




تكريمــًا لإلنجــاز واالبــداع والتميــز، وحفاظــًا علــى العراقــة واألصالــة والجــذور، وحــب الوطــن 
والُحلــم بفلســطين حــرة شــامخة كزيتونهــا، تقــدم مؤسســة التعــاون خمــس جوائــز 
بقيمــة 250 ألــف دوالر ســنويا تقديــرًا منهــا للمؤسســات التــي حققــت انجــازات فريــدة 
ســاهمت فــي عمليــة النمــو االجتماعــي واالقتصــادي والثقافــي لشــعبنا الفلســطيني، 

ــطين. ــة فلس ــن لخدم ــن والمبادري ــن والمبدعي ــراد الرياديي ولألف



جائزة مؤسسة التعاون لإلنجاز
جائزة المرحوم عبد العزيز الشخشير

»سنكون يومًا ما نريد«

أصل الحكاية
للشــعب  المقــدم  والتميــز  واإلبــداع  االنجــاز  تقديــر  إن 
الفلســطيني مــن قبــل المؤسســات األهليــة الفلســطينية بشــكل 
مؤسســة  أعطــى  خــاص،  بشــكل  الثقافــة  قطــاع  وفــي  عــام 
لتكريــم  ســنوية  جائــزة  لتأســيس  الكبيــر  الدافــع  التعــاون 
هــذا  فــي  النوعيــة  االنجــازات  ذات  األهليــة  المؤسســات 
 2007 العــام  فــي  الشخشــير  عائلــة  تبنــت  وقــد  المجــال.  
هــذه الجائــزة  وســميت الجائــزة باســم “جائــزة المرحــوم عبــد 

نريــد”. مــا  يومــًا  ســنكون  الشخشــير”  العزيــز 

فاز بجائزة مؤسسة التعاون لإلنجاز “2014” 

سرية رام اهلل األولى – رام اهلل
مركز “مدى الكرمل” لألبحاث االجتماعّية التطبيقّية -  حيفا

جــاءت جائــزة “االنجــاز” تقديــرًا للمؤسســات التــي حققت 
انجــازات مميــزة فــي مجــال عملهــا وســاهمت فــي عمليــة 
للشــعب  والثقافــي  واالقتصــادي  االجتماعــي  النمــو 
الفلســطيني، وتحفيــزًا لالرتقــاء بالعمــل مــن أجــل إحــداث 

ــطين ــي فلس ــتدامة ف ــة مس ــرات ايجابي تغيي

المرحوم عبد العزيز الشخشير

لجنة تحكيم جائزة االنجاز

اياد البرغوثي    |    خالد الحوراني    |    فاتن فرحات    |    محمود أبو هشهش    |    يسري درويش
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2. مركز “مدى الكرمل” حيفا

االدراك والمعرفــة، والتــراث الفكــري هــو مــا يميــز الشــعوب عــن بعضهــا البعــض. لقــد تميــز المركــز فــي مجــال إنتــاج المعرفــة الفكريّــة حــول 
التاريــخ والواقــع السياســّي واالجتماعــّي واالقتصــادّي للفلســطينّيين فــي مناطــق ال48. فالمركــز يشــّكل دفيئــة للباحثيــن الفلســطينّيين، 

ومرجعّيــة وبنيــة تحتّيــة فكريّــة ضروريــة إلنتــاج الثقافــة الجــادة بتعبيراتهــا اإلبداعّيــة المختلفــة.

