برنامج  أنهى 
ومشروع الدعم الطارىء لألسر ممن هم ما زالوا بحاجة للدعم  إلى برامج قرى األطفال SOS المستمرة. فقد تم إلحاق بعض األطفال واستقبالهم في قرى 
األطفال SOS، كما تم دمج أطفال آخرين في المجتمع بناًء على مصلحتهم. وسيركز برنامج اإلغاثة في حاالت الطوارىء خالل العام 2018 على مئة نشاط 

ومشروع مدر للدخل باإلضافة إلى خطة استعداد للطوارىء لبرامج SOS في قطاع غزة.

في  األسري  الدعم  برنامج 
حاالت الطورائ 

ضمت األنشطة الرئيسية لألسر المستفيدة من البرنامج دفع 	 
ترميمات  وعمل  المعيشية  ظروفهم  وتحسين  البيوت  إيجار 
كل  احتياجات  على  باالعتماد  وذلك  بيوتهم  داخل  صغيرة 

عائلة. 
البديلة 	  الرعاية  مراكز  رعاية  تحت  األطفال  عائالت  جميع 

الدعم األسري  أنشطة برنامج  المؤقتة تم دعمها من قبل  
تلك  لتشجيع  وذلك  أشهر  ستة  لمدة  الطوارىء  حاالت  في 

العائالت على رعاية أطفالها وحمايتهم من التفكك.
 عمل البرنامج على تعزيز دور SOS بين المنظمات الدولية 	 

األثر في  له  الذي كان  األمر  العاملة في قطاع غزة،  األخرى 
تكوين عالقات إيجابية مع المنظمات الدولية المعروفة والتي 

من ضمنها األمم المتحدة ووكالة غوث وتشغيل الالجئين. 

90
طفل

40
أسرة

مراكز الرعاية البديلة المؤقتة

ركزت مراكز الرعاية البديلة المؤقتة على تعزيز األسر األكثر 	 
تضررًا عقب الحرب.

األطفال 	  إعطاء  في  المؤقتة  البديلة  الرعاية  مراكز  نجحت 
حقهم في التعليم. فقبل التحاق أطفال SOS في المدارس، 
من  بالمدارس  يلتحقوا  لم  منهم  بالمئة   80 نسبته  ما  كان 
قبل، حتى األطفال الذين كانوا أكبر سنًا من العمر المناسب 

لاللتحاق في المدرسة تم إلحاقهم بنجاح.
لعدة 	  مفككة  كانت  أن  بعد  العائالت  بعض  شمل  جمع  تم 

الفرصة  العائالت  تلك  أطفال  أعطى  الذي  األمر  سنوات، 
ليعيشوا مع آبائهم البيولوجيين أو أسرهم الممتدة.

لألطفال، 	  الالزمة  الجودة  عالية  الصحية  الرعاية  توفير  تم 
حيث تحسنت صحتهم بشكل ملحوظ وتعافوا من األمراض 

التي يعانون منها. 

162
طفل

التطورات األخيرة

برنامج اإلغاثة
في حاالت الطوارئ
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سلمى، إمرأة مستقلة
رغم الصعوبات

عند زيارتنا لسلمى في مكان عملها، لم ندرك حجم الصعوبات التي واجهتها 
خالل العامين الماضيين، فهي حاليًا تباشرعملها في صالون التجميل الخاص 
فخورة  وتقف  المحيطة،  والبيئة  المجتمع  في  طبيعية  حياة  وتعيش  بها، 

بنفسها لتحدثنا عن تفاصيل قصة نجاحها.

محاطة  وطفليها  هي  وحيدة  تعيش  سلمى  كانت   ،2016 العام  بداية  في 
أخرى،  أمراة  بزواجه من  أن هجرها زوجها  بعد  اجتماعية ونفسية  بضغوط 
لتصبح بذلك أمام واقع جديد تواجهه وحيدة متحملة بذلك مسؤولية أطفالها 
سقفه،  تحت  ليعيشوا  منزل  باستئجار  الخاصة  النفقات  ودفع  وتربيتهم، 

وتوفير احتياجات ومقومات الحياة اليومية لهم.

انضمت سلمى لبرنامج دعم وتمكين األسرة في بداية العام 2016، والذي تم 
من خالله تقديم وتأمين االحتياجات األساسية لها ولطفليها وتقديم الدعم 
النفسي واالجتماعي والقانوني لهم، باإلضافة إلى مشروع مدر للدخل، األمر 
وأثبتت  وكسبها،  المحكمة  لدى  قضائية  طالق  دعوى  رفع  من  مكنها  الذي 

للمجتمع وعلى الرغم من كل الصعوبات والضغوطات بأنها إمرأة قوية قادرة 
على االستقالل بذاتها وإحداث التغيير في حياتها نحو األفضل.

SOS قد عمل  تقول سلمى: “إن برنامج تمكين وتقوية األسر الذي تنفذه 
على تطوير مهاراتي ورغباتي المهنية في مجال التجميل والكوافير، حيث 
وفر لي البرنامج دورة تدريبية مهنية لمدة عام في هذا المجال، باإلضافة 
إلى مركز تجميل مجهز بكافة األدوات والمعدات الالزمة والذي أباشر عملي 
أتطلع  وإنني  لي وألطفالي،  األساسي  الدخل  يعتبر مصدر  حاليًا، حيث  فيه 
العمل في مجال  المستقبل، وسأسعى ليكون لي اسم في سوق  قدمًا نحو 

التجميل”.

