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الصفحة 2

أوال :الملخص التنفيذي- :
مؤسسة بسمة أمل لرعاية مرضى السرطان هي مؤسسة خيرية غير ربحية ،تأسست في قطاع غزة عام
 2010مرخصة من قبل وزارة الداخلية في قطاع غزة تحت رقم  8166ومرخصة من قبل وزارة الداخلية
الفلسطينية برام هللا تحت رقم  GA-1127-Mحيث تعمل على خدمة مرضى السرطان في المجال اإلنساني ,

والصحي والتنموي واإلغاثي أجمع من خالل تقديم كافة الخدمات الصحية والثقافية والنفسية واإلجتماعية
واإل قتصادية عن طريق شبكة من الشراكات مع مؤسسات دولية ومحلية عاملة في قطاع غزة تعمل على
المجال اإلنساني والعمل التنموي.
مارست المؤسسة العملية الديمقراطية بشكل دائم من خالل إجراء اإلنتخابات بشكل دوري مما يساهم في
زيادة االستقرار في سياسات المؤسسة من ناحية وزيادة ثقة الشركاء من ناحية أخرى
ويبلغ عدد أعضاء مجلس اإلدارة  9أعضاء من كال الجنسين وتعمل المؤسسة جاهدة بكافة إمكانياتها
اللوجستية والبشرية لخدمة مرضى السرطان من خالل برامج متعددة أهمها:
برنامج توفير المواصالت المجانية من معبر بيت حانون-إيرز -إلى مستشفيات الداخل والقدس والضفة
الغربية ،برنامج الدعم النفسي واإلجتماعي ،برنامج الصحة ،برنامج التعليم ،برنامج المهرج الطبي

باإلضافة إلى تدريب كوادر المؤسسة.
وقد سعت المؤسسة وبالشراكة مع العديد من المؤسسات المحلية والدولية على تطوير قدراتها وإمكانياتها
البشرية واللوجستية خالل السنوات الماضية وفق رؤية تهدف إلى تحقيق الريادة في تقديم الخدمات
لمرضى السرطان في قطاع غزة.
ً
واستكماال للجهد نحو التطوير وبناء القدرات لتصبح قادرة على موائمة عملها مع المتطلبات الجديدة للعمل
األهلي من جهة وللمتغيرات على الصعيد اإلجتماعي والسياسي والتمويلي من جهة أخرى ،فقد قامت
المؤسسة بإعداد الخطة االستراتيجية  2023 – 2021وذلك لتكون قادرة على القيام بدورها في خدمة
الفئات المستهدفة وفق عمل مخطط مبني على أسس مهنية من خالل التعرف على نقاط القوة ونقاط
الضعف من جهة وأهم التحديات والفرص التي يمكن أن تواجهها خالل األعوام القادمة والعمل على
تفاديها وفق منهج علمي مبني على التخطيط والتنبؤ المستقبلي من جهة أخرى.
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وقد تم إنجاز الخطة االستراتيجية في مؤسسة بسمة أمل من خالل التعاون ما بين اإلستشاري والمستويات
اإلدارية المختلفة من إ داريين وموظفين وقد صاحب إعداد الخطة عقد العديد من اللقاءات التي شكلت
تدريب نحو التخطيط االستراتيجي للفريق المشارك وقد تم اإلتفاق على أن تتضمن الخطة االستراتيجية
للسنوات الثالث القادمة المواضيع التالية- :

•

مقدمة وخلفية حول المؤسسة.

•

تطوير رؤية ورسالة المؤسسة.

•

تحديد األهداف العامة والخاصة للمؤسسة.

•

صياغة قيم ومبادئ المؤسسة.

•

تحديد القضايا االستراتيجية للمؤسسة.

•

تصميم اإلطار المنطقي للخطة االستراتيجية.

•

تصميم خطة تشغيلية للعام األول من الخطة االستراتيجية.
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ثانيا :منهجية إعداد وتصميم الخطة االستراتيجية- :
 -1منهجية العمل:
تم تصميم وإعداد الخطة االستراتيجية باالعتماد على نهج االستشارة التدريبية التشاركية من قبل
االستشاري د  .ناهض عيد والمشاركة في كافة مراحل صياغة وإعداد االستراتيجية حيث ساهمت
اللقاءات األولية مع العاملين /ات في المؤسسة على بناء التصور األولي للخطة االستراتيجية ومن
ثم البدء الفعلي في بناء المراحل المختلفة لالستراتيجية بالمشاركة حيث تم اعتماد اسلوب العمل
بالمشاركة في صياغة االستراتيجية بهدف تمكين المشاركين/ات من تحديد أولويات عملها/ن
األساسية النابعة من االحتكاك الدائم مع الفئات المستهدفة وكونهم/ن األقدر على تحديد القضايا
االستراتيجية الالزمة للعمل خالل السنوات الثالث القادمة .حيث تم عقد عدد من ورش العمل
لتحديد األولويات للقضايا االستراتيجية والتي تم من خاللها التعرف على التقاطع ما بين رؤية
وأهداف المؤسسة وأولويات الفئات المستهدفة وأولويات العمل البرامجي في المؤسسة.
 -2خطوات العمل:
• مراجعة الخطط السابقة وكافة األدبيات المتوفرة في المؤسسة من تقارير إدارية وخطط سنوية
وإصدارات إعالمية.
• مراجعة الهوية الخاصة بالمؤسسة.
• تحليل جوانب القوة والضعف.
• تحليل البيئة الخارجية وتحديد الفرص والتهديدات.
• تحديد القضايا واألهداف االستراتيجية.

• تطوير التدخالت االستراتيجية.
• تطوير اإلطار المنطقي العام للخطة.
• تطوير خطة تشغيلية للسنة األولى من االستراتيجية.2021
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 -3فريق عمل المؤسسة المكلف إلعداد االستراتيجية
االسم
د .ناهض عيد

م
1

الصفة
استشاري

2

أ .عائشة سالمة أبو شماس

محاسبة

3

أ .غدير سامي الجوجو

مترجمة

4

أ .أحمد جمال جبر

مساعد إداري

وقد تم تنفيذ هذه الخطوات من خالل عقد اللقاءات التالية

جدول اللقاءات االستشارية مع فريق العمل:
اللقاء

التاريخ

األول

2021/01/31

الثاني

2021/02/01

الثالث

2021/02/03

الرابع

2021/02/04

الخامس

2021/02/07
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الهدف
لقاء تعارفي مع مدير المؤسسة لالتفاق على آليات العمل
وتحديد الفريق االستشاري وتم تقييم الخطة االستراتيجية
الحالية ومدى تنفيذ الخطة التشغيلية والتعرف على
الوضع الحالي للمؤسسة والحصول على كافة أدبيات
المؤسسة وتحديد خطوات بدء العمل.
تحليل البيئة الداخلية والخارجية وإعطاء تصور عام
للرؤية والرسالة.
العمل على القضايا االستراتيجية واألهداف االستراتيجية
وتم البدء بصياغة المسودة األولية للخطة.
إعداد اإلطار المنطقي والتفصيلي والتشغيلية للخطة
مناقشة المسودة األولى للخطة االستراتيجية وتقديم
االقتراحات والتعديالت النهائية العتمادها في النسخة
النهائية.
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ثالثا :التحليل االستراتيجي

تحلیل نقاط القوة والضعف والفرص والمهددات
تحلیل البیئة الداخلیة
نقاط القوة
 .1تتمتع المؤسسة بسمعة طيبة بين المؤسسات ومكانة تميزها عن
غيرها من المؤسسات في مجال تقديم الخدمات.

نقاط الضعف
 .1ندرة مصادر التمويل الذاتية للمؤسسة.
 .2عدم وجود نظام تحفيز للمتطوعين في المؤسسة.

 .2العمل قائم على التخطيط المسبق وتحديد واضح لألهداف.

 .3عالقة مستقبلية غير واضحة بالممولين.

 .3األنشطة المنفذة تشير إلى قدرات الجمعية في تنفيذ هذه

 .4ال تتوفر استراتيجية واضحة المعالم لتجنيد األموال تساهم

المهمات بكفاءة.
 .4يتم استقطاب العاملين وفق معايير تضمن االختيار وفق مبدأ
الشفافية واستقطاب أصحاب الخبرات.

