التقرٌر السنوي جمعٌة المرأة والمجتمع عام 6102

التقزيز الظٌىٌ لجوؼيح الوزأج والوجتوغ
تقزيز هجلض االدارج الوقدم الً الجوؼيح الؼوىهيح

ػي ػام 6106
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التقرٌر السنوي جمعٌة المرأة والمجتمع عام 6102

الملخص التنفٌذى عن أعمال الجمعٌة عام 6102
المشروعات وأهدافها
 .1مشروع المشاركة المجتمعٌة لدعم وتطوٌر التعلٌم االساسً






دػُ ِهبراد اٌمزاءح واٌىزبثخ ٌٍزالُِذ اٌّؼزضُٓ ٌٍزظزة ِٓ اٌزؼٍُُ.
رفؼًُ األٔشطخ اٌّذرطُخ ٌٍحذ ِٓ اٌؼٕف اٌّذرطً.
رفؼًُ أدوار ارحبداد اٌطالة داخً ِذارص اٌّشزوع.
رفؼًُ أدوار ِجبٌض األِٕبء ثّذارص اٌّشزوع.
دػُ اٌجُٕخ اٌّذرطُخ ثزفؼًُ آٌُبد اٌّشبروخ اٌّجزّؼُخ.

 .2برامج القروض للنساء
ِ شزوع لزوض اٌصحخ االٔجبثُخ.
ِ شزوع لزوض اٌجّؼُخ.
 oرحظُٓ اٌّظزىي اإللزصبدي ٌٍّزأح.
 oرفغ وػً اٌظُذاد اٌّمززضبد ثمضبَب ِجزّؼُخ ِٓ خالي ٔذواد رفغ اٌىػً.
 oدػُ ِ 022شزوع ِزٕبهً اٌصغز ٌٍٕظبء ثّٕبطك أرض اٌٍىاء وصفظ اٌٍجٓ وثىالق
اٌذوزور.
 .3التغذيح الودرطيح للودارص الوجتوؼيح توحافظح الجيشج.
 رفغ لذراد اٌزالُِذ ػًٍ اٌزؼٍُ ِٓ خالي رمذَُ ِىاد غذائُخ ػبٌُخ اٌجىدح واٌمُّخ اٌغذائُخ.
 رشجُغ اٌمُذ واالٔزظبَ ثبٌّذارص ودػُ اٌّظبواح ثُٓ اٌجٕظُٓ فً اٌزؼٍُُ.
 رحظُٓ اٌحبٌخ اٌزغذوَخ ٌالطفبي ػٓ طزَك رىفُز ػالج اٌزخٍص ِٓ اٌذَذاْ اٌّؼىَخ ودػُ اٌززثُخ
اٌغذائُخ.
ِ ظبٔذح جهىد اٌحىىِخ فً ِجبي اٌزغذَخ اٌّذرطُخ .
 اٌّظبهّخ فً ٔشز أّٔبط اٌحُبح اٌصحُخ ِٓ خالي سَبدح وػً اٌّؼٍُّٓ واألطفبي وأطزهُ فً
ِجبالد اٌزغذَخ

 .4هشزوع التغذيح الودرطيح للودارص الوجتوؼيح توحافظح القليىتيح






رفغ لذراد اٌزالُِذ ػًٍ اٌزؼٍُ ِٓ خالي رمذَُ ِىاد غذائُخ ػبٌُخ اٌجىدح واٌمُّخ اٌغذائُخ.
رشجُغ اٌمُذ واالٔزظبَ ثبٌّذارص ودػُ اٌّظبواح ثُٓ اٌجٕظُٓ فً اٌزؼٍُُ.
رحظُٓ اٌحبٌخ اٌزغذوَخ ٌالطفبي ػٓ طزَك رىفُز ػالج اٌزخٍص ِٓ اٌذَذاْ اٌّؼىَخ ودػُ اٌززثُخ
اٌغذائُخ.
ِظبٔذح جهىد اٌحىىِخ فً ِجبي اٌزغذَخ اٌّذرطُخ .
اٌّظبهّخ فً ٔشز أّٔبط اٌحُبح اٌصحُخ ِٓ خالي سَبدح وػً اٌّؼٍُّٓ واألطفبي وأطزهُ فً
ِجبالد اٌزغذَخ

 .5هشزوع تشغيل الشثاب فً هثادراخ التؼلن ورفغ الىػً
 رشغًُ اٌشجبة واٌفزُبد فً ِجبدراد رّٕىَخ ٌّحى أُِخ ورؼٍُُ اٌىجبر .
 فزح  65فصً ِحى أُِخ َضُ  042دارص ودارطخ.
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 رفغ ِظزىي اٌىػً االجزّبػً واٌثمبفً واٌجُئً واٌصحً .
 رطىَز اٌّهبراد اٌحُبرُخ ورثطهب ثزفغ ِظزىي االجزّبػً وااللزصبدي .
 رؼُُٓ  111شبة وفزبح ثبٌّشزوع.