www.mada-research.org

1. سرية رام اهلل األولى - مهرجان الرقص المعاصر

ــدة  ــة رائ ــة ثقافي ــة قــوس قــزح - مهرجــان الرقــص المعاصــر، فكــرة ابداعي ــا مــن رؤي ــم أن يكــون بلــوٍن واحــد وإال لمــا تمكن ال يمكــن للعال
أطلقتهــا ســرية اهلل األولــى تقــوم علــى مفهــوم الشــراكة كشــعار يعــزز عمــق مفهــوم العمــل المشــترك فــي محاولــة لكســر كّل حاجــٍز يقــف بيــن 
الــروح المبدعــة والعمــل المشــترك الــذي يبرزهــا فــي أبهــى صورهــا. حيــث اســتطاعت »الســرية« مــن خــال هــذا المهرجــان الــذي تأســس 
فــي عــام 2006 أن تســتضيف مجموعــة مــن أهــم فــرق الرقــص المعاصــر فــي العالــم، وأن تؤســس وتبنــي معرفــة حــول الرقــص المعاصــر، 
وتشــكل نقطــة لقــاء علــى أرض فلســطين المحاصــرة للحــوار والتشــبيك واإلنتــاج المشــترك بيــن  الفنانيــن المحلييــن والعــرب واألجانــب. 

www.sareyyet.ps شــكراً لكــم جميعــاً، ونأمــل أن نســتمر فــي تحقيــق رســالتنا كمؤسســة مجتمعيــة أهليــة تعمــل علــى تطويــر وتنفيــذ
البرامــج واألنشــطة المتنوعــة لكافــة شــرائح المجتمــع اســتناداً علــى القيــم اإلنســانية والكشــفية ووفقــاً الحتياجــات 

الفئــات المســتهدفة

فايق خوري - رئيس مجلس اإلدارة

منحكــم الجائــزة لمركــز “مــدى الكرمــل” سيســاهم فــي تثبيــت مكانتــه كمؤسســة أكاديميــة فلســطينية، ودفيئــة 
فكريــة للباحثيــن الفلســطينيين، وفــي العمــل علــى برامــج مشــتركة مــع مؤسســات أكاديميــة فلســطينية، واالســتمرار فــي 

إنتــاج المعرفــة الفكريّــة حــول التاريــخ والواقــع السياســّي واالجتماعــّي واالقتصــادّي للفلســطينّيين

بروفيسور نديم روحان



جائزة مؤسسة التعاون للقدس
جائزة المرحوم راغب الكالوتي للتنمية 

المجتمعية في القدس
»للقدس نعمل«

أصل الحكاية
تحتــل مدينــة القــدس المكانــة األهــم فــي قلوبنــا، ونظــراً لحجــم 
فــي  تتمثــل  المدينــة وأهلهــا، والتــي  لهــا  تتعــرض  التــي  الهجمــة 
مكونــات  وتفكيــك  ســكانها،  مــن  المدينــة  تفريــغ  محــاوالت 
هويتهــا العربيــة، والقضــاء علــى طابعهــا التاريخــي، بــادرت مؤسســة 
ــر الكالوتــي إلــى تأســيس  ــم مــن الســيد مني التعــاون، وبتمويــل كري
جائــزة ســنوية تُعنــى بالتنميــة المجتمعيــة، جائــزة “المرحــوم راغــب 
الكالوتــي للتنميــة المجتمعيــة فــي القــدس”، وذلــك اعترافــاً بالــدور 
الهــام الــذي تلعبــه المنظمــات والمؤسســات األهليــة الفلســطينية 
العاملــة فــي القــدس فــي تعزيــز النســيج االجتماعــي الفلســطيني فــي 
المدينــة ودعــم صمــود أهلهــا وتســاهم فــي المحافظــة علــى الهويــة 

ــز مقوماتهــا. ــة وتعزي الوطني

فاز بجائزة “للقدس نعمل” 2014  

مؤسسة الرؤيا الفلسطينية

المقدســية،  المؤسســات  تميــز  دائمــً  نــرى  أن  نحــب 
ــة  ــة المقدس ــى المدين ــاظ عل ــي الحف ــوي ف ــا الحي ودوره
وطابعهــا التاريخــي والســكاني، وقــد أطلقنا هــذه الجائزة، 
ــي  ــب الكالوت ــوم راغ ــدي المرح ــم وال ــميت باس ــي س والت