في استدامة مشاريعها
 .5ال يوجد نظام مكتوب وواضح للشكاوى.
 .6ال يوجد للمؤسسة مشاريع أستثمارية.

 .5وجود كادر يمتاز بالمهنية ،ومؤمن برسالة وأهداف المؤسسة.
 .6المؤسسة لديها القدرة على متابعة تنفيذ المشاريع.
واالهتمام بالنتائج اإليجابية في حال الحصول على
تمويل.
 .7العمل التطوعي أحد األساليب الجيدة والفعالة لدى
المؤسسة لتنفيذ المشاريع وتدريب الكوادر.
 .8قوة إعالمية لدى المؤسسة والقدرة على التسويق
للمؤسسة وأنشطتها لدى ذوي العالقة من األفراد والمؤسسات.
 .9العمل المباشر مع الفئات المستهدفة أحد األساليب
الجيدة والفعالة لدى المؤسسة.
 .10وجود أثر إيجابي واضح لنشاطات المؤسسة في المنطقة التي
تغطيها.
 .11الخدمة المقدمة تتالءم مع احتياجات الفئات المستهدفة.
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 .12وجود آليات واضحة ومكتوبة التخاذ القرار.
 .13يوجد إدراك لالحتياجات الفعلية في مجال العمل.
 .14يوجد للمؤسسة مجلس إدارة مشكل للمتابعة.
 .15خبرة طويلة بالعمل مع الفئة المستهدفة لمدة  10سنوات.
 .16تسعى المؤسسة للتشبيك المستمر مع المؤسسات ذات العالقة.
 .17المشاركة الكبيرة من الجمهور في نشاطات المؤسسة.
 .18يوجد تعاون جيد مع بعض المؤسسات المشابهة في فعاليات
مشتركة.
 .19هناك تحفيز مستمر ألهمية التدريب وبناء القدرات للكادر.
 .20وجود نظام إداري ومالي للعمل في المؤسسة.
 .21تجتهد المؤسسة في إعداد دليل ومراجع لكل برنامج.
 .22يوجد توازن بين المدخالت والمصروفات بشكل دائم.
 .23يوجد نظام معتمد للمشتريات مع استدراج عروض أسعار.
 .24يتوفر لدى المؤسسة بعض مصادر التمويل المتواضعة.
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تحلیل البیئة الخارجیة
الفرص
•

المهددات

تبادل الخبرات مع الجمعيات والمؤسسات األخرى من

•

عدم االستقرار الساسي واستمرار الحصار واإلغالق يهدد

خالل شبكة عالقات واسعة لالستفادة من خبرات تساعدها في

بنقص المواد األساسية الالزمة لتنفيذ برامج وأنشطة

تنفيذ النشاطات بفعالية أكبر.

الجمعية.

تتميز الجمعية بالتشبيك مع شخصيات فاعلة في المجتمع •

غياب مستوى التنسيق بين المؤسسات العاملة في نفس

•

وتكسب ثقة الشخصيات االعتبارية.

المجال ،مما يؤدي إلى زيادة المنافسة غير المهنية بين

•

ثقة المجتمع في مصداقية المؤسسة.

الجمعيات في ظل قلة فرص التمويل والمصادر.

•

ارتفاع نسبة اإلصابة بمرض السرطان توفر فرصة •

العدد الكبير للفئات المستهدفة يحد من قدرة الجمعية

للجمعية بإنشاء فروع أخرى.

المالية على تقديم الخدمة الجيدة لكافة فئاتها المستهدفة.

•

تتميز

الجمعية

بالعالقات

الجيدة

مع

المؤسسات

•

والمستشفيات الداخل.
•

بقلة مشاركة المجتمع في تحديد االحتياجات وتنفيذ

تقدير المجتمع لعمل الجمعية وأهدافها التي تخدم فئة تحظى

البرامج.

باحترام وتعاطف الجميع
•

ثورة اإلنترنت واالتصاالت تمنح الجمعية فرصة

•

زيادة معدل الفقر نتيجة الستمرار التدهور االقتصادي

•

التهديد بتقليص التمويل وتوقف بعض المؤسسات عن

الوصول والتواصل مع الجهات المانحة الخارجية والداخلية.
•

إمكانية االستفادة من الشبكات االجتماعية على االنترنت

الدعم كنتيجة لألوضاع السياسية السائدة.

لحشد تأييد المجتمع وإقناعه بأهمية الدور الذي تقوم به.

•

الهدف السامي لعمل الجمعية والبعد اإلنساني لها يعطيها

أولوية الحصول على تمويل لدى جهات كثيرة.
•

تعزيز وتصحيح المفاهيم االجتماعية من خالل أنشطة
وبرامج تقوم المؤسسة بتجنيد التمويل الالزم لها.

•

نقص الوعي بأهمية عمل المؤسسة األهلية يشكل تهديد

•

تعارض بعض القوانين بين قطاع غزة والضفة الغربية
بسبب حالة االنقسام.

•

استمرار سياسة الحصار واثاره االقتصادية على مجال
المؤسسات والجمعيات المحلية.

التركيز على الجوانب اإلنسانية التي تتعلق بوضع السكان
االقتصادي لجذب التمويل الالزم لدعمهم في هذا المجال.

•

وجود تعاون حكومي محلي مع المؤسسات الصحية.

•

وجود المؤسسة في مدينة غزة منحها فرصة كبيرة للتواصل
المجتمعي والمؤسساتي.

•

قلة عدد المؤسسات العاملة في مجال مرض السرطان.

•

وجود فرص لدعم دولي لبرامج المؤسسة.

•

رفع الحصار المفروض على قطاع غزة والشروع في تنشيط
العمل الصحي والمجتمعي والتنموي.

•

إمكانية انجاز المصالحة الفلسطينية وإنهاء االنقسام وتحسين
البيئة السياسية.
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رابعا :المستفيدون:

المستفیدون المباشرون واحتیاجاتهم
احتیاجات المستفید الرئیسیة

المستفید الرئیسي

الشباب (تنمية القدرات – فرص عمل – تعزيز المشاركة -
دمجهم في المجتمع المحلي – االهتمام بمشاكلهم المختلفة)
المرأة (تنمية القدرات – فرص عمل – ترفيه ودعم نفسي –
تعزيز المشاركة – االهتمام بمشاكلهم المختلفة – تثقيف وتوعية
المجتمع (الشباب – المرأة – األطفال – كبار السن) صحية حول الوقاية ومخاطر مرض لسرطان)
األطفال (تنمية القدارات – الترفيه النفسي – االهتمام بمشاكلهم
المختلفة – تعليم مساند لألطفال)
كبار السن (االهتمام بمشاكلهم المختلفة – الترفيه والدعم النفسي
– االستفادة من خبراتهم خالل رحلة عالجهم)

المستفیدون غیر المباشرين
المستفيدون غير مباشرين
الموظفون والطاقم اإلداري

احتياجاتهم
• االستقرار الوظيفي
•
•

•
الممولون

•
•
•
•

المجتمع المحلي

•
•
•

•

المؤسسات الشريكة

الخطة االستراتيجية

االستقرار المالي
تطوير القدرات
تعزيز الخبرات
الوضوح والشفافية
مشاريع مالئمة ومهنية
االلتزام بالخطط واهتمامات الممول
تحقيق النتائج المخطط لها
تقارير إدارية ومالية مهنية
تلبية االحتياجات المختلفة
المشاركة في تنفيذ األنشطة
تحسين األوضاع النفسية واالجتماعية

•

تحسين األوضاع االقتصادية
والمعيشية
التعاون في تنفيذ األنشطة
التكامل في العمل لخدمة المجتمع
تبادل الخبرات
تطوير عالقات الشراكة

•

تطوير العمل وفق التحالف والشبكات

•
•
•
•

الصفحة 10

خامسا :قيم وفلسفة المؤسسة:

قیم المؤسسة
❖ التعاون.