دعم  برنامج  في  التحاقها  بعد  عقب  على  رأسًا  سلمى  حياة  تغيرت  لقد 
فهم  التعليم،  مجال  في  الدعم  حاليًا  أطفالها  يتلقى  حيث  األسر،  وتمكين 
حاليًا قادرون على العيش في بيئة اجتماعية صحية بعيدًا عن الضغوطات 

النفسية واالجتماعية التي أثرت عليهم في السابق.

“إنني أتطلع قدمًا نحو المستقبل، وسأسعى ليكون 
لي اسم في سوق العمل في مجال التجميل”

السنوي14 2017التقرير 

برنامج مدينة غزة

تم تخريج عائلة واحدة من البرنامج بمشروع ناجح مدر للدخل يمكنها من االعتماد على نفسها في 	 
تحقيق الدخل.

تم العمل على رفع الوعي لدى 40 شخص من مقدمي الرعاية المستفيدين من البرنامج في قضايا 	 
التمكين االقتصادي.

تم إشراك 107 أطفال من األسر المستفيدة بدروس خصوصية كجزء من الدعم األكاديمي لهم.	 

برنامج تمكين وتقوية األسرة

برنامج جنوب الضفة الغربية )بيت لحم والخليل(

تخرجت 37 عائلة من البرنامج بمشاريع ناجحة مدرة للدخل تمكنهم من االعتماد على أنفسهم في 	 
تحقيق الدخل.

البيانات وإدخال المعلومات األساسية للعائالت مما سهل من 	  البدء بالعمل على برنامج قاعدة  تم 
آلية العمل. 

قام طاقم عمل SOS الميداني بالتشبيك والعمل مع مؤسسات مختلفة في المجتمع المحلي لتوفير 	 
خدمات الدعم النفسي واالجتماعي للعائالت واألطفال.

برنامج رفح

تخرجت 43 عائلة من البرنامج بمشاريع ناجحة مدرة للدخل تمكنهم من االعتماد على أنفسهم في 	 
تحقيق الدخل.

تم العمل على تقييم سنوي للرائدات من المستفيدين من البرنامج للمرة األولى منذ البدء بتنفيذه.	 
تم توفير الرعاية الصحية وإجراء عملية جراحية تجميلية لطفلة من األسر المستفيدة من البرنامج 	 

كانت قد فقدت عينها نتيجة حادثة عنف منزلي فقدت على أثرها بصرها.
البرنامج وذلك بهدف توفير 	  لعائالت مستفيدة من  11 منزاًل ترميمًا جزئيًا  العمل على ترميم  تم 

ظروف معيشية مالئمة لهم.

1,047
طفل مستفيد

37
عائلة تم تخريجها من 
البرنامج بمشاريع ناجحة

240
أسرة مستفيدة

في العام 2017، ركز البرنامج على عمل ورشات توعوية وتدريبات متنوعة ومجموعات داعمة لألمهات حيث تم استهداف اكثر من 100 أمرأة. 	 
 تخرج 36 طالب وطالبة من العائالت المستفيدة بشهادات وتخصصات مختلفة من مراكز للتدريب المهني. 	 

التطورات األخيرة

853
طفل مستفيد

410
طفل مستفيد

43
عائلة تم تخريجها من 
البرنامج بمشاريع ناجحة

1
عائلة تم تخريجها من 
البرنامج بمشاريع ناجحة

181
أسرة مستفيدة

99
أسرة مستفيدة

تم إشراك 16 أم من األسر المستفيدة بدروس خاصة بمحو األمية والعمل على تعزيز مهارات القراءة والكتابة لديهم.	 
تم تدريب 22 شخص من مقدمي الرعاية المستفيدين من البرنامج حول إعداد الطعام الصحي.	 
تم توفير الدعم والرعاية الصحية ل 30 طفل من األسر المستفيدة والذين كانوا يعانون من األنيميا. 	 
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محمد طفل في الحادية عشرة من عمره استطاع أن يتخطى العقبات خالل 
األطفال  بقرية  محمد  التحق  سنوات  أربع  فقبل  الفائتة،  القليلة  السنوات 

SOS في عمر السابعة هو وخمسة من أشقائه.

لدرجة  جدًا  متدنيًا  األكاديمي  كان مستواه  القرية،  إلى  محمد  عندما وصل 
أنه لم يتمكن من القراءة أو الكتابة، األمر الذي دفعه إلى عدم الرغبة في 

الذهاب إلى المدرسة.

عندما سألنا األم البديلة لمحمد في قرية SOS قالت: “لم تكن لديه القابلية 
كان  نظام.  بأي  لاللتزام  الرفض  ودائم  منضبط  غير  سلوكه  كان  للتعلم، 
يكتب  أو  يقرأ  كيف  يعلم  يكن  ولم  الجماعية،  األنشطة  من  دائمًا  ينسحب 

ومستواه األكاديمي كان أقل من خمسين بالمئة”.