ــدس ــل الق ــن اج ــاء م ــل والبن ــجيعً للعم ــً وتش دعم

منير الكالوني

لجنة تحكيم جائزة القدس

أحمد الشرفاء    |    بكر عواودة    |    سامي اليوسف    |    شفا الجيوسي    |    منير قليبو

50
ألف دوالر



مؤسسة الرؤيا الفلسطينية

المشــاركة، الهويــة، واالنتمــاء  ثاثــة محــاور أساســية قامــت علــى أساســها مؤسســة “الرؤيــة الفلســطينية”، حيــث مثلــت حاجــة ُملحــة 
لمجموعــة مــن الشــباب الفلســطيني فــي إيجــاد مســاحة حقيقيــة للتعبيــر عــن أنفســهم ورغبتهــم فــي بنــاء مجتمــع فلســطيني يعلــو فيــه صــوت 

ــة المقدســة. ــر واألفضــل،  وصنــع حــراك ثقافــي واجتماعــي وخاصــة فــي المدين الشــباب نحــو التغيي

وفــازت “مؤسســة الرؤيــا الفلســطينية” بجائــزة المرحــوم راغــب الكالوتــي للتنميــة المجتمعيــة فــي القــدس “للقــدس نعمــل” 2014، عــن 
مشــروعها “شــبابنا قدهــا”، والــذي يهــدف إلــى خلــق حالــة مــن الوعــي تجــاه الهويــة الذاتيــة والثقافيــة واالجتماعيــة لــدى الطالــب المقدســي، 
ومــن شــانها أن تعمــل علــى تطويــر قدراتــه عبــر أنشــطة ال منهجيــة وفعاليــات ترفيهيــة تعليميــة، باالضافــة إلــى حــراك ثقافــي واجتماعــي فــي 

المدينــة المقدســة.

ــا حيــن نمضــي فــي الّتغييــر نتمــّرد علــى ذاتنــا فــي بدايــة األمــر. لــم نفقــد األمــل بالعمــل للقــدس، اســتمّر  تعّلمنــا أنّن
عملنــا، وكان تقديــر الّنــاس هــو حافزنــا للعمــل، واألرض الخصبــة التــي ننطلــق منهــا. نؤمــن بأنّنــا عملنــا ألجــل القــدس 
طــوال 17 عامــاً مليئــة بالّتعلّــم واالستكشــاف بتجــارب غنيّــة مــن واقعهــا، أثــرت تجربتنــا وألهمتنــا. وبــأن جائــزة مؤسســة 
التعــاون ســتمنحنا منّصــة انطــاق جديــدة للعمــل، وســُتثمر علــى الّصعيــد االجتماعــي، وخصوصــاً فــي نشــر القيــم وحشــد 

المجتمــع حــول قضايــاه

مؤسسة الرؤيا الفلسطينية

www.palvision.ps



جائزة مؤسسة التعاون للشباب
جائزة منير الكالوتي للشباب الفلسطيني الريادي

»لغٍد أفضل.... نبدع«

أصل الحكاية
األساســي  بالــدور  واعترافــاً   .... الغــد  رجــال  اليــوم...  شــباب 
المجتمــع  وتنميــة  تطويــر  فــي  وأهميتــه  الفلســطيني  للشــباب 
الفلســطيني، قامــت مؤسســة التعــاون منــذ عــام 2012 وبرعايــة 
كريمــة مــن الســيد منيــر الكالوتــي بتأســيس جائــزة تهــدف لدعــم 
الرياديــة،  ومبادراتــه  طموحاتــه  لتحقيــق  الفلســطيني  الشــباب 
والتــي تحمــل فــي طياتهــا نمــاذج تنمويــة رائــدة تدفــع بالشــباب 
الفلســطيني إلنجــاز المزيــد وبالمجتمــع الفلســطيني نحــو التقــدم.