حيث إن العمل الخيري قائم على أسـاس التعـاون والتنسـيق بـين كافـة األطـراف سـواء كانـت علـى المسـتوى الرسـمي
الحكـومي أو على مستوى مؤسسات المجتمع المـدني والجهـات المانحـة وهـو أفضـل الطـرق والوسـائل المتاحـة للتواصـل مـع
الفئـات المسـتهدفة في المجتمع الفلسطيني.
❖ النزاهة والشفافیة والمصداقیة.

وذلك من خالل تحري النزاهة والشفافية والمحاسبة والمساءلة في كافة األنشطة والمشاريع المنفذة والسعي المستمر نحو التطوير
والتجديد.
❖ المسؤولیة االجتماعیة.
إيمان الجمعية بأن لها دور بارز وفعال في المجتمع من خالل التصدي للظواهر السلبية وتعزيز القيم والمبادئ المجتمعية.
❖ ثقافة العمل الجماعي.

يكون قائم على العمل بروح الفريق واإلخاء والعمل الجماعي بين العاملين في المؤسسة ومراكزها.
❖ العدالة.

اإليمان بأن لكل مريض سرطان فلسطيني الحق في تلقي خدمات الجمعية دون أن تؤثر على تلقيه هذه الخدمة أيا من االعتبارات
سواء كانت حزبية أو جنسية (التفرقة بين المرأة والرجل) أو ما شابه.
❖ االلتزام.

اإليمان بأن الثقة المتبادلة أساس النجاح وأن الثقة يولدها االلتزام بما تعهدت به الجمعية قوال وفعال تجاه كافة األفراد والمجتمع.
❖ االحترام.

من خالل احترام وقيم ومبادئ المجتمع الفلسطيني المنبثقة من تعاليم الدين اإلسالمي.
❖ الريادة.

خلق فرص لإلبداع وتشجيع األفكار المميزة ومكافأة التجديد والتطوير.
❖ المهنیة والموضوعیة

أن يكون العمل قائم على منهجية مهنية واضحة وسلسة ومعروفة لجميع رواد المؤسسة على مختلف مستوياتهم االجتماعية
واالقتصادية.

الخطة االستراتيجية

الصفحة 11

فلسفة المؤسسة
فلسفة المؤسسة تتركز حول كيفية تنمية المجتمع من خالل االلتزام بالقيم االستراتيجية الممثلة بمستويات القيم الثالث التالية (القيم
المهنية ،القيم األخالقية ،القيم الجندرية)- :

القيم المهنية

وتشمممممممممل المصممممممممداقية،
الجممممممممودة ،خصوصممممممممية
الفئمممات المسمممتهدفة ،عمممدم
التميممز والعدالممة فممي تقممديم
الخدمات ،تكافؤ الفمرص،
المهنيمممممممممة ،االنضمممممممممباط
وااللتزام.

الخطة االستراتيجية

القيم األخالقية

وتشممممل عمممدم التحيمممز،
مراعممات قمميم المجتمممع
وعاداتمممممه ،المسمممممئولية
االجتماعيممة ،التعمماون
القيم الجندرية.

القيم الجندرية

وتشممممممممممل المسممممممممماواة
الجندريمممممممة العدالمممممممة
وعدم التمييز النزاهة
الحق في المعلومة.

الصفحة 12

سادسا :مساحات العمل الرئيسية- :
من خالل مراجعة عمل المؤسسة للسنوات الماضية وتحليل أهم المجاالت التي تم العمل عليها والتي جاءت كنتيجة لتقاطع
أهداف المؤسسة واهتمامات الممول واحتياجات الفئة المستهدفة فقد تم تحديد العديد من القضايا االستراتيجية للمرحلة القادمة
والتي تشكل امتداد للبرامج القائمة وتلبي معالجة نقاط الضعف والتهديدات من جهة وتعمل على تطوير وتعزيز نقاط القوة
والفرص من جهة أ خرى وقد بين التحليل القضايا االستراتيجية التالية:

مريض السرطان

أسرة المريض

القضايا االستراتيجية

الوعي المجتمعي

الخطة االستراتيجية

التطوير والبناء المؤسسي

التمويل والتشبيك

الصفحة 13

سابعا :المحاور االستراتيجية:
 -1رؤية المؤسسة
المؤسسة الخيرية الرائدة في تقديم خدمات متكاملة لمرضى السرطان وذويهم في فلسطين تحاكي
التطوير العالمي.
 -2رسالة المؤسسة
مؤسسة أهلية غير ربحية تتميز في تقديم الخدمات األغاثية والصحية لكافة مرضى السرطان
وذويهم في فلسطين عبر التعاون والتشبيك مع المؤسسات الدولية والمحلية وشرائح المجتمع من
أجل الوصول إلى الريادة والتطوير والتقدم.
األهداف االستراتيجية:
الغاية األولى:

التطوير والبناء المؤسسي

األهداف الفرعية:
•

تنمية المهارات الفنية واإلدارية والمالية لطاقم العمل داخل المؤسسة.

•

تطوير أنظمة العمل وتوثيقها مع القوانين المعمول بها حسب النظام اإلداري والمالي الخاص بالمؤسسة.

•

تحديث البنية الفنية من األدوات واألصول.

•

مواكبة التطور المعرفي في مجال االختصاص على المستوى المحلي واإلقليمي والدولي.

الغاية الثانية:

التمويل والتشبیك

األهداف الفرعية:
•

توفير العالقات مع المؤسسات الممولة والداعمة والشريكة.

•

استمرارية التمويل وتنوع مصادره.

•

التواصل الفعال مع المؤسسات المحلية والدولية العاملة في مجال االختصاص.

•

الحصول على عضوية االتحادات النوعية والشبكات المحلية والمنظمات العربية واإلقليمية والدولية.

الغاية الثالثة:

مريض السرطان

األهداف الفرعية:
•

تعليم أكاديمي.

•

دمج وانخراط في المجتمع.

•

ترفيه ودعم نفسي.

•

خدمات صحية.

الخطة االستراتيجية

الصفحة 14

•

تدريب وتأهيل.

•

تحسين وتسهيل فرص الوصول إلى الخدمات.

الغاية

الرابعة :أسرة المريض

األهداف الفرعية:
•

دعم نفسي واجتماعي وإغاثي.

•

تطوير وتمكين في مواجهة المرض

الغاية

الخامسة :الوعي المجتمعي

األهداف الفرعية:
•
•
•

توعية وتثقيف.
تعديل وتغيير المفاهيم السلبية.
خلق مناخ ايجابي للمريض ومحيطه

الخطة االستراتيجية

الصفحة 15

اإلطار المنطقي العام

الخطة االستراتيجية

الصفحة 16

 .1اإلطار المنطقي العام للخطة

الهدف العام

مؤشرات األداء

اإلستراتیجیات

✓ مستوى أداء العاملين.
 .1العمل على تبني وتطوير أساليب مهنية للعمل.

لدى المجتمع والممولين.
 .4العمل على تعزيز العالقة مع الممولين واستقطاب ممولين جدد.
 .5العمل على التشبيك مع المؤسسات المحلية والعربية والدولية.

✓ سجالت وتقارير
✓ توفر التمويل /اإلمكانيات

✓ أداء المؤسسة.
✓ حجم وعدد المشاريع.

بناء القدرات المهنية
والفنيةةةةةةةةة لمؤسسةةةةةةةةة
التدريب والتطوير والترفيه عنهم.
بسةةةةةمة أمةةةةةل لرعايةةةةةة
✓ عدد الممولين.
مرضى السرطان
 .3العمل على تبني سياسات إعالمية تساعد على تعزيز صورة المؤسسة
 .2العمل على تنمية قدرات العاملين وتعزيز العالقات معهم من خالل

أدوات القیاس

✓ حجم التمويل.

العاملين
المادية
✓ نظام تقييم األداء
✓ ثقة الممولين في المؤسسة
✓ اتفاقيات التمويل
✓ كادر مهني متخصص

✓ الصورة الذهنية للجمعية
في المجتمع.

✓ استطالعات الرأي
✓ االستقرار السياسي

✓ عدد اتفاقيات الشراكة والعضوية ✓ العضويات داخل
في الشبكات المحلية والعربية

االفتراضات الرئیسیة

✓ مقترحات تمويل مهنية

الشبكات

والدولية
✓ العمل على توفير بيئة تعليمية مالئمة وتقديم كافة المساعدات الالزمة.
✓ العمل على تقديم الخدمات الصحية والتشخيصية والعالجية والترفيهية.

