الجهة الممولة

البرنامج الممول

الفترة

AFPS
جمعية التضامن الفرنسية الفلسطينية

وتأهيل الشمالي وبرج روضات شاتيال
البداوي

مستمر

 -روضة نهر البارد

2016-2015

AFRAN SAUREL
 -مساهمات لإلدارة

الجمعية الفرنسية لتقديم المساعدة إلى
لبنان في الفلسطينيين الالجئين
ANERA
المنظمة األميركية لغوث الالجئين في
الشرق

بناء وإدارة النفايات الصلبة في
مخيم نهرالبارد.

-

2016

 تنمية سريعة لمهارات التأثيرعلى المراهقين والشباب
المتضررين من أزمة الالجئين
السوريين في البقاع-
تعلبايا،البص،مخيم عين الحلوة،
مخيم البداوي ومخيم نهرالبارد.

ASMAE
جمعية دعم حقوق الطفل ودعم التعاون
والتعليم من أجل التنمية

حقوق الطفل ،خاصة حماية الطفل من
االستغالل\في مخيمي برج الشمالي و عين
الحلوة.

2017-2016

BFDW
خبز من أجل العالم

البرامج الرئيسية

2018-2016

البرامج الرئيسية ،تدعيم نهر البارد ،وبعض
مشاريع الطوارىء (في البقاع)

2016

CA
المعونات المسيحية
CAFOD
الوكالة الكاثوليكية للتنمية عبر البحار
CFLI
Canada Fund for Local Initiatives
الصندوق الكندي لدعم المبادرات المحلية

CCFD
الجمعية الفرنسية للتنمية ضد الجوع

التأهيل المهني -المناصرة

2016

 مشروع حماية الشباب منالتعصب في مخيمات الجنوب
(عين الحلوة ،البص ،البرج
الشمالي ،والرشيدية.

2016

-

مناهضة التزويج المبكر .
البرامج الرئيسية

2016

CRTDA

تحسين االوضاع االقتصادية للنساء

2017-2016

مجموعة األبحاث والتدريب للعمل التنموي
DCA
مساعدات الكنيسة الدنمركية

Diakonia – People Changing The
World
دياكونيا – أشخاص يغيرون العالم
 مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤوناإلنسانية ()OCHA
 راديو المساعدة السويدي()radiohjälpen
Giving Loop
موقع حلقة العطاء الالمتناهية
HEKS
منظمة اإلغاثة من الكنائس البروتستانتية
في سويسرا

-

طوارىء :بونات طعام+التدعيم
النفس تربوي في الجنوب
لـ 1300عائلة.
 بونات طعام ،التدعيم النفسيالتربوي\الجنوب لـ2150عائلة
عين الحلوة و 3مخيمات بصور.
– البرامج الرئيسية
 الحماية القانونية والدمجللنازحات والنازحين الفلسطينيين
من سوريا

يعمل الموقع على نشر معلومات حول
الجمعية ليقوم افراد وجهات بالتبرع
للجمعية من خالل المعلومات الموضوعة
على الموقع.
طوارىء :مساعدات مالية غير مشروطة و
مال مقابل العمل

ك-2ك2015 1

ك-2ك2016 1

2018-2016
2017-2016

2017

2016

ICRC
اللجنة الدولية للصليب االحمر

التأهيل المهني عين الحلوة+المال مقابل
العمل في البداوي

2016-2015

IECD
المعهد األوروبي للتنمية والتعاون

التأهيل المهني

2016

IFE-EFI

تعزيز دور النساء في المجتمع عبر متابعة
استخالصات االجتماعات الوزارية.

2016-2015

المبادرة النسوية االورومتوسطية
KTK - FEMDEFENDERS
مؤسسة نساء للنساء

تمكين الالجئات الفلسطينيات لمواجهة
التهميش ،وتمكين النازحات من سوريا
نفسيا ً لمواجهة العنف.

2016-2015

MAP/Uncief
اليونيسيف/ماب

برنامج التربية والتدعيم النفس-اجتماعي
وبرنامج حقوق المرأة

(2016-2015نيسان)

NPA
المساعدات الشعبية النرويجية

برنامج حقوق المرأة ،طوارىء ،خاصة
العيش الكريم في البارد وبرج البراجنة

2017-2016

Oxfam
أوكسفام

Oxfam
أوكسفام
Right to Play
جمعية الحق في اللعب

 مشاريع حماية في مخيماتالحلوة ،البداوي ،البارد،
ومشروع تطوير قدرات المؤسسة في مجال
الحماية وحقوق اإلنسان.
 مساعدات الشتاء في مخيمالبداوي.
 مشروع الحماية في الشمال الحماية والتطوير المؤسسي في 5مخيمات
دعم طرق التعلم النشط للروضات ضمن
برنامج االم والطفل
ودعم برنامج التربية والدعم نفس اجتماعي.

2016-2015

2016

2017

SSPP
المساعدات اإلجتماعية للفلسطينيين

الشؤون ،الروضات ،التكفل ،والبادية

مستمر

WELFARE Association and
UNICEF
مؤسسة التعاون واليونيسف

الروضات،مكتبة سامر خوري ،ومشاريع
الطوارىء (مواد غذائية ،ترميم منازل،
كسوة الشتاء ،الخ).

2016

WELFARE Association
مؤسسة التعاون

دعم الفئات المهمشة في صور

2016