فاز بجائزة مؤسسة التعاون للشباب 2014  
خمس مبادرات مميزة  

طابعة نبض | الوسادة الحرارية | العودة  إلى الجذور
بدك حدا | دليل بيت لحم

الشــباب هــم الشــريحة األكثــر أهميــة فــي أي مجتمــع 
فإنهــم  الحاضــر  نصــف  يمثلــون  اليــوم  كانــوا  وإذا 
ال  والمجتمــع  المســتقبل...  كل  ســيكونون  الغــد  فــي 
بســواعد  إال  تبنــى  ال  واألوطــان  بشــبابه،  إال  قويــا  يكــون 
ابنائهــا الذيــن يدافعــون عنهــا ويحمونهــا، لذلــك تأتــي 
هــذه الجائــزة  لدعــم الشــباب فــي تحقيــق طموحاتــه 

الرياديــة ومبادراتــه 

منير الكالوتي

لجنة تحكيم جائزة الشباب

صفاء ناصر الدين    |    طارق ثابت    |    نبيل عوض    |    هانية البيطار    |    وليد نمور

50
ألف دوالر



1. مبادرة “ طابعة نبض”

مجموعة  نبض “Nabd”/ جمال خليف، وطارق خنفة، ومحمود القصاروة وياسمين عتيق- نابلس.

طابعــة للغــة بريــل تطبــع الملفــات والنصــوص المكتوبــة باللغــة العربيــة أو االنجليزيــة وتحولهــا الــى لغــة بريــل. وهــي طابعــة قائمــة بحــد ذاتهــا 
أي انهــا ال تحتــاج الــى جهــاز حاســوب مخصــص لهــا أو برامــج تعريــف وترجمــة بــل تتــم طباعــة الملفــات الموجــودة علــى اقــراص خارجيــة 
)flash memory( أو SD cards أوعلــى االنترنــت مباشــرة مــن خــال مداخــل خاصــة بالطابعــة نفســها، او الســلكيا عــن طريــق 

االجهــزة الذكيــة. وهــو ابتــكار سيســاعد االف المكفوفيــن علــى التعلــم واالبــداع.

السعادة الحقيقية يجلبها النجاح واالرتقاء بالذات، نفتخر بفوزنا بجائزة مؤسسة التعاون للشباب

جمال راتب خليف- رئيس المجموعة

2. مبادرة “الوسادة الحرارية”

أحمد رشيد أبو عرة – جنين

المبــادرة عبــارة عــن وســادة تحتــوي علــى مجســات حراريــة تســجل حــرارة الطفــل النائــم علــى الوســادة وفــي اللحظــة التــي تتجــاوز الدرجــة 
الحرجــة لألطفــال )38 درجــة مئويــة( ترســل اشــارة الســلكية الــى جهــاز انــذار فــي غرفــة االهــل. وجــاءت الفكــرة مــن مشــكلة ارتفــاع درجــة 

حــرارة الطفــل وهــو نائــم ليــا دون انتبــاه االهــل  والتــي قــد يكــون لهــا اضــرار ســلبية.

شعرت بالفرح الشديد والفخر الن هذه المؤسسة العريقة قد أعطت فكرتي هذا االهتمام

 أحمد رشيد أبو عرة



3.مبادرة “العودة  إلى الجذور”

مجموعة  الجاليري الثقافي/ جريس برهوم، وحنا بشارة ورنا طنوس - ترشيحا.
المبــادرة عبــارة عــن إحيــاء لحــوش مهمــل فــي البلــدة القديمــة فــي ترشــيحا مــن خــال توفيــر مــكان للعمــل لفنانيــن وحرفيــن إلعــادة المــكان 
إلــى مجــده األصلــي. مشــروع ذو رؤيــة شــبابية مختلفــة للحفــاظ علــى المــوروث الثقافــي والمعمــاري للبلــدة القديمــة وتأكيــد الهويــة الجمعيــة 

وتعزيــز حالــة االنتمــاء، وربطــه بتوفيــر فــرص عمــل للحرفييــن.