✓ عدد المستفيدين لكل برنامج

✓ العمل على توفير برامج التدريب وتنمية القدرات والتأهيل.

المساهمة في النهوض
بواقةةةةةةةةةةةة مرضةةةةةةةةةةةةى
السرطان وتمكينهم من
التعامةةةل مةةة متطلبةةةات
الحياة

✓ العمل على تنفيذ برامج الدعم النفسي واالجتماعي وتحقيق االندماج
االجتماعي اإليجابي.
✓ القيام بدراسات وأبحاث تتعلق بأمراض السرطان

✓ عدد المبادرات
✓ حجم المشاكل الصحية

✓ السجالت واإلحصائيات
الخاصة بالجمعية

✓ عدد الرحالت الترفيهيه

✓ المجموعات البؤرية

✓ عدد الزيارات للمستشفيات

✓ المقابالت واالستبيانات

✓ عدد الكتب والقصص
المستعارة

✓ الدراسات المسحية

✓ ثقة المجتمع بالمؤسسة

✓ العمل على إنشاء صالون تجميل لكال الجنسين
✓ العمل على توفير مكتبة متنقلة مجهزة بكافة الوسائل التعليمية
والترفيهية
✓ العمل على تنفيذ برنامج المهرج الطبي داخل المستشفيات.
✓ العمل على توفير خدمة المواصالت المجانية للمرضى لنقلهم من معبر

✓ تعاون وتجاوب المجتمع

✓ توفر التمويل واإلمكانات
المادية
✓ قصص نجاح من كل
برنامج

✓ عدد البواريك

بيت حانون -إيرز-إلى مستشفيات الداخل

الخطة االستراتيجية

الصفحة 17

 .1العمل على رفع درجة التحصيل الدراسي وتحسين األدوات التعليمية
ورفع القدرات التعليمية للمدرسين من خالل إنشاء صف دراسي
 .2العمل على رفع درجة مستوى الخدمات المقدمة لمرضى السرطان.
 .3االهتمام ببرامج الوعي والدعم النفسي واالجتماعي والتثقيف الصحي

المساهمة في تقديم
الخةةةةةةةدمات الصةةةةةةةحية
والتعليميةةةة والتأهيليةةةة  .4إنشاء مركز للعالج الطبيعي.
لمرضى السرطان

لمرضى السرطان والعاملين فيها.

 .5إنشاء مركز طبي خاص بالمؤسسة.

✓ عدد المستفيدين لكل برنامج

✓ السجالت واإلحصائيات

✓ تعاون وتجاوب المجتمع

✓ عدد المبادرات

الخاصة بالجمعية

✓ ثقة المجتمع بالمؤسسة

✓ حجم المشاكل الصحية

✓ المجموعات البؤرية

✓ توفر التمويل واإلمكانيات

✓ جلب أطباء متخصصين من
جميع البلدان

✓ المقابالت واالستبيانات

المادية

✓ الدراسات المسحية

 .6تفعيل عيادة استشارية الكترونية.
 .7العمل على توفير باصات لنقل المرضى المسافرين.

✓ مستوى الوعي
✓ الزيارات الميدانية
✓ المستوى المعيشي
✓ العمل على تنفيذ برامج التوعية والتثقيف

المساهمة في تمكين
أسر مرضى السرطان
✓ العمل على تنفيذ برامج الدعم النفسي واالجتماعي والترفيهي
وتعزيةةز صةةمودها فةةةي
مواجهة المرض
✓ العمل على تقديم المساعدات اإلغاثية

✓ سجالت وإحصاءات
✓ المكانة االجتماعية

✓ تعاون وتجاوب المجتمع
✓ ثقة المجتمع بالمؤسسة

خاصة بالجمعية
✓ مستوى المشاركة االجتماعية
✓ المجموعات البؤرية
✓ حجم المشاكل االجتماعية
الصحية

✓ استبيانات ومقابالت

✓ توفر التمويل واإلمكانات
المادية

✓ العالقات االجتماعية واألسرية

الخطة االستراتيجية

الصفحة 18

1-2اإلطار المنطقي التفصیلي لألعوام  2021و  2022و - :2023

أوال :اإلطار المنطقي التفصیلي للعام - :2021
الغاية األولى :بناء القدرات المهنیة والفنیة والمالیة لمؤسسة بسمة أمل لرعاية مرضى السرطان.
الهدف االستراتیجي

النشاط
دراسة تقييم وتحديد احتياجات المؤسسة.
مشروع إعداد الخطة االستراتيجية للمؤسسة والوصف الوظيفي
واألنظمة اإلدارية والمالية.
تطوير قاعدة بيانات للمستفيدين من المؤسسة

المخرج
دراسة شاملة ومتكاملة

مؤشر القیاس
تقرير الدراسة

خطة استراتيجية وهيكل تنظيمي ونظام إداري ومالي

تقرير االستشاري

قاعدة بيانات تلبي االحتياجات الحالية للمؤسسة

عدد المدرجين في القاعدة

تنفيذ بحث يعتمد على Evidence based approach

بحث يعتمد على Evidence based approach

دراسة المستفيدين من المؤسسة

تجهيز الجمعية باألجهزة المكتبية والمعدات لخلق بيئة عمل
مناسبة

أجهزة كمبيوتر ،أدوات مكتبية ،شبكة داخلية ،أثاث

تشغيل األجهزة ومباشرة العمل

نظام شكاوى
عدد عشرة موظفين تم تدريبهم

تنفيذ نظام الشكاوى
استفادة عدد عشرة موظفين من برنامج التدريب
السنوي

العمل على تنفيذ أنشطة للموظفين من جانب الترفيه والدعم
النفسي.

عدد ثالثة أنشطة مختلفة لطاقم المؤسسة

إقبال ومشاركة العاملين

تفعيل الموقع الرسمي

موقع منشور على شبكة اإلنترنت

عنوان الموقع

الحملة اإلعالمية السنوية

عدد  1000بروشور ،تقرير سنوي،

التقرير السنوي والبروشورات وتوزيعها

إعداد وتنفيذ خطة تسويقية للمؤسسة

خطة تسويقية واضحة

زيادة عدد المستفيدين والممولين

 .4العمل على تعزيز العالقة مع
الممولين واستقطاب ممولين جدد

التعاقد مع استشاري جلب تمويل
إلعداد مقترحات المشاريع

عدد عشرة مشاريع جاهزة للتمويل %20
تم تمويلها

زيادة حجم األنشطة المنفذة من
قبل المؤسسة

 .5العمل على التشبيك مع
المؤسسات المحلية والعربية والدولية

التشبيك مع المؤسسات المحلية
والعربية والدولية

عضوية جديدة في مؤسسة عربية أو دولية

مراسالت العضوية /تعبئة طلب العضوية

 .1العمل على تبني وتطوير أساليب
مهنية للعمل

إعداد نظام للشكاوى
 .2العمل على تنمية قدرات العاملين
وتعزيز العالقات معهم من خالل
التدريب والتطوير والترفيه عنهم

 .3العمل على تبني سياسات إعالمية
تساعد على تعزيز صورة المؤسسة لدى
المجتمع والممولين

الخطة االستراتيجية

برنامج التدريب السنوي

الصفحة 19

الغاية الثانیة :المساهمة في النهوض بواقع مرضى السرطان وتمكینهم من التعامل مع متطلبات الحیاة
✓ برنامج تعليم اللغة العبرية لمرضى السرطان وأسرهم.
✓ برنامج التعليم المساند
✓ برنامج التالوة والتجويد

✓ عدد 10دورات تم عقدها
✓ عدد  3لقاءات أسبوعيا
✓ عدد  4لقاءات شهريا

✓ استفادة عدد  100مريض سرطان مع أسرهم
( 10دورات *  10أشخاص)
✓  144لقائ تعليمي سنوي
✓ عدد المستفيدين 48( 480دورات*10
أشخاص