واجه محمد عقبات قاسية، مما اضطر موظفي SOS إلى العمل بجهد كبير 
دراسي  فصل  في  بإلحاقه  قاموا  حيث  الصحيح،  المسار  على  محمد  لوضع 
دروس  إعطاؤه  وتم  التعلم  صعوبات  من  يعانون  الذين  بالطالب  خاص 
تم  الدروس  هذه  األكاديمي.  مستواه  لتعزيز  أساتذة  قبل  من  خصوصية 
إعطاؤها لألطفال الذين يعانون من بطء في التعلم والذين واجهوا صعوبات 

في المدرسة. أمه في SOS إلى جانب خبير في هذا المجال عملوا معه بجد 
وقادوه في المسار الصحيح لتهذيب سلوكه. كما ركزوا عملهم على تطوير 

الجانب األكاديمي لدى محمد خاصة في اللغة االنجليزية والرياضيات. 

مع مرور الوقت والعمل الجاد، أصبح محمد محبوبًا جدًا ولديه شخصية قيادية 
صداقات  كوّن  كما  اآلخرين  مع  ويلعب  يتعاون  وأصبح  النفس،  في  وثقة 
جديدة في المدرسة وفي قرية SOS. عندما سألناه عن وضعه الحالي قال: 
“انا فخور جدًا بالصداقات الجديدة التي كونتها وبنجاحاتي األكاديمية، لقد 
حصلت على معدل 87 بالمئة في نهاية الفصل، األمر الذي لم أتصور بأنني 

يمكن أن أحققه، حيث يمكنني اآلن القراءة والكتابة لوحدي”.

أصبح محمد متعلقًا جدًا بقرية األطفال SOS، فعندما سألناه عن أكبر نجاح 
قادر  أنني  هو  لي  نجاح  “أكبر  أجاب:  يكبر  عندما  يصبح  أن  يريد  وماذا  له 
مرور  مع  أكثر  بذلك  أتحسن  أن  وأريد  االنجليزية  باللغة  القراءة  على  حاليًا 
الوقت، كما أنني عندما أكبر ارغب في أن اصبح شرطيًا ألحمي بلدي وأخوتي 

وأخواتي وأصدقائي”. 

“لقد حصلت على معدل 87 بالمئة في نهاية الفصل، 
األمر الذي لم أتصور بأنني يمكن أن أحققه” 

يقول محمد

حيثما هناك إرادة،
هناك طريق

السنوي12 2017التقرير 

التعليم في بيت لحم

شارك األطفال في مجموعة من الفعاليات واألنشطة الصيفية، تضمنت مخيمًا صيفيًا 	 
بعنوان “هنالك أمل” وذلك من خالل مسرح »مستر اوك«، حيث عقد المخيم في حديقة 

“ميري دوتي”. 

زودهم 	  الذي  األمر  الضغوط،  إدارة  حول  برنامج  في   SOS وخاالت  أمهات  شاركت 
البرنامج  هذا  من  الهدف  كان  حيث  الضغوط،  مع  للتعامل  جديدة  تواصل  بتقنيات 
 ،SOS التعامل مع الضغط األكاديمي على أطفال  SOS كيفية  أمهات وخاالت  تعليم 

ومساعدتهم على تحسين تعليمهم بطريقة صحية وإيجابية.

واإلنجليزية 	  العربية  باللغة  تقوية  ومساقات  خصوصية  دروس   SOS موظفو  نظم 
والرياضيات لألطفال الذين يعانون من صعوبات في آدائهم األكاديمي. 

شارك األطفال في مجموعة من األنشطة الترفيهية، ضمت رحل مدرسية وإفطارات رمضانية واحتفااًل بمناسبة يوم الطفل الفلسطيني، حيث 	 
أتاحت تلك األنشطة لألطفال فرصة تطوير الجانب الفردي والتعليمي الخاص بهم إلى جانب قضائهم ألوقات طفولة سعيدة.

التعليم في رفح 

تخطي 	  على  لمساعدتهم  خاصين  معلمين  مع  تعليمية  جلسات  في  األطفال  التحق 
الصعوبات األكاديمية التي يواجهونها، وتكوين سلوك إيجابي لديهم تجاه التعليم. كما 
شارك األطفال في جلسات للدعم النفسي بهدف تطوير وتعزيز قدرتهم على التعبير 
عن أنفسهم بثقة ودون خوف، وتعديل بعض المفاهيم الخاطئة لديهم ورفع وعيهم 

حولها، باإلضافة إلى تعزيز التفكير اإليجابي لديهم.

“تحدي 	  بعنوان  تعليمية  مسابقة  في  جماينر  هيرمان   SOS مدرسة  أطفال  شارك 
من  واحدة  المدرسة  كانت  حيث  العالي.  والتعليم  التربية  وزارة  مع  بالتعاون  القراءة” 

عشرة مدارس فازت وتأهلت للمرحلة المتقدمة في المسابقة على مستوى غزة. 

شارك األطفال في مخيمات صيفية وأنشطة ال منهجية تتضمن تمارين صباحية وألعاب ترفيهية وصناعات يدوية.	 

تم تدريب موظفين من مدرسة SOS هيرمان جماينر على تنفيذ استراتيجية تعليم جديدة لتعزيز نوعية التعليم المقدم، حيث تم تدريبهم على 	 
استراتيجيات جديدة للتعامل مع األطفال ذوي اإلعاقة باإلضافة إلى تدريبهم على كيفية رفع كفائتهم المهنية. 

الكشف 	  الوعي لديهم حول مواضيع مختلفة ضمت  إلى رفع  SOS هيرمان جماينر في ورشات عمل مختلفة هدفت  شارك أطفال من مدرسة 
المبكر عن سرطان الثدي، وشراء المنتجات الفلسطينية المحلية لتعزيز االقتصاد، باإلضافة إلى انضمأمهم لمشاريع جديدة مثل مشروع “حقي”.