.2هشزوع دػن الوشاركح والوظائلح فً التؼلين SPACE
 رىىَٓ فزق اٌذػُ اٌفًٕ ثبٌّحبفظبد االرثؼخ اٌشزَىخ
ِ هبراد رُظُز االجزّبػبد واٌجٍظبد اٌزذرَجُخ ِغ اٌفئبد اٌّظزهذفخ ( )TOT 1
 رطجُك ِٕهجُخ ثطبلبد اٌزمُُُ اٌّجزّؼً

.7الوثادرج الؼزتيح للتوكيي اإلجتواػً واإلقتصادي للوتحزراخ هي األهيح ( جائشج الوتحزراخ
هي األهيح )






وظت ورأَُذ ِٕبصزَٓ ورحزَه لىي فبػٍه فً اٌّجزّغ ٌمضُخ ثٕبء ثٕبء اٌىػً واٌزؼٍُ ورّىُٓ
اٌّزأح.
إثزاس لُّخ اٌزؼٍُ ِذي اٌحُبح واٌّهبراد اٌحُبرُخ فً حُبح اٌّزأح واٌفزبح اٌّزحزرح ِٓ األُِخ.
رطىَز لذراد اٌّزأح ثبطزىّبي ِزاحً ِٓ رؼٍُُ واٌزّىُٓ االلزصبدي ِٓ خالي ِشزوػبد ِزٕبهُخ
اٌصغز.
إثزاس اٌمُّخ اٌّضبفخ ٌّجبدراد اٌّجزّغ اٌّذًٔ واٌجّؼُبد واٌّؤطظبد اٌّؼُٕخ.
اٌزظىَك االجزّبػً واإلػالًِ ٌٍمضُخ ِٓ خالي ِجبدراد إثذاػُخ وإثزىبرَخ ِٓ اٌّؤطظبد
واٌشجبة.

 .0تزًاهج شهز رهضاى





رمذَُ دػُ ِبٌٍ ٌالطز االشذ احزُبجب خالي شهز رِضبْ .
رمذَُ اٌذػُ اٌؼٍُٕ ٌالطز االشذ احزُبجب ً خالي شهز رِضبْ.
االفطبر اٌزِضبٍٔ اٌجّبػٍ ٌٍجّؼُخ.
اٌذػُ اٌؼًُٕ واٌّبًٌ ٌٍزالُِذ االَزبَ واالوثز إحزُبجب ً ثبٌّذارص.
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األنشطة الرئٌسٌة للمشروعات خالل عام 6102
الوشزوع

الوشاركح الوجتوؼيح
لدػن وتطىيز التؼلين
األطاطً

تزاهج االقزاض
أ.مشروع قروض
الصحة االنجابٌة
ب .مشروع قروض
الجمعٌة

التغذيح الودرطيح
للودارص الوجتوؼيح
توحافظح الجيشج

التغذٌة المدرسٌة
للمدارس المجتمعٌة
بمحافظة القلٌوبٌة

هشزوع تشغيل
الشثاب فً هثادراخ
التؼلن ورفغ الىػً

أهن األًشطح


معسكر طالبى بهدف الحد من العنف داخل المدرسة من خالل أنشطة وندوات تفاعلٌة بالمدارس



تركٌب محطة تنقٌة مٌاة بمدرسة القدس وعمل افتتاح لها بحضور متمٌز من وكٌل وزارة التربٌة والتعلٌم ورئٌس
حى العجوزة ومجالس أمناء المدارس.