الفحص الطبي السنوي للكشف المبكر عن سرطان الثدي

عدد  100مريضه سرطان كحد أدنى تم فحصها

استفادة عدد  100مريضة سرطان من الفحص
الطبي السنوي

عدد  30مريض سرطان تم تدريبهم كحد أدنى

استفادة عدد  30مريض من برنامج التدريب

مشروع الترفيه واألنشطة الالمنهجية لمريض السرطان

عدد  4رحالت و 4عروض مهرجين وأيام ترفيهية
و 4مسابقات تم تنفيذهم

استفادة عدد  300مريض سرطان من مشروع
الترفيه واألنشطة الالمنهجية كحد أدنى

مشروع المخيم

 50مريض سرطان التحقوا بالمخيم كحد أدنى

استفادة عدد  50مريض
من المخيم الصيفي كحد أدنى

برنامج الدعم النفسي واالجتماعي

عدد  1000مريض سرطان على األقل تم دعمهم
نفسيا واجتماعيا

استفادة عدد  1000مريض من برنامج الدعم
النفسي االجتماعي

 – 5العمل على توفير المواصالت
لمرضى السرطان

توفير مواصالت مجانية لمرضى السرطان من معبر بيت
حانون ايرز الى مستشفيات الداخل

عدد المستفيدين 7000

استفادة  7000مريض سرطان

 – 6القيام بدراسات وأبحاث تتعلق
بأمراض السرطان

إعداد األبحاث

تحسين سلوك الفرد ،زيادة الوعي على مستوى الفرد
ومستوى المجتمع على حد سواء

بحث

برنامج المهرج الطبي

عدد المستفيدين 720

عدد المستفيدين ( 720عدد الزيارات 5*144عدد
المستفيدين

الحكواتي – االستعارة – قراءة القصص والكتب التعليمية

عدد المستفيدين 336

استفادة  336شخص من المكتبة المتنقلة

 .1العمل على توفير بيئة تعليمية مالئمة
وتقديم كافة المساعدات الالزمة.
 .2العمل على تقديم الخدمات الصحية
والتشخيصية والعالجية والترفيهية
 .3العمل على توفير برامج التدريب
وتنمية القدرات والتأهيل

 .4العمل على تنفيذ برامج الدعم النفسي
واالجتماعي وتحقيق االندماج
االجتماعي اإليجابي

 – 7العمل على تنفيذ برنامج المهرج
الطبي داخل وخارج مستشفيات قطاع
غزة
 – 8العمل على تنفيذ مكتبة متنقلة
مجهزة بكافة الوسائل التعليمية
والترفيهية

الخطة االستراتيجية

برنامج التدريب والتأهيل المهني للمرضى فوق  18عام

الصفحة 20

 – 9العمل على إنشاء صالون تجميل
لكال الجنسين

تقديم خدمات التجميل

عدد المستفيدين  672 1008نساء 336 /رجال

استفادة  1008شخص من صالون التجميل

 – 10العمل على إنشاء مشغل لصناعة
البواريك

صناعة بواريك طبيعية

عدد البواريك  50طبيعية

إنتاج  50باروكة طبيعية جاهزة لالستخدام

الغاية الثالثة :المساهمة في تقديم الخدمات الصحیة والتعلیمیة والتأهیلیة لمرضى السرطان- :
مشروع الحد من التأخر الدراسي لألطفال المصابين بمرض
السرطان

عدد  30مريض سرطان التحقوا بدروس مساندة
تعليمية

استفادة عدد  30طالب من مشروع المساندة
التعليمية

مشروع توزيع حقيبة مدرسية لألطفال المصابين وغير
المصابين بمرض السرطان بالرياض والمدارس

عدد  1000حقيبة مدرسية تم توزيعها

استفاد عدد  1000مريض سرطان من مشروع
الحقيبة المدرسية

مشروع تجهيز عيادة تخصصية لمرضى السرطان

عيادة متكاملة تم تجهيزها  /أجهزة و
معدات تم توفيرها

بدء ومباشرة العمل

وتوفير المستلزمات الطبية لمرضى السرطان

ما ال يقل عن  100من المستلزمات واألجهزة
المساعدة تم توزيعها

استفادة عدد  100مريض سرطان من مشروع
توزيع األجهزة

برنامج الكشف المبكر عن السرطان

عدد  1500حالة تم إخضاعها للكشف المبكر (تحويل
أو زيارات ميدانية أو من خالل الجلسات والندوات)

استفادة  1500حالة من برنامج الكشف المبكر

 .3االهتمام ببرامج الوعي والدعم
النفسي واالجتماعي والتثقيفي لمرضى
السرطانو أسرهم.

تنفيذ جلسات دعم نفسي وتوعوي لمرضى السرطان وأسرهم

عدد  1000مريض سرطان وأسرهم تم توعيتهم
ودعمهم نفسيا

استفادة عدد  1000مريض
سرطان من البرنامج

 – 4انشاء قسم عالج طبيعي

تنفيذ جلسة عالج طبيعي

عدد المستفيدين  384مريض

استفادة  384مريض كحد أدنى (32مريض*12
شهر)

 .1العمل على رفع درجة التحصيل
الدراسي وتحسين األدوات التعليمية
ورفع القدرات التعليمية للمدرسين

 .2العمل على رفع درجة مستوى
الخدمات الصحية المقدمة لمرضى
السرطان

الخطة االستراتيجية

الصفحة 21

 – 5تفعيل عيادة استشارية الكترونية

تقديم استشارات الكترونية لكافة التخصصات من قبل أطباء
استشارين متخصصين من جميع أنحاء العالم

عد المستفيدين  100مريض

استفادة  100مريض كحد أدنى

 – 6العمل على توفير باصات خاصة
بالمؤسسة لنقل المرضى

باص لنقل المرضى

باص عدد واحد

توفير الباص

الغاية الرابعة :المساهمة في تمكین أسر مرضى السرطان وتعزيز صمودها في مواجهة المرض
 - 1العمل على تنفيذ برامج التوعية
والتثقيف
 - 2العمل على تقديم المساعدات اإلغاثية
للمرضى وأسرهم

 - 3العمل على تمكين المرضى اقتصاديا

الخطة االستراتيجية

عدد  12لقاء سنويا تم عقده
عدد  4نشرات توعوية تم إصدارها

حضور عدد  200شخص
توزيع  500منشور خالل السنة

تقديم المساعدات العينية ألسر مرضى السرطان

عدد  700مريض سرطان وأسرهم تم دعمهم كحد
أدنى

استفادة  700من هذا البرنامج

المساهمة في التمكين االقتصادي لمريضات السرطان

عدد  20من السيدات تم تمكينهم اقتصاديا

استفادة  20مريضة

برنامج التثقيف الصحي

الصفحة 22

ثانیا :اإلطار المنطقي التفصیلي للعام - :2022
الغاية األولى :بناء القدرات المهنیة والفنیة والمالیة لمؤسسة بسمة أمل لرعاية مرضى السرطان.
الهدف االستراتیجي

النشاط
تحديث قاعدة بيانات للمستفيدين من المؤسسة

المخرج

مؤشر القیاس

قاعدة بيانات تلبي االحتياجات الحالية للمؤسسة

عدد المدرجين في القاعدة

تنفيذ بحث يعتمد على Evidence based approach

بحث يعتمد على Evidence based approach

دراسة المستفيدين من المؤسسة

برنامج التدريب السنوي

عدد  15موظف تم تدريبهم

استفادة عدد  15موظف من برنامج التدريب
السنو ي

العمل على تنفيذ أنشطة للموظفين من جانب الترفيه والدعم
النفسي.