رأينــا بقعــة الضــوء فــي آخــر النفــق عندمــا ســمعنا عــن جائــزة منيــر الكالوتــي للشــباب 
. الفلســطيني، وبصيــص األمــل إشــتعل بنــا مــن جديــد لنحــول الحلــم إلــى حقيقــة

جريس برهوم - رئيس المجموعة

4.  مبادرة “بدك حدا”

ياسر جهاد مصطفى- غزة

مبــادرة “ بــدك حــدا “عبــارة عــن بوابــة الكترونيــة تتيــح لمســتخدميها تســجيل مهاراتهــم ومعلومــات التواصــل معهــم ونمــاذج مــن أعمالهــم 
الســابقة فــي كافــة المجــاالت والمهــن، وتتيــح هــذه البوايــة االلكترونيــة تســهيل وصــول االشــخاص المحتاجيــن للخدمــات إلــى مختلــف 

الحرفييــن المســجلين علــى الموقــع، وايجــاد الشــخص المناســب للقيــام بالعمــل المطلــوب.

خبــر الفــوز شــجعني معنويــا أكثــر مــن ماديــا فالفــوز بجائــزة كهــذه يعنــي ان الفكــرة  ســتاقي 
. نجاحــا وقبــوال فــي المجتمــع

 ياسر جهاد مصطفى



”Bethlehem E-guide “ 5. مبادرة

مجموعة “ AAI Group” /أيمن مصباح البياع، واياد أبو سمرة وعبد الرحمن سالم –القدس.
   Augmented Reality تهــدف المبــادرة الــى بنــاء تطبيــق دليــل ســياحي  للهواتــف المحمولــة باســتخدام تقنيــة الحقيقــة المدمجــة
لمدينــة بيــت لحــم ، حيــث تقــوم بإضافــة رســوم افتراضيــة “أشــكال ثاثيــة األبعــاد أو ثنائيــة األبعــاد” ، وتضيــف الصــوت والنصــوص وتدمجهــا 
عبــر المشــهد الحقيقــي المصــور مــن خــال الكاميــرا لعرضهــا علــى الشاشــة. حيــث يتمكــن الســائح بواســطة التطبيــق وباســتخدام كاميــرة 

الهاتــف المحمــول مــن التعــرف علــى االحــداث التاريخيــة والدينيــة. 

كل الشكر لمؤسسة التعاون لتشجيعها الشباب على ابداع افكار ريادية تفيد الوطن والمجتمع الفلسطيني

أيمن مصباح البياع- رئيس المجموعة



جائزة مؤسسة التعاون للتعليم
جائزة نبيل هاني القدومي للتميز في التعليم

»مدارس متميزة لمستقبل مشرق«

أصل الحكاية
مــن يشــجع مدرســة علــى التميــز واالبــداع، يبنــي وطنــًا متميــزاً 
وجيــًا قــادرًا علــى صنــع التغييــر. فمــن منطلــق دعــم المــدارس 
بينهــا،  فيمــا  والتنافــس  التميــز  ثقافــة  نشــر  علــى  وتشــجيعها 
أطلقــت مؤسســة التعــاون وبالتنســيق مــع وزارة التربيــة والتعليــم 
الفلســطينية ووكالــة الغــوث، جائزتهــا للتعليــم فــي الضفــة الغربيــة 
والمخيمــات   1948 ومناطــق  غــزة  وقطــاع  القــدس  فيهــا  بمــا 

لبنــان. فــي  جــاءت هــذه الجائــزة لتســاهم بتعزيــز الصمــود واإلبــداع الفلســطينية 
ــة  ــة المختلف ــات التعليمي ــل المؤسس ــذات داخ ــر ال وتطوي
رغــم التحديــات الكثيــرة التــي تواجههــم، لذلــك فلنعمــل 

ســويً مــن أجــل التميــز فــي التعليــم ألبنائنــا... مســتقبلنا

نبيل هاني القدومي

لجنة تحكيم جائزة التعليم

حازم أبو جزر    |    رنا دياب    |    عارف الحسيني    |     لبنى كاتبة    |     ناصر السعافين

50
ألف دوالر

فاز بالجائزة كل من المدارس التالية بالتساوي

مدرسة حوار المستقلة للتربية البديلة- حيفا
 مدرسة النور واألمل الثانوية المشتركة للمكفوفين- غزة 