رٕفُذ ِظبثمبد رَبضُخ ( وزح لذَ – وزح طبئزح – رٕض طبوٌخ – ٌُبلخ ثذُٔخ )



رٕظُُ ورشخ ػًّ أطبٌُت ِىاجهخ صؼىثبد اٌزؼٍُ ٌٍّذرطُٓ واألخصبئُُٓ االجزّبػُُٓ



ورشخ ػًّ رفؼًُ دور االرحبداد اٌطالثُخ داخً اٌّذارص



ورشخ ػًّ رفؼًُ ِجبٌض األِٕبء ثبٌّذارص



فزح  4فصىي ٌضؼبف اٌمزاءح واٌىزبثخ ثّذارص اٌّشزوع



ندوة بعنوان أبنتى متمٌزة للطالبات



معسكر خدمة عامة بمدرسة القدس



ػمذ اجزّبع اٌٍجٕخ اٌزُظُزَخ ٌٍّشزوع ثحضىر ووًُ وسارح اٌززثُخ واٌزؼٍُُ وِجبٌض األِٕبء وِذَزٌ اٌّذارص



تم تنفٌذ مشروعات جدٌدة لعدد ( )211سٌده بقٌمه ( )066511جنٌه مصري خالل عام 2116



تم المتابعة الدورٌة والتأكد من جدٌة المشروعات المقامة.



عقد ورشة عمل سنوٌة وإعداد دراسة الجدوى لعام .2116



تنفٌذ  4ندوات توعٌة للسٌدات بمناطق صفط اللبن وأرض اللواء.



رىسَغ اٌزغذَخ اٌّذرطُخ ٌٍزالُِذ فً ِ 154ذرطخ ٌؼذد  4022رٍُّذ/ح



رىسَغ اٌظٍغ اٌزّىَُٕه ( شُىبرح أرس 12ن  +سجبجخ سَذ ٌ 1زز ) اٌشهزَه اٌٍ اوٌُبء ٌالِىر ٌؼذد  4022وًٌ
أِز.



اٌزىاصً اٌجُذ وحً اٌّشىالد اٌّزؼٍمخ ثزىسَغ اٌزغذَخ اٌّذرطُخ ٌؼذد ِ 154ذرطخ فً ِ 14زوش ثبٌجُشح.



رىسَغ اٌزغذَخ اٌّذرطُخ ٌٍزالُِذ فً ِ 42ذرطخ ٌؼذد  661رٍُّذ/ح



رىسَغ اٌظٍغ اٌزّىَُٕه اٌشهزَه اٌٍ اوٌُبء ٌالِىر ٌؼذد  661وًٌ أِز



اٌزىاصً اٌجُذ وحً اٌّشىالد اٌّزؼٍمخ ثزىسَغ اٌزغذَخ اٌّذرطُخ ٌؼذد ِ 42ذرطخ .



رشغًُ  012شبة وفزبح (  14اٌّزحٍخ األوًٌ إٌّزهُخ فً  22اثزًَ  111 + 0215فً اٌّزحٍخ اٌثبُٔخ .



رٕفُذ  2دوراد رذرَجُخ ٌفزَك اٌؼًّ ػًٍ ِهبراد إدارح فصىي ِحى األُِخ ثطزق حذَثخ رؼزّذ ػًٍ اٌزّىُٓ
االجزّبػً وااللزصبدي ٌألطز.



فزح  11فصً ِحى أُِخ َضُ  1256دارص ودارطخ.



رٕظُُ ٔذواد رىػُخ ِىطؼخ ٌٍزؼزَف ثأهُّخ اٌزؼٍُُ ثّزوشي أثى إٌّزص وأوطُُ.



رٕفُذ ٔ 050ذوح رفغ وػً داخً فصىي ِحى األُِخ اٌمبئّخ خالي ػبَ  0215فً ِجبالد ( اٌزؼٍُُ – اٌصحخ –
اٌجُئخ – اٌزثمُف اٌذًَٕ – اٌزّىُٓ االلزصبدي – اٌىػً اٌمبٔىًٔ ).
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هشزوع دػن
الوشاركح والوظائلح
فً التؼلين

هثادرج التوكيي
اإلجتواػً
واإلقتصادي
للوتحزراخ هي األهيح
( جائشج الوتحزراخ
هي األهيح )
تزًاهج رهضاى



رطجُك ِٕهجُخ ثطبلبد اٌزمُُُ اٌّجزّؼً ثّذارص اٌّشزوع وِجزّؼبرهب



رخطُظ  00خطخ رحظُٓ ٌّذارص اٌّشزوع (  12ثّحبفظخ إٌُّب –  1ثًٕ طىَف –  12اٌفُىَ –  0اٌجُشح )



رٕفُذ  4دوراد رذرَجُخ ثّحبفظبد إٌُّب واٌجُشح وثًٕ طىَف واٌفُىَ ػٓ ِىضىػبد رؼجئخ ِىارد اٌّجزّغ ورٕفُذ
اٌّجبدراد اٌّجزّؼُخ