عدد  4أنشطة مختلفة لطاقم المؤسسة

إقبال ومشاركة العاملين

متابعة الموقع الرسمي

موقع منشور على شبكة اإلنترنت يتم تحديثه ومتابعته
بشكل يومي

عنوان الموقع

الحملة اإلعالمية السنوية

عدد  1000بروشور ،تقرير سنوي ،رزنامة ،أجندة،
سبوتات إعالنية مع يافطات اعالنية

الرزنامة والتقرير السنوي والبروشورات وأجندة
وتوزيعها ،سبوتات إعالنية مع يافطات اعالنية

إعداد وتنفيذ خطة تسويقية للمؤسسة

خطة تسويقية واضحة

زيادة عدد المستفيدين والممولين

 .4العمل على تعزيز العالقة مع
الممولين واستقطاب ممولين جدد

دائرة مشاريع

عدد  20مشاريع جاهزة للتمويل %30
تم تمويلها

زيادة حجم األنشطة المنفذة من
قبل المؤسسة

 .5العمل على التشبيك مع
المؤسسات المحلية والعربية والدولية

التشبيك مع المؤسسات المحلية
والعربية والدولية

عضوية جديدة في مؤسسة عربية أو دولية

مراسالت العضوية /تعبئة طلب العضوية

 .1العمل على تبني وتطوير أساليب
مهنية للعمل

 .2العمل على تنمية قدرات العاملين
وتعزيز العالقات معهم من خالل
التدريب والتطوير والترفيه عنهم

 .3العمل على تبني سياسات إعالمية
تساعد على تعزيز صورة المؤسسة لدى
المجتمع والممولين

الخطة االستراتيجية

الصفحة 23

الغاية الثانیة :المساهمة في النهوض بواقع مرضى السرطان وتمكینهم من التعامل مع متطلبات الحیاة
 .1العمل على توفير بيئة تعليمية مالئمة
وتقديم كافة المساعدات الالزمة.

 .2العمل على تقديم الخدمات الصحية
والتشخيصية والعالجية والترفيهية
 .3العمل على توفير برامج التدريب
وتنمية القدرات والتأهيل

✓ برنامج تعليم اللغة العبرية لمرضى السرطان وأسرهم.
✓ برنامج التعليم المساند
✓ برنامج التالوة والتجويد

✓ عدد 16دورة تم عقدها
✓ عدد  4لقاءات أسبوعيا
✓ عدد  4لقاءات شهريا

✓ استفادة عدد  160مريض سرطان مع أسرهم
( 16دورة *  10أشخاص)
✓  192لقاء تعليمي سنوي
✓ عدد المستفيدين 48( 480دورات*10
أشخاص

الفحص الطبي السنوي للكشف المبكر عن سرطان الثدي

عدد  300مريضة سرطان كحد أدنى تم فحصها

استفادة عدد  300مريضة سرطان من الفحص
الطبي السنوي

برنامج التدريب والتأهيل المهني للمرضى فوق  18عام

عدد  40مريض سرطان تم تدريبهم كحد أدنى

استفادة عدد  40مريض من برنامج التدريب

مشروع الترفيه واألنشطة الالمنهجية لمريض السرطان

عدد  4رحالت و 6عروض مهرجين وأيام ترفيهية
و 6مسابقات تم تنفيذهم

استفادة عدد  500مريض سرطان من مشروع
الترفيه واألنشطة الالمنهجية كحد أدنى

مشروع المخيم عدد 4

 100مريض سرطان التحقوا بالمخيم كحد أدنى

استفادة عدد  100مريض
من المخيم الصيفي عدد  2كحد أدنى

برنامج الدعم النفسي واالجتماعي

عدد  1500مريض سرطان على األقل تم دعمهم
نفسيا واجتماعيا

استفادة عدد  1500مريض من برنامج الدعم
النفسي االجتماعي

 – 5العمل على توفير المواصالت
لمرضى السرطان

توفير مواصالت مجانية لمرضى السرطان من معبر بيت
حانون -إيرز -إلى مستشفيات الداخل ذهابا وإيابا

عدد المستفيدين  7000ذهابا ،عدد  360مريض إيابا

استفادة  7000مريض سرطان ذهابا 360،
مريض إيابا

 – 6القيام بدراسات وأبحاث تتعلق
بأمراض السرطان

إعداد األبحاث عدد 2

تحسين سلوك الفرد ،وزيادة الوعي على مستوى
الفرد ومستوى المجتمع على حد سواء

بحث عدد 2

 .4العمل على تنفيذ برامج الدعم النفسي
واالجتماعي وتحقيق االندماج
االجتماعي اإليجابي

الخطة االستراتيجية

الصفحة 24

 – 7العمل على تنفيذ برنامج المهرج
الطبي داخل وخارج مستشفيات قطاع
غزة

تطوير برنامج المهرج الطبي

عدد المستفيدين 960

 – 8العمل على تنفيذ مكتبة متنقلة
مجهزة بكافة الوسائل التعليمية
والترفيهية

الحكواتي – االستعارة – قراة القصص والكتب التعليمية،
تدريب االاطفال – تغعيل عضوية لألطفال المرضى داخل
مكتبة المنارة االكترونية

عدد المستفيدين 336

استفادة  336شخص من المكتبة المتنقلة

 – 9العمل على
إنشاء صالون تجميل لكال الجنسين

تقديم خدمات التجميل

عدد المستفيدين  672( 1008نساء 336 /رجال)

استفادة  1008شخص من صالون التجميل

 – 10العمل على إنشاء مشغل

صناعة بواريك طبيعية ،صناعة الثدي البديل

عدد البواريك  50طبيعية  /عدد الثدي البديل 50

إنتاج  50باروكة طبيعية وعدد  50ثدي بديل
جاهزة لالستخدام

عدد المستفيدين ( 960عدد الزيارات 5*192عدد
المستفيدين

الغاية الثالثة :المساهمة في تقديم الخدمات الصحیة والتعلیمیة والتأهیلیة لمرضى السرطان- :

 .1العمل على رفع درجة التحصيل
الدراسي وتحسين األدوات التعليمية
ورفع القدرات التعليمية للمدرسين

مشروع الحد من التأخر الدراسي لألطفال المصابين بمرض
السرطان عن طريق إنشاء صف دراسي داخل المؤسسة
والمستشفيات

عدد  50مريض سرطان التحق بدروس مساندة
تعليمية كحد أدنى

استفادة عدد  50طالب من مشروع المساندة
التعليمية كحد أدنى

مشروع توزيع حقيبة مدرسية لألطفال المصابين وغير
المصابين بمرض السرطان بالرياض والمدارس

عدد  1200حقيبة مدرسية تم توزيعها

استفاد عدد  1200مريض سرطان من مشروع
الحقيبة المدرسية

عيادة متكاملة تم تجهيزها  /أجهزة و
معدات تم توفيرها

بدء ومباشرة العمل

توفير المستلزمات الطبية لمرضى السرطان

ما ال يقل عن  130من المستلزمات واألجهزة
المساعدة تم توزيعها

استفادة عدد  130مريض سرطان من مشروع
توزيع األجهزة

برنامج الكشف المبكر عن السرطان

عدد  1800حالة تم إخضاعها للكشف المبكر (تحويل
أو زيارات ميدانية أو من خالل الجلسات والندوات)

استفادة  1800حالة من برنامج الكشف المبكر

تطوير عيادة تخصصية لمرضى السرطان
 .2العمل على رفع درجة مستوى
الخدمات الصحية المقدمة لمرضى
السرطان

الخطة االستراتيجية

الصفحة 25

 .3االهتمام ببرامج الوعي والدعم
النفسي واالجتماعي والتثقيفي لمرضى
السرطان وأسرهم.

تنفيذ جلسات دعم نفسي وتوعوي لمرضى السرطان وأسرهم

عدد  1800مريض سرطان وأسرهم تم توعيتهم
ودعمهم نفسيا

استفادة عدد  1800مريض
سرطان من البرنامج

 – 4إنشاء قسم عالج طبيعي

تنفيذ جلسة عالج طبيعي

عدد المستفيدين  1800مريض

استفادة  1800مريض كحد أدنى
(150مريض* 12شهر)

 – 5تفعيل عيادة استشارية الكترونية

تقديم استشارات الكترونية لكافة التخصصات من قبل أطباء
استشارين متخصصين من جميع انحاء العالم

عد المستفيدين  300مريض

استفادة  300مريض كحد أدنى

الغاية الرابعة :المساهمة في تمكین أسر مرضى السرطان وتعزيز صمودها في مواجهة المرض
عدد  96لقاء سنويا تم عقده
عدد  6نشرات توعوية تم إصدارها

حضور عدد  1440شخص
توزيع  740منشور خالل السنة

 - 1العمل على تنفيذ برامج التوعية
والتثقيف
 - 2العمل على تقديم المساعدات اإلغاثية
للمرضى وأسرهم

تقديم المساعدات العينية السر مرضى السرطان

عدد  700مريض سرطان وأسرهم تم دعمهم كحد
أدنى

استفادة  700من هذا البرنامج

 - 3العمل على تمكين المرضى اقتصاديا

المساهمة في التمكين االقتصادي لمريضات السرطان

عدد  25من السيدات تم تمكينهن اقتصاديا

استفادة  25مريضة

الخطة االستراتيجية

برنامج التثقيف الصحي

الصفحة 26

ثالثا :اإلطار المنطقي التفصیلي للعام - :2023
الغاية األولى :بناء القدرات المهنیة والفنیة والمالیة لمؤسسة بسمة أمل لرعاية مرضى السرطان.
الهدف االستراتیجي

النشاط
مشروع إعداد الخطة االستراتيجية للمؤسسة والوصف الوظيفي
واألنظمة اإلدارية والمالية بناء على دراسة تقييم وتحديد
احتياجات المؤسسة.