مدرسة مؤسسة األميرة بسمة لتأهيل األطفال ذوي اإلعاقة- القدس



1. مدرسة حوار المستقلة للتربية البديلة - حيفا

ــزة مؤسســة التعــاون  ــر، أهلَّهــا للفــوز بجائ ــدة لمدرســة حــوار المســتقلة للتربيــة البديلــة، وتطــور برامجهــا التربويــة  بفكــر مغاي ــة الفري التجرب
للتعليــم. فالمدرســة تمــَول نفســها ذاتيــاً ومجتمعيــاً ومــن خــال صناديــق داعمــة تقــوم علــى انشــائها. وهــذا التطــور لــم يكــن ليتحقــق لــوال رؤيــة 
االدارة ألهميــة احتضــان المجتمــع لهــذه التجربــة التربويــة الفريــدة، واقنــاع االهالــي لالتفــاف حــول المدرســة وأخذهــم دورا فعــاال ومركزيــا 

فــي تطويرهــا، وبنــاء نمــوذج للعمــل المشــترك بيــن األهالــي والمدرســة مــن خــال لجــان متعــددة مشــتركة. 

إن فوزنــا بالجائــزة ودعمكــم المســتمر للمدرســة يســاند ويدعــم نضالنــا أمــام الســلطات المختلفــة، وسيســاهم 
كذلك في تقديم صورة واضحة لمدرســة حوار كنموذج لمدرســة مســتقلة تطرح توجهاً جديد، يعيد النظر بتعريف 

أهــداف المدرســة مواكبيــن التطــورات العصريــة فــي المجتمــع عامــًة ومجــال التربيــة والتعليــم خاصــًة

مدرسة حوار

www.hewaralternative.com

2. مدرسة النور واألمل الثانوية المشتركة للمكفوفين - غزة

هــي المدرســة الوحيــدة الحكوميــة للمكفوفيــن فــي قطــاع غــزة حيــث تقــدم المدرســة نموذجــاً رائــداً لتعليــم المكفوفيــن مــن خــال توفيــر طابعــة 
لــكل طالــب داخــل الصــف. وقــد ُمنحــت الجائــزة عــن مشــروعها  “الكتــاب الرقمــي الناطــق” وهــو عبــارة عــن تحويــل المناهــج الدراســية 
للمراحــل المختلفــة إلــى مــواد مســموعة، حيــث اســتفادت منهــا المــدارس فــي المناطــق المحيطــة والتــي تضــم طلبــة مكفوفيــن وأعــادت لهــم 

ثقتهــم بأنفســهم وبقدراتهــم وإمكانياتهــم ليصبحــوا أفــراداً منتجيــن فــي المجتمــع نافعيــن ألهلهــم ووطنهــم. 

إن كل مشــوار طويــل يبــدأ بخطــوة واحــدة وإذا توفــرت النيــة الصادقــة والعــزم والقــوة علــى خدمــة هــذه الفئــة 
مــن المجتمــع فــإن اللبنــة األولــى حتمــا ســتكبر وتصبــح عظيمــة بالهــدف األســمى الــذي أُنِشــئت مــن أجلــه أال 
وهــو تحقيــق بيئــة مجتمعيــة وتعليميــة مائمــة تســاعد المكفوفيــن علــى إكمــال تعليمهــم وتلبيــة احتياجاتهــم 

وتحقيــق طموحاتهــم وتنميــة قدراتهــم المختلفــة

 سهير مختار مرتجى - مديرة المدرسة



3. مدرسة مؤسسة األميرة بسمة لتأهيل األطفال ذوي اإلعاقة- القدس

إن مجــاالت العمــل التــي وفرتهــا مدرســة األميــرة بســمة فــي مدينــة القــدس لألطفــال ذوي االعاقــة، مــن خدمــات التأهيــل الشــامل والتعليــم 
والتوعيــة وبنــاء القــدرات والدفــاع عــن حقوقهــم ، وخلــق فــرص عمــل متكافئــة لألشــخاص ذوي اإلعاقــة ميزهــا عــن غيرهــا مــن المؤسســات. 
وقــد نالــت مدرســة األميــرة بســمة الجائــزة علــى دورهــا الريــادي فــي تأســيس وحــدة خاصــة لتأهيــل األطفــال الذيــن يعانــون مــن متازمــة التوحــد 

بهــدف ادماجهــم فــي المجتمــع فــي منطقــة القــدس والضفــة الغربيــة. 