147
طفل وشاب

65
طفل وشاب

التطورات األخيرة

برنامج التعليم
SOS في قرى األطفال

181
طفل من المجتمع
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منذ ان التحق وسيم بقرية األطفال SOS في مدينة رفح، كانت شخصيته 
يقضي  فكان  طفولته،  على  الغالبة  الصفة  هي  لآلخرين  وحبه  االجتماعية 
معظم وقته في مساعدة اآلخرين من األطفال والعاملين في القرية ويتعلم 
كان  للرسم  حبه  أن  كما  يتقنونها.  كانوا  التي  المهارات  من  العديد  منهم 
يشغل أيضًا حيزًا كبيرًا من وقته الذي كان يستغله في تنمية موهبة الرسم 

لديه.

يقول وسيم: “أذكر جيدًا مرحلة طفولتي في قرية األطفال SOS في رفح، 
العمل  وحب  اآلخرين  حب  من  بداخلي  زرعته  وما  أمي  هو  أذكره  ما  وأكثر 

والجد وتحمل المسؤولية، فبفضل ذلك وصلت إلى ما أنا عليه اليوم”.

تميزت طفولة وسيم أيضًا بحبه للدراسة، فكانت نتائجه المدرسية جيدة جدًا 
في أغلب مراحله الدراسية، حيث تمتع بشخصية قوية ومميزة بين زمالئه 

وكان يسعى دائمًا للمنافسة ليكون األفضل في كل شيء.

منذ ان التحق وسيم في بيت الشباب في سن الرابعة عشرة، أخذت أحالمه 
تلك  عنوان  التطوعي  للعمل  حبه  فكان  فشيئًا،  شيئًا  تتوضح  وطموحاته 
كانت  التي  الصيفية  المخيمات  في  الفاعلة  مشاركته  خالل  من  المرحلة، 
تقيمها بيوت الشباب وانخراطه في معظم األنشطة التي كانت تنفذ طوال 
تلك الفترة، فاقتراحاته ومبادراته المتميزة والبناءة قد قوبلت دائمًا بتشجيع 
اآلخرين، الذين رأوا في وسيم نموذجًا للشاب الطموح المهذب والمحب لعمل 

الخير. 

والتحق  العامة،  الثانوية  شهادة  على  وحصل  الثانوية  دراسته  وسيم  أنهى 
في جامعة القدس المفتوحة لدراسة تخصص اإلدارة الصحية، إلى أن تخرج 

بتقدير جيد جدًا ليبدأ مرحلة البحث عن عمل والتي كانت مليئة بالصعوبات 
والعقبات نظرًا للظروف الحياتية الصعبة في قطاع غزة.

يقول وسيم: “لم أترك بابًا إال وطرقته باحثًا عن عمل في مجال التخصص 
دورات  عدة  في  التحقت  قد  الفترة  تلك  وخالل  أيضًا  فكنت  درسته،  الذي 
وأجهزة  الجواالت  وصيانة  االستراتيجي  التخطيط  منها   مختلفة  بمواضيع 
الكمبيوتر، والتي كانت بمثابة مكسب لي خاصة وأنني لم أتمكن من إيجاد 
الخاص  مشروعي  إنشاء  إلى  دفعني  الذي  األمر  عملي،  مجال  في  وظيفة 
المحوسبة،  األطفال  وألعاب  الحاسوب  اجهزة  لصيانة  محل  عن  عبارة  وهو 
والذي أصبح يعتبر مصدر الدخل الرئيسي لي، ومن هذا المنطلق فأنا أوجه 
رسالتي لجميع الشباب، ثابروا وبادروا لصنع مستقبلكم، فطريق النجاح يبدأ 

بخطوة”.

غزة،  قطاع  في  الشباب  يعيشه  الذي  الصعب  للواقع  وسيم  يستسلم  لم 
لدراسة  منحة  على  حصل  حتى  نفسه  لتطوير  فرص  عن  البحث  وواصل 
الماجيستير في تخصص اإلدارة في تركيا حيث يعيش ويكمل تعليمه هناك 

اليوم.

لجميع  “رسالتي   
الشباب، ثابروا وبادروا 
فطريق  مستقبلكم،  لصنع 

النجاح يبدأ بخطوة”. 

طريق النجاح
يبدأ بخطوة

ّ

السنوي10 2017التقرير 

شباب SOS بيت لحم

أبرز اإلنجازات خالل العام 2017

وسيتم 	  البيولوجية  أسرهم  مع  الشباب  من   18 دمج  إعادة  تم 
متابعتهم من قبل طاقم العمل بشكل مستمر.

وأصبحوا 	  الشباب  بيوت  من  شباب   4 تخريج  العام  خالل  تم 
يعتمدون على أنفسهم وبدأوا في المساهمة بشكل إيجابي في 

المجتمع.

مقدمة 	  منح  العامة  الثانوية  دراسة  أنهوا  ممن  شباب   4 تلقى 
دراستهم  إلكمال  »بالتل«  الفلسطينية  االتصاالت  شركة  من 

الجامعية.

الدولي في مدينة 	  الماراثون  بالمشاركة في سباق  7 شباب  قام 
بيت لحم.

مدينة 	  في   SOS لشباب  الوظيفي  لإلرشاد  برنامج  تنفيذ  تم 
بيت لحم وذلك لدعمهم في اختيار مسارهم المهني األفضل. 