المخرج

مؤشر القیاس

خطة استراتيجية وهيكل تنظيمي ونظام إداري ومالي

تقرير االستشاري

قاعدة بيانات تلبي االحتياجات الحالية للمؤسسة

عدد المدرجين في القاعدة

أجهزة كمبيوتر ،أدوات مكتبية ،شبكة داخلية ،أثاث

تشغيل األجهزة ومباشرة العمل

عدد  18موظف تم تدريبهم

استفادة عدد  18موظف من برنامج التدريب
السنو ي

العمل على تنفيذ أنشطة للموظفين من جانب الترفيه والدعم
النفسي.

عدد  4أنشطة مختلفة لطاقم المؤسسة

إقبال ومشاركة العاملين

متابعة وتطوير الموقع الرسمي

موقع منشور على شبكة االنترنت يتم تحديثه ومتابعته
بشكل يومي

عنوان الموقع

الحملة اإلعالمية السنوية

عدد  1000بروشور ،تقرير سنوي ،رزنامة ،أجندة
سبوتات إعالنية مع يافطات اعالنية

الرزنامة والتقرير السنوي والبروشورات وأجندة
وتوزيعها سبوتات إعالنية مع يافطات اعالنية

إعداد وتنفيذ خطة تسويقية للمؤسسة

خطة تسويقية واضحة

زيادة عدد المستفيدين والممولين

 .4العمل على تعزيز العالقة مع
الممولين واستقطاب ممولين جدد

دائرة مشاريع

عدد  24مشاريع جاهزة للتمويل %40
تم تمويلها

زيادة حجم األنشطة المنفذة من
قبل المؤسسة

 .5العمل على التشبيك مع
المؤسسات المحلية والعربية والدولية

التشبيك مع المؤسسات المحلية
والعربية والدولية

عضوية جديدة في مؤسسة عربية أو دولية

مراسالت العضوية /تعبئة طلب العضوية

 .1العمل على تبني وتطوير أساليب
مهنية للعمل

تطوير قاعدة بيانات للمستفيدين من المؤسسة
تجهيز الجمعية باألجهزة المكتبية والمعدات لخلق بيئة عمل
مناسبة

 .2العمل على تنمية قدرات العاملين
وتعزيز العالقات معهم من خالل
التدريب والتطوير والترفيه عنهم

 .3العمل على تبني سياسات إعالمية
تساعد على تعزيز صورة المؤسسة لدى
المجتمع والممولين

الخطة االستراتيجية

برنامج التدريب السنوي

الصفحة 27

الغاية الثانیة :المساهمة في النهوض بواقع مرضى السرطان وتمكینهم من التعامل مع متطلبات الحیاة

✓ برنامج تعليم اللغة العبرية لمرضى السرطان وأسرهم.
✓ برنامج التعليم المساند
✓ برنامج التالوة والتجويد

✓ عدد  16دورة لغة عبرية تم عقدها
✓ عدد  4لقاءات أسبوعيا
✓ عدد  4لقاءات شهريا

✓ استفادة عدد  160مريض سرطان مع أسرهم
 16دورة *  10أشخاص)
✓  160لقائ تعليمي سنوي
✓ عدد المستفيدين 48( 480دورات*10
أشخاص

الفحص الطبي السنوي للكشف المبكر عن سرطان الثدي

عدد  300مر يضة سرطان كحد أدنى تم فحصها

استفادة عدد  300مريضة سرطان من الفحص
الطبي السنوي

عدد  40مريض سرطان تم تدريبهم كحد أدنى

استفادة عدد  40مريض من برنامج التدريب

مشروع الترفيه واألنشطة الالمنهجية لمريض السرطان

عدد  6رحالت و 6عروض مهرجين وأيام ترفيهية
 6مسابقات تم تنفيذهم

استفادة عدد  600مريض سرطان من مشروع
الترفيه واألنشطة الالمنهجية كحد أدنى

مشروع المخيم عدد 4

 200مريض سرطان التحقوا بالمخيم كحد أدنى

استفادة عدد  200مريض
من المخيم الصيفي كحد أدنى

برنامج الدعم النفسي واالجتماعي

عدد  2000مريض سرطان على األقل تم دعمهم
نفسيا واجتماعيا

استفادة عدد  200مريض من برنامج الدعم
النفسي االجتماعي

 – 5العمل على توفير المواصالت
لمرضى السرطان

توفير مواصالت مجانية لمرضى السرطان من معبر بيت
حانون -إيرز -إلى مستشفيات الداخل ذهابا وإيابا

عدد المستفيدين  7800ذهابا  400 /مريض إيابا

استفادة  7800مريض ذهابا  400 /مريض إيابا

 – 6القيام بدراسات وأبحاث تتعلق
بأمراض السرطان

إعداد األبحاث 2

تحسين سلوك الفرد ،زيادة الوعي على مستوى الفرد
ومستوى المجتمع على حد سواء

بحث عدد 2

 – 7العمل على تنفيذ برنامج المهرج
الطبي داخل وخارج مستشفيات قطاع
غزة

برنامج المهرج الطبي

 .1العمل على توفير بيئة تعليمية مالئمة
وتقديم كافة المساعدات الالزمة.

 .2العمل على تقديم الخدمات الصحية
والتشخيصية والعالجية والترفيهية
 .3العمل على توفير برامج التدريب
وتنمية القدرات والتأهيل

 .4العمل على تنفيذ برامج الدعم النفسي
واالجتماعي وتحقيق االندماج
االجتماعي اإليجابي

الخطة االستراتيجية

برنامج التدريب والتأهيل المهني للمرضى فوق  18عام

عدد المستفيدين 960

عدد المستفيدين ( 960عدد الزيارات 5*192عدد
المستفيدين

الصفحة 28

 – 8العمل على تنفيذ مكتبة متنقلة
مجهزة بكافة الوسائل التعليمية
والترفيهية

الحكواتي – االستعارة – قراة القصص والكتب التعليمية –
تدريب األطفال – تفعيل عضوية لألطفال المرضى داخل مكتبة
المنارة االكترونية

عدد المستفيدين 400

استفادة  400شخص من المكتبة المتنقلة

 – 9العمل على إنشاء صالون تجميل
لكال الجنسين

تقديم خدمات التجميل

عدد المستفيدين  672( 1008نساء 336 /رجال)

استفادة  1008شخص من صالون التجميل

 – 10العمل على إنشاء مشغل لصناعة
البواريك

صناعة بواريك طبيعية ،صناعة الثدي البديل

عدد البواريك  60طبيعية  /عدد الثدي البديل 60

إنتاج  60باروكة طبيعية وعدد  60ثدي بديل
جاهزة لالستخدام

الغاية الثالثة :المساهمة في تقديم الخدمات الصحیة والتعلیمیة والتأهیلیة لمرضى السرطان- :

 .1العمل على رفع درجة التحصيل
الدراسي وتحسين األدوات التعليمية
ورفع القدرات التعليمية للمدرسين

 .2العمل على رفع درجة مستوى
الخدمات الصحية المقدمة لمرضى
السرطان

مشروع الحد من التأخر الدراسي لألطفال المصابين بمرض
السرطان عن طريق إنشاء صف دراسي داخل المؤسسة
والمستشفيات

عدد  70مريض سرطان التحق بدروس مساندة
تعليمية كحد أدنى

استفادة عدد  70طالب من مشروع المساندة
التعليمية كحد أدنى

مشروع توزيع حقيبة مدرسية لألطفال المصابين وغير
المصابين بمرض السرطان بالرياض والمدارس

عدد  1200حقيبة مدرسية تم توزيعها

استفاد عدد  1200مريض سرطان من مشروع
الحقيبة المدرسية

متابعة العيادة التخصصية لمرضى السرطان

تقارير متابعة

بدء ومباشرة العمل

توفير المستلزمات الطبية لمرضى السرطان

ما ال يقل عن  100من المستلزمات واألجهزة
المساعدة تم توزيعها

برنامج الكشف المبكر عن السرطان

الخطة االستراتيجية

عدد  2000حالة تم إخضاعها للكشف المبكر (تحويل
أو زيارات ميدانية أو من خالل الجلسات والندوات)

استفادة عدد  100مريض سرطان من مشروع
توزيع األجهزة

استفادة  2000حالة من برنامج الكشف المبكر

الصفحة 29

 .3االهتمام ببرامج الوعي والدعم
النفسي واالجتماعي والتثقيفي لمرضى
السرطان وأسرهم.