لقــد كانــت تجربــة التقــدم للجائــزة تجربــة هامــة، خصوصــا و أن المؤسســة تتطلــع لتطويــر خدماتهــا لهــذه الفئــة 
المهشــمة من األطفال في المجتمع الفلســطيني ضمن رؤى وخطط مســتقبلية جديدة، وجاءت هذه الفرصة ســانحة 
للتعريــف بالــدور الحيــوي والهــام الــذي تقدمــه المؤسســة فــي خدمــة هــؤالء األطفــال.  وهنــا، تتقــدم بجزيــل الشــكر 

والتقديــر مــن مؤسســة التعــاون علــى اللفتــة الكريمــة وعلــى  دعمهــم المتواصــل لمؤسســة األميــرة بســمة

إبراهيم فلتس - المدير العام
www.basma-centre.org



جائزة مؤسسة التعاون لقطاع غزة
جائزة فلك وعبد الكريم كامل الشوا للمؤسسات 

المجتمعية - في قطاع غزة
»ألجل غزة«

أصل الحكاية
تكريمــاً للمؤسســات المجتمعيــة العاملــة فــي قطــاع غــزة والتــي 
الخدمــات  تقديــم  خــال  مــن  المســتدامة  التنميــة  فــي  تســاهم 
االساســية للمواطنيــن دعمــا لصمودهــم  وتعزيــز وحمايــة النســيج 
االجتماعــي الفلســطيني، قامــت عائلــة الشــوا فــي العــام 2014 

بإنشــاء جائــزة “ألجــل غــزة”.
ــم و  ــي دع ــة ف ــيرتهما الطويل ــدادًا لمس ــا، إمت ــم والدين ــزة باس ــذه الجائ ــا ه قدمن
ــزة  ــاع غ ــي قط ــة ف ــدة والعامل ــطينية المتواج ــة الفلس ــات األهلي ــجيع المؤسس تش
ــز لرفــع مســتوى األداء فــي الخدمــات المجتمعيــة المقدمــة  فــي  والتــي تعمــل بتَمّي
القطــاع والــذي مــا زال بحاجــة ماّســة إلــى المزيد مــن الجهــود لتعزيز صمــوده وتمكين 

أبنــاءه نحــو حيــاة ومســتقبل أفضــل

أبناء فلك وعبد الكريم كامل الشوا

لجنة تحكيم جائزة قطاع غزة

أحمد صوراني    |    أمجد الشوا    |    جمال العارف    |    ريم أبو جبر    |    منى الفرا
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جمعية أطفالنا للصم



جمعية أطفالنا للصم

لعملهــا المؤثــر علــى أرض الواقــع وتميزهــا فــي تدريــب الصــم فــي االعتمــاد علــى أنفســهم، ولرياديتهــا فــي جهــود دمجهــم فــي المجتمــع، 
نالــت جمعيــة أطفالنــا للصــم جائــزة مؤسســة التعــاون لقطــاع غــزة 2014 “ألجــل غــزة”. وذلــك عــن برنامــج التدريــب المهنــي واإلنتــاج 
الحرفــي والــذي يهــدف بشــكل أساســي إلــى تمكيــن األشــخاص ذوي اإلعاقــة الســمعية، ويســاهم فــي تحســين فرصهــم فــي الحصــول علــى 
عمــل فــي المجتمــع المحلــي وانشــاء مشــاريع صغيــرة خاصــة بهــم، وذلــك مــن خــال تقديــم العديــد مــن الــدورات التدريبيــة المهنيــة قصيــرة 

وطويلــة األمــد فــي مجــاالت عــدة. 