68
شاب

18
شاب تم إعادة دمجهم

شباب SOS رفح

أبرز اإلنجازات خالل العام 2017

البيولوجية 	  أسرهم  مع  الشباب  من   33 دمج  على  العمل  تم 
وسيتم متابعتهم من قبل طاقم العمل بشكل مستمر.

شريكها 	  مع  للعيش  وانتقلت  وتزوجت  الشابات  إحدى  تخرجت 
SOS الدعم الالزم لها خالل  في المجتمع المحلي، حيث قدمت 

مرحلة اإلعداد لزواجها. 

استفادت إحدى الشابات من منحة شركة اإلتصاالت الفلسطينية 	 
»بالتل« في إكمال دراستها الجامعية.

حصل أحد الشباب على منحة مقدمة من »األميديست« لدراسة 	 
لتفوقه  تقديرًا  تدريبية متخصصة  دورة  اإلنجليزية ضمن  اللغة 

في مرحلة دراسته الثانوية.

حصل 5 شباب من خريجي SOS على منح مالية للبدء بمشاريع 	 
مدرة للدخل وذلك لمساعدتهم في دعم أنفسهم بشكل مستقل.

اإلدارة 	  تخصص  في  المفتوحة  القدس  جامعة  من  شاب  تخرج 
يدرس  وهو  العليا  دراسته  إلكمال  منحة  على  وحصل  الصحية 

حاليًا في تركيا.

50
شاب

33
شاب تم إعادة دمجهم

التطورات األخيرة

بيوت الشباب
والشابات
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العودة
إلى المجتمع

ويمثل   .SOS قرية  في  العيش  عن  كثيرًا  يختلف  المجتمع  في  العيش  إن 
بيت ماما إيمان التي تقوم حاليًا برعاية سبعة أطفال واحدًا من البيوت التي 
انتقلت إلى العيش في المجتمع. حيث شرحت ماما إيمان التغيرات الرئيسية 
بأنها واألطفال تعرفوا على أشخاص جدد  المحيطة حيث ذكرت  البيئة  في 
وكوّنوا صداقات جديدة مع جيرانهم الجدد. األطفال يذهبون إلى األسواق 
والمحالت التجارية القريبة من البيت بداًل من أن يتم شراء وإحضار كل شيء 

لهم، واألهم أن العائلة لم تعد تشعر بالعزلة.

كنا  فعندما  بوضوح،  األطفال  على  اإليجابي  النفسي  األثر  مالحظة  يمكن 
بأنهم جزء من منظمة تدعى  انتم؟ يجيبون  أين  نسأل األطفال سابقًا من 
قرى األطفال، أما اآلن فإنهم يجيبون على السؤال بأنهم من مدينة الدوحة 
كانوا  عما  مقارنة  عليهم  كبير  نفسي  تأثير  له  الذي  األمر  لحم،  بيت  في 

يذكرونه سابقًا.

مع تلك اإلجابات، ذكر األطفال أيضًا بأن البيت الحالي أكبر بكثير، وبالتالي 
أصبح لديهم غرفة ألعاب يلهوا بها ويركضوا في أرجاء المنزل بحرية، واألمر 
األكثر أهمية، أنه أصبح لديهم الحرية للخروج من المنزل واللعب في حي 

مفتوح مع أطفال من المجتمع المحيط.

البيئة  من  جزءًا  أصبحوا  جدًا كونهم  “األطفال سعيدون  إيمان:  لماما  ووفقًا 
التوقف  بامكانهم  اصبح  واألقارب  فاألصدقاء  بالحرية،  المليئة  الطبيعية 
لزيارة األطفال حيثما يشاؤون، األمر الذي كان غير متاحًا لهم من قبل نظرًا 
يوجد  لحم،  بيت  في   SOS األطفال  قرية  ففي  المحددة.  الزيارة  لساعات 

برنامج يومي لساعات الزيارة، والذي يفرضه الجانب المؤسساتي”.

من  الرغم  وعلى   ،2017 مارس  شهر  في   SOS قرية  خارج  االنتقال  منذ 
مواجهة األطفال لتحديات جديدة، إال انه أصبح هنالك تحسن ملحوظ على 
يصل  شيء  كل  كان   SOS أطفال  قرية  فداخل  لألطفال.  النفسي  الرفاه 
العائلة إلى باب بيتها، األمر الذي يعتبر أكثر سهولة من الخروج إلى المجتمع 
للقيام بذلك،  فذلك الشعور باإلستقاللية ساعد في التغلب على مثل هذه 
يمشون  وأحيانًا  لمدارس محلية جديدة،  انتقلوا  األطفال  التحديات. فبعض 
إلى المدرسة وأحيانًا أخرى يقوم الباص الخاص ب SOS بتوصيلهم، فوجود 
الخيار لديهم بأن يمشوا من و إلى المدرسة يمكنهم من الشعور بأنهم ليسوا 

مختلفين عن باقي األطفال في المجتمع.

سعداء  األطفال  “إن 
من  جزء  كونهم  جدًا 
المليئة  الطبيعية  البيئة 

بالحرية”
ماما إيمان.

ّ

السنوي8 2017التقرير 

قرية بيت لحم

تم نقل بيتين من بيوت قرية أطفال SOS بيت لحم للعيش في المجتمع المحيط، 	 
وذلك بعد إجراء عملية التحضير الالزمة لهم، ليصبحوا بذلك مصنفين كبيوت ضمن 

المجتمع.