ػمذ  2ورع ػًّ رخطُظ ِغ اٌشزوبء ( َٕبَز – ِبَى – أوزىثز ) 0215



ػمذ ٌمبء رٕظُمً ِغ وسارح اٌززثُخ واٌزؼٍُ ٌزُظُز أٔشطخ اٌّشزوع فً ِ 1برص 0215




ػمذ إجزّبع رٕظُمً ٌٍّٕظّبد غُز اٌحىىُِخ وهُئخ رؼٍُُ اٌىجبر ٌزمذَُ اٌّجبدرح ٌٍؼبَ اٌثبًٔ.
إرطبي إطزّبرح اٌززشح ٌٍجبئشح ٌؼذد ِٓ ِٕظّبد غُز حىىُِخ و  02فزع ٌهُئخ رؼٍُُ اٌىجبر ثبٌّحبفظبد و02
فزع ٌٍّجٍض اٌمىًِ ٌٍّزأح ثبٌّحبفظبد
ػمذ إجزّبػبد رٕظُُّخ ٌٍّظبهُّٓ ثمُّخ اٌجبئشح وِجٍض األِٕبء
اطزمجبي  14اطزّبرح ٌّزشحبد وطُٕخ وػزثُخ.
ػمذ ٌجٕخ فزس أوٌُخ ٌالطزّبراد اٌّمذِخ وأطفزد ػٓ رصؼُذ  54اطزّبرح ٌٍجٕخ اٌزحىُُ.
اٌذػُ اٌؼًُٕ صزف شٕظ رِضبُٔخ ٌؼذد ٌ 462ألطز االشذ احزُبجب ً



اٌذػُ اٌّبًٌ صزف رجزػبد ِبٌُخ ٌؼذد 122أطزح أَزبَ واالشذ احزُبجبً
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المستفٌدون من مشروعات الجمعٌة وفق النوع والمناطق الجغرافٌة عام 6102
م

النوع

المشروع والبرنامج

إجمالى القروض
المشاركة المجتمعٌة لدعم وتطوٌر التعلٌم االساسً
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االجمالً

المناطق الجغرافٌة

المعسكرات الطالبٌة
اللجنة التٌسٌرٌة للمشروع
محطة تنقٌة مٌاة الشرب
ورشة عمل المعلمٌن واالخصائٌٌن  /ات
ورشة عمل تفعٌل دور االتحادات الطالبٌة
ورشة عمل تفعٌل مجالس األمناء
معسكر الخدمة العامة
ندوات توعٌة
فصول دعم صعوبات التعلم
اإلجمالى
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التغذٌة المدرسٌة للمدارس المجتمعٌة بمحافظة الجٌزة.
أ -التغذٌة لتالمٌذ مدارس المجتمع
الدعم العٌنى ألسر التالمٌذ
ب-
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اإلجمالى
التغذٌة المدرسٌة للمدارس المجتمعٌة بمحافظة القلٌوبٌة
أ -التغذٌة لتالمٌذ مدارس المجتمع
ب -الدعم العٌنى ألسر التالمٌذ
اإلجمالى

مشروع تشغٌل الشباب فى مبادرات التعلم ورفع الوعى
أ -عدد الدارسات بفصول محو األمٌة
5
ب -عدد الشباب بالمشروع
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التقرٌر السنوي جمعٌة المرأة والمجتمع عام 6102

مساهمات الشركاء والمجتمعات المحلٌة عام 6102
الوشزوع

تزًاهج شهز
رهضاى

الشزكاء

ًىع الوظاهوح

قيوح
الوظاهوح

ػددالوظتفيديي
الوثاشزيي

إجوالً
الوظتفيديي

إٌمان درغام

 611كرتونة رمضان

61111

611

611

أحود أتى ػيطح

 651شٌطح رهضاى

7511

651

651

فاطوح هحود هىطً

 01111جٌيح يتن تىسيؼها تقيوح  011جٌيح لكل فزد

01111

011

011

اإلجوالً

07511

551

551

تزكية هحطح تٌقيح هياج شزب تودرطح القدص

65111

7111

7111

65111

7111

7111

711

06

06

711

06

711

23611

7556

7556

قٌديل هصز
مشروع
المشاركة
المجتمعٌة
لدعم وتطوٌر هزكش شثاب أرض اللىاء
التعلٌم



اإلجوالً
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