تفخــر الجمعيــة بتحقيــق هــذا االنجــاز، والــذي ســيحفزها لتقديــم المزيــد فــي خدمــة أنبــاء شــعبنا الفلســطيني بشــكل عــام، 
ولألشــخاص ذوي اإلعاقــة بشــكل خــاص، وبمــا يوفــر لهــم الفــرص المتكافئــة فــي المجتمــع، ويؤمــن لهــم الحيــاة الكريمــة

جمعية اطفالنا للصم www.atfaluna.net



الفائزون بجوائز مؤسسة التعاون منذ 2003

جائزة مؤسسة التعاون لإلنجاز  “جائزة المرحوم عبد العزيز الشخشير” 

2013· 	www.yestheatre.org  مسرح نعم للتواصل بين الشباب- الخليل

2012· 	 www.ghassankanafani.org   مؤسسة غسان كنفاني الثقافية- لبنان
· 	www.qsm.ac.il 1948 أكاديمية القاسمي- مناطق

2011· 	www.alnayzak.org  مؤسسة النيزك للتعليم واإلبداع العلمي – الضفة الغربية
· 	www.alkamandjati.com جمعية الكمنجاتي – الضفة الغربية

2010· 	www.alhaq.org   .مؤسسة الحق- القانون من أجل اإلنسان – الضفة الغربية

2009· 	www.pawl-lb.org  .االتحاد النسائي العربي الفلسطيني – لبنان

2008· 	www.aman-palestine.org .االئتاف من أجل النزاهة والمساءلة )أمان(- الضفة الغربية

2007· 	www.pcc-jer.org .المركز الفلسطيني لإلرشاد – الضفة الغربية

2004
· 	www.wclac.org .مركز المرأة لإلرشاد القانوني واالجتماعي – القدس
· 	www.adalah.org .1948 مؤسسة عدالة – مناطق
· 	www.muntada.org .منتدى العلماء الصغار – الضفة الغربية

جائزة مؤسسة التعاون للقدس “جائزة المرحوم راغب الكالوتي للتنمية المجتمعية في القدس”

2013· 	http://ncm.birzeit.edu المعهد الوطني للموسيقى - القدس

2012· 	www.burjalluqluq.org  جمعية مركز برج اللقلق المجتمعي



جائزة مؤسسة التعاون للشباب “جائزة منير الكالوتي للشباب الفلسطيني الريادي”

2013

· يسرى محمد قاسم القيسي- مبادرة »Drink A Book”- الخليل.	
· مهند عماد النونو- مبادرة  “شبكة اجتماعية سياحية” – قطاع غزة. 	
· رجاء مزيد مصطفى عان-  مبادرة “المجفف الشمسي الذكي”- “مناجم فلسطين”- نابلس	
· نزار خاطر- مبادرة “ أبعاد” – اللد.	
· عبد ربه رياض عبد ربه حنونه - مبادرة “ تطبيقات والعاب تساعد في تسريع عاج مرضى التوحد”- قطاع غزة.	

2012

· مصطفى جوهري وشفاء عزموطي وعبادة خمايسة، عن “مبادرة التعليم اإللكتروني للمكفوفين”- الضفة الغربية.	
· رنيم مدوخ وإسام الهبيل، عن “مبادرة من ال شيء نصنع كل شيء”-  قطاع غزة. 	
· شادي محمود، عن “مبادرة تطوير قطاع الصبار في فلسطين”- الضفة الغربية.	
· صابرين عبد الرحمن عن “مبادرة جّواي بّراي”- الضفة الغربية.	
· حنين مليطات عن “مبادرة مشتل نور الهدى”- الضفة الغربية.	

جائزة مؤسسة التعاون للتميز

السيد سهيل خوري- الضفة الغربية2005

جائزة مؤسسة التعاون للعطاء

2003www.arabfund.org .الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي – الكويت