تم العمل بنجاح على إعادة دمج 23 طفل مع أسرهم البيولوجية وعائالتهم الممتدة 	 
وذلك بناًء على دراسة شاملة باستخدام أسلوب دراسة الحالة الذي تمت الموافقة عليه، 

حيث تم اتخاذ قرار إعادة الدمج  وفقًا لمصلحة كل طفل.

تم عقد تدريب في مدينة أريحا لمدة ثالثة أيام حول إدارة التغيير ألمهات وخاالت 	 
انتقالهم من بيئتهم األصلية للعيش داخل قرى  التي تحدث لدى األطفال بعد  التغيرات  التعامل مع  SOS، وذلك بهدف تدريبهم على كيفية 

األطفال، والممول من مسرح “مستر أوك”.

أنضمام بعض أطفال SOS كأعضاء في النادي البيئي، كما شارك أطفال آخرون في ماراثون فلسطين الدولي.	 

تم توقيع اتفاقية تعاون بين قرى األطفال SOS فلسطين ووزارة التنمية االجتماعية بناًء على نهج جديد و طرق بديلة للرعاية. 	 

قرية رفح

 تم العمل على دمج عائلتين من SOS في المجتمع بعد االنتهاء من إجراءات اإلختيار 	 
استئجار  تم  حيث  الممتدة،  األطفال  عائالت  مع  بالتعاون  القانونية  الوثائق  وتوفير 

منزلين وتجهيزهم بما يتناسب مع احتياجات العائلتين.

بالشراكة مع اإلغاثة اإلسالمية، تم العمل على تنفيذ مشروع متعلق بتقديم الدعم 	 
النفسي  لألطفال الذين يعانون من مشاكل نفسية تشمل اضطراب ما بعد الصدمة 
واضطراب الوسواس القهري الناتج عن الظروف المعيشية الصعبة لهؤالء األطفال قبل 

.SOS االنتقال للعيش في قرية األطفال

تم عقد جلسات خاصة بمجموعات عمل لألطفال لتحقيق األهداف النفسية المرجوة من الدعم النفسي واإلغاثة المقدمة لهم كجزء من أوقاتهم 	 
الترفيهية، حيث ركزت هذه الجلسات على أهمية الحصول على طفولة حيوية تساعد األطفال في التغلب على القلق والخوف والمشاكل النفسية 

األخرى أثناء تطوير مهاراتهم الحياتية.

خالل 	  من  المدارس  في  نشاطًا  أكثر  أصبحوا  حيث  أفضل،  مدرسية  عالمات  على  وحصولهم  العام  خالل  لألطفال  األكاديمي  المستوى  تحسن 
المشاركة في األنشطة الالمنهجية المختلفة، كما كان لدروس القراءة والكتابة المكثفة التي تم عقدها خالل العام أثر إيجابي على األطفال الذين 

يعانون من صعوبات تعلم.

98
طفل

23
طفل تم إعادة دمجهم

التطورات األخيرة
SOS في قرى األطفال

التطورات األخيرة

80
طفل

22
طفل تم إعادة دمجهم

ُ
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إقامة حفل تكريم ووداع لماما عبير بعد 22 عامًا من العطاء 

اجتمعت أسرة قرى األطفال SOS فلسطين في شهر كانون اول 2017 لتكريم 
العطاء كأم بديلة  22 عام من  العمل بعد  وتوديع ماما عبير بعد تقاعدها عن 
عملها  فترة  خالل  عبير  ماما  شّكلت  حيث  لحم،  بيت   SOS األطفال  قرية  في 
مثااًل لألم المعطاءة التي ضحت في سبيل تنشأة جيل كامل من األطفال الذين 
نفتخر ونعتز بهم. حيث وجهت أسرة قرى األطفال SOS ممثلة بكافة العاملين 
فيها بالشكر والتقدير من ماما عبير على ما بذلته من مجهود خالل فترة عملها 

متمنين لها كل التوفيق في حياتها.

 SOS األطفال  لقرى  الوطني  للمكتب  الجديد  المقر  إفتتاح 
فلسطين

في  فلسطين   SOS األطفال  لقرى  الوطني  للمكتب  الجديد  المقر  افتتاح  تم 
شهر تشرين أول من العام 2017، وذلك في شارع المهد في مدينة بيت لحم، 
حيث يقع المقر الجديد في موقع إستراتيجي في وسط مدينة بيت لحم يسهل 
الوصول إليه من كافة الزوار سواء من داخل المحافظة أو من خارجها، حيث يوّفر 
المقر الجديد مساحات واسعة وبيئة عمل حديثة مجهزة بكافة اإلمكانات الالزمة 
للعاملين في المكتب الوطني إلنجاز مهأمهم ومسؤولياتهم بالشكل المطلوب، 
SOS فلسطين بضرورة توفير بيئة عمل  وذلك تماشيًا مع رؤية قرى األطفال 

عصرية للعاملين في المنظمة.

أجواء عائلية مفعمة بالحيوية خالل شهر رمضان

بين  ما  والتكاثف  التالحم  مدى  عن  تعبر  حيوية  أسرية  أجواء  وفي  عام،  ككل 
تنفيذ  تم  المحلي،  المجتمع  وأفراد  ومؤسسات  فلسطين   SOS األطفال  قرى 
رمضان  شهر  خالل  الجماعية  واإلفطارات  والفعاليات  األنشطة  من  مجموعة 
المبارك في قريتي األطفال في مدينة بيت لحم ومدينة رفح، وذلك بالشراكة 
SOS فلسطين. لذا فالشكر  مع مجموعة من الشركاء الداعمين لقرى األطفال 
موصول لكل من شركة أبيك وصندوق الوقف الخيري للمرحوم الحاج هاشم عطا 
الشوا واالتحاد األوروبي ووزارة التنمية االجتماعية ومؤسسة نجم البحر الخيرية 
وطالب جامعة القدس – كلية الطب ومؤسسة خيرك ألبن بلدك والبنك اإلسالمي 

العربي ومدرسة شذى الورد.

ّ

السنوي6 2017التقرير 

األحداث الهامة
في عام 2017

إطالق المجلس اإلستشاري الوطني 

SOS فلسطين مجلسها اإلستشاري الوطني األول والذي  أطلقت قرى األطفال 
الدكتور  وهم  الفلسطينية  الشخصيات  من  منهم  سبعة  أعضاء،  تسعة  يضم 
أبو  علي  والسيد  لينا خميس  والدكتورة  الجبريني  جهاد  والدكتور  اشتية  محمد 
شهال والدكتور ماجد أبو رمضان والدكتور مازن عنبتاوي والسيد نبيل أبو دياب، 
إطالق  جاء  الدولية. حيث   SOS األطفال  اثنين عن قرى  ممّثلين  إلى  باإلضافة 
األطفال  لقرى   2030 اإلستراتيجية  الخطة  مع  تماشيًا  اإلستشاري  المجلس 
 SOS الدولية وتوجيه عمل SOS الدولية بهدف دعم مهمة قرى األطفال SOS
فلسطين على أرض الواقع، وضمان أن إستراتيجياتها تأخذ بعين اإلعتبار حاجات 
األطفال في إطار الثقافة الفلسطينية، وذلك لضمان تطبيق الحوكمة الرشيدة 
قادة  وجود  وضمان  المنظمة  عمل  في  وإشراكه  الفلسطيني  المجتمع  وتمثيل 

يتميزون بالجرأة وقادرين على تحقيق النمو في تمويل ودعم المنظمة.

األوروبية  العالم  كأس  بطولة  في   SOS شباب  مشاركة 
الخامسة لدور رعاية األطفال

شارك فريق شباب قرى األطفال SOS فلسطين في بطولة كأس العالم األوروبية 
أقيمت  والتي  التوالي،  على  الثانية  للسنة  وذلك  األطفال  رعاية  لدور  الخامسة 
في مدينة وارسو البولندية.  وضم الفريق المشارك  ثمانية العبين من برنامج 
الرعاية األسرية وبرنامج تمكين األسر التابعين لقرى األطفال SOS فلسطين. 

قرية  وأطفال  وعائالتهم   األفراد  للمتبرعين  احتفال  إقامة 
SOS بيت لحم

أقامت قرى األطفال SOS فلسطين حفل للمتبرعين األفراد وعائالتهم وأطفال 
لعطائهم  تقديرًا  وذلك   ،2017 ثاني  تشرين  شهر  في  لحم  بيت   SOS قرية 
المتبرعين  تعريف  إلى  الحفل  هذا  وهدف   .SOS أطفال  دعم  في  والتزأمهم 
األفراد بالخدمات والبرامج التي تقدمها قرى األطفال SOS عن كثب، وتمكينهم 
من اللقاء باألطفال والعائالت التي يقومون بتكفلها والتعرف عليهم وقضاء وقت 
الترفيهية  والفعاليات  األنشطة  من  مجموعة  على  الحفل  اشتمل  حيث  معهم، 

وتوزيع الهدايا الرمزية على المتبرعين. 

أحداث هامة 2017
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الخدمات التي قدمناها
في عام 2017:

2,654
األطفال والشباب

393
األطفال

252
األطفال

520
العائالت

40
العائالت

الضفة الغربية وقطاع غزة

الرعاية

األسر  وتقوية  تمكين  برنامج  خالل  من 

)FS( نحن نساعد في بناء قدرات األهل 

والمجتمعات لرعاية أطفالهم ومنع انهيار 

األحيان،  بعض  في  ذلك  ومع  أسرهم. 

يوجد  ال  الذي  الشاب  أو  الطفل  فإن 

رفاهية سيعتمد  أو  أو حماية  عائلة  لديه 

على أن يكون في بيئة أسرية أكثر دعمًا. 

لذلك نحن نقدم الرعاية األسرية المميزة 

 .)FBC( الرعاية األسرية من خالل برنامج 

من  األشخاص  إلى  ننظر  حالة  كل  وفي 

احتياجهم  إلى  نستمع  النواحي،  جميع 

ونعمل على توفير أفضل رعاية لدعم كل 

طفل أو شاب من أجل تطورهم.

التعليم اإلغاثة في حاالت الطوارئ

يحتاج  والكوارث،  الحرب  حاالت  في 

األطفال باألخص الى الحماية والرعاية. 

القائمة   التحتية  بنيتنا  وجود  ومع 

نتميز  التي  والخبرة  المحليين  والشركاء 

اإلغاثة  برنامج  فعال  بشكل  أطلقنا  بها، 

لألطفال   )ERP( الطوارئ  حاالت  في 

المساعدة  يحتاجون  الذين  واألسر 

العأجلة.

المستمر  والتعّلم  التعليم  خالل  من 

سلسلة  وقف  يمكننا  األمد،  طويل 

والتفكك  والعنف  والفقر  الحرمان 

األسري. وفي المجتمعات التي تفتقر 

إلى البنية التحتية التعليمية، فإننا نقوم 

والمدارس  األطفال  رياض  بتشغيل 

والمراكز االجتماعية، لذلك علينا أن نعزز 

مع  الشراكة  خالل  من  العام  التعليم 

مقدمي  من  وغيرها  المختصة  الجهات 

التأييد  اكتساب  خالل  ومن  الخدمات. 

السياسات  في  التأثير  على  نعمل 

والممارسات التعليمية.
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غد أفضل
ألطفال فلسطين 

شركاؤنا وداعمونا وأصدقاؤنا األعزاء،

في البداية، أود ان أتقدم منكم بالشكر الجزيل على الدعم 
العام، فبدعمكم واصلنا عملنا في  الذي قدمتموه لنا خالل 
وسنكمل   ،SOS وعائالت  وشباب  ألطفال  الرعاية  تقديم 
مستقبل  تحقيق  حتى  القادم  العام  في  العمل  هذا  سويًا 

لهم.  أفضل 

هي  اليوم  فلسطين   SOS األطفال  قرى  لوجود  الحاجة  إن 
أكثر من أي وقت مضى، وذلك في ظل األوضاع اإلقتصادية 
الفلسطينية  العائالت  تعيشها  التي  الصعبة  واالجتماعية 
وما ينتج عنها من ازدياد أعداد األطفال المعرضين لفقدان 
علينا  للزامٌ  فإنه  المشاكل،  تلك  بسبب  األسرية  الرعاية 
وتوسيع  وخدماتنا  برامجنا  تطوير  على  بالعمل  نستمر  أن 
تلك  من  المستفيدين  من  أكبر  فئة  ليشمل  عملنا  نطاق 

والخدمات. البرامج 

العمل  في  ماضون  فلسطين   SOS األطفال  قرى  في  إننا 
 SOS األطفال  لقرى   2030 اإلستراتيجية  الخطة  وفق 
لألطفال،  البديلة  الرعاية  في  اإلبتكار  مجال  في  الدولية 
وتقوية العائالت الضعيفة للحيلولة دون تفككها، وتنمية وتطوير قدرات الشباب، ودعم ومناصرة حقوق األطفال، 

التمويل وغيرها. النمو في  واإلستثمار من أجل تحقيق 

لقد عملت قرى األطفال SOS فلسطين خالل العام الفائت على إعادة دمج  33 طفل وطفلة و33 شاب وشابة من 
قريتي بيت لحم ورفح في أسرهم البيولوجية، كما تم دمج 4 عائالت من القريتين للعيش في بيوت في المجتمع 
الحل  هو  والمجتمع  البيولوجية  أسرهم  في  والشباب  األطفال  ودمج  الطبيعي  البيت  بأن  إليماننا  وذلك  المحيط، 

الذي يمكنهم من تحقيق مستقبل أفضل. األمثل 

الوطني  اإلستشاري  المجلس  بإطالق  العام  هذا  في  أيضًا  قمنا  فقد  بذلناها،  التي  السابقة  للجهود  واستكمااًل 
على  فلسطين   SOS وتوجيه عمل  الدولية،   SOS األطفال  قرى  مهمة  دعم  بهدف  فلسطين   SOS األطفال  لقرى 
الثقافة الفلسطينية، وضمان  الواقع، وضمان أن إستراتيجياتها تأخذ بعين اإلعتبار حاجات األطفال في إطار  أرض 

المنظمة. وإشراكه في عمل  الفلسطيني  المجتمع  وتمثيل  الرشيدة  الحوكمة  تطبيق 

 ،SOS وفي الختام، ال يسعني إال أن أترككم لقراءة هذا التقرير للتعرف أكثر على التطورات التي حدثت في عمل 
.SOS آماًل أن يستمر التعاون معكم جميعًا في سبيل تحقيق حياة أفضل ألطفال وشباب وعائالت 

الشاللدة    محمد 
الوطني المدير 

SOS – فلسطين  قرى األطفال 

محمد الشاللدة
المدير الوطني لقرى األطفال SOS - فلسطين

مقدمة
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لقد حققتموها، في عام 2017..
كل الشكر لألشخاص أمثالكم ممن استجابوا لنا وأبدوا اهتمأمهم وبادروا في دعمنا في 

عام 2017 .

52030840
تم العمل على تعزيز 

العالقات األسرية وتوفير 
بيئة مستقرة ل 520 عائلة 

تضم 2346 طفل كانوا 
معرضين لخطر التفكك.

تم العمل على توفير 
عائالت محبة وفرصة 

جديدة لمستقبل أفضل 
ل 308 طفل ممن ليس 

لديهم أحد يقدم لهم 
الرعاية.

تم العمل على توفير 
الرعاية وخدمات الطوارىء 
لنحو 40 عائلة تضم 252 
طفل من الذين ما زالوا 

يعانون من أعقاب الحرب 
على غزة عام 2014 وذلك 

للحيلولة دون انفصال 
المزيد من األطفال عن 

عائالتهم البيولوجية.
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قرى األطفال SOS – فلســطين

المكتب الوطني

شــارع المهد، عمارة نزال الطابق الرابع 
بيت لحم
فلسطين
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