تنفيذ جلسات دعم نفسي وتوعوي لمرضى السرطان وأسرهم

عدد  2200مريض سرطان وأسرهم تم توعيتهم
ودعمهم نفسيا

استفادة عدد  2200مريض
سرطان من البرنامج

 – 4انشاء قسم عالج طبيعي

تنفيذ جلسة عالج طبيعي

عدد المستفيدين  1760مريض

استفادة  1760مريض كحد أدنى
(130مريض* 12شهر)

 – 5تفعيل عيادة استشارية الكترونية

تقديم استشارات الكترونية لكافة التخصصات من قبل أطباء
استشارين متخصصين من جميع انحاء العالم

عد المستفيدين  100مريض

استفادة  100مريض كحد أدنى

الغاية الرابعة :المساهمة في تمكین أسر مرضى السرطان وتعزيز صمودها في مواجهة المرض

برنامج التثقيف الصحي

عدد  120لقاء سنويا تم عقده
عدد  8نشرات توعوية تم إصدارها

حضور عدد  1800شخص
توزيع  850منشور خالل السنة

 - 1العمل على تنفيذ برامج التوعية
والتثقيف
 - 2العمل على تقديم المساعدات اإلغاثية
للمرضى وأسرهم

تقديم المساعدات العينية ألسر مرضى السرطان

عدد  750مريض سرطان وأسرهم تم دعمهم كحد
أدنى

استفادة  750مريض من هذا البرنامج

 - 3العمل على تمكين المرضى اقتصاديا

المساهمة في التمكين االقتصادي لمريضات السرطان

عدد  30من السيدات تم تمكينهن اقتصاديا

استفادة  30مريضة

الخطة االستراتيجية

الصفحة 30

التحلیل االستراتیجي لبرنامج التعلیم- :
الهدف االستراتیجي

النشاط

تطوير قدرات المرضى للتسهيل
عليهم في التواصل مع األطباء
داخل المستشفيات خالل رحلة
العالج

دورة باللغه العبرية  5لقاءات
شهريا

اكتمال المسيره التعليمية لدى
الطالب المصابين بمرض
السرطان والمنقطعين عن
دراستهم بسبب رحلة العالج

إنشاء صفوف دراسية داخل المستشفيات غزة والداخل

المشاركة في الحفالت والفعاليات
التي تنفذها المؤسسة وذلك لرسم
البسمة على شفاه األطفال
المرضى

تدريب فريق مهرج طبي عدد  5مهرجين

مهرج طبي قادر على العمل
مع االطفال عدد 5مهرجين

تطوير قدرات العاملين والمرضى
للتحدث باللغة اإلنجليزية

مخيم شهري داخل المؤسسة للعاملين والمرضى عدد
 20شخص

طاقم مؤهل للتحدث باللغة اإلنجليزية

تطويرطاقم العاملين بالمؤسسة

تدريب فريق طاقم العاملين داخل المؤسسة

طاقم العاملين تم تدريبهم

الخطة االستراتيجية

المخرجات

تأهيل أشخاص للتحدث باللغة العبرية

طالب منجزون دراستهم ومستواهم
التعليمي

مؤشر القیاس
 أشخاص مؤهلين عدد  10شخص في كل لقاء
 50= 10*5 شخص شهريا
 60 دورة* 10أشخاص =  600شخص سنويا
 طالب متعلمين عدد 30
 3 حصص اسبوعيا
 12 حصة شهريا
 144 حصة سنويا
 مهرج قادر على العمل
مع االطفال وإدخال الفرح على قلوبهم

 طاقم مؤهل
 عقد  2مخيم سنويا

 استفادة عدد  19موظف من برنامج التدريب
السنوي

الصفحة 31

التحلیل االستراتیجي لبرنامج الدعم النفسي واالجتماعي- :
الهدف االستراتیجي

النشاط

مؤشر القیاس

المخرجات





نشر الوعي عند النساء عن الكشف
المبكر عن سرطان الثدي وطرق محاضرات توعوية عن سرطان الثدي عدد  15شخص
الوقاية منه

نساء قادرات على عمل فحص
ذاتي لسرطان الثدي ،وقادرات على
توعية غيرهن من النساء المصابات
بالسرطان

زيارة المهرج الطبي إلى جميع
أقسام المستشفى وذلك لرسم
البسمة على شفاه األطفال وإدخال
السعادة الى قلوبهم

زيارة المهرج الطبي إلى المستشفيات المختلفة داخل
قطاع غزة

التفريغ النفسي عن األطفال المرضى

 عدد  3زيارات اسبوعيا
 12 زيارة شهريا
 144 زيارة سنويا

تثقيف أكبر عدد من أفراد شرائح
المجتمع وذلك للحد من إصابتهم
بمرض السرطان

عمل ندوات توعوية خارج مقر المؤسسة وتشمل
الجامعات والمدارس واألماكن النائية

مجتمع مثقف قادر على التعامل مع
مرضى السرطان

 مجتمع مثقف خالي من األمراض
 عقد  50ندوة خالل السنة
 نساء قادرات على نشر التوعية

نشر الوعي لدى المجتمع

توزيع بروشورات توعوية ضمن حملة شهر أكتوبر
الوردي خالل العام القادم

مجتمع مثقف خال من مرض السرطان

 مجتمع خال من السرطان
 توزيع  1000بروشور خالل السنة

استضافة أطباء مختصين بمرض
السرطان وذلك لمناقشة المرض

عمل حلقات إذاعية عن مرض السرطان

إنشاء حلقة وصل بين الطبيب المعالج
والمريض

 حلقة وصل بين الطبيب والمريض
 عقد  12حلقة سنويا

الخطة االستراتيجية

نساء مثقفات
عدد  3لقاءات اسبوعيا
 12لقاء شهريا
 180لقاء سنويا

الصفحة 32

المشاريع الصغيرة بهدف مساعدة
مريض السرطان في تلبية
احتياجاته الخاصة في ظل
األوضاع الصعبة
التي يعيشها المريض

عمل مشاريع صغيرة

 توفير مشاريع ألسر مرضى
السرطان
 تحقيق عائد مالي لألسرة
لمساعدتهم في توفير احتياجاتهم
الخاصة

 توفير عائد مالي لمريض السرطان
 إنشاء  5مشاريع سنويا

 التفريغ النفسي

مخيمات صيفية ترفيهية ألطفال مرضى السرطان
وأسرهم

 إدخال البسمة على أسرة مريض
السرطان بأكملها

 4 مخيمات خالل اإلجازة الصيفية وتشمل
 300طفل مريض بالسرطان

بحث اجتماعي ميداني لدراسة
حالة المريض وتحديث بياناتهم

فريق بحث اجتماعي لجمع البيانات للمرضى المنتسبين
للمؤسسة

الحصول على بيانات محدثة للمرضى
المنتسيبن داخل المؤسسة

 الحصول على جميع بيانات مرضى السرطان
المنتسبين للمؤسسة ومعرفة حالتهم
االجتماعية

الترفية واألنشطة الالمنهجية لمريضات السرطان

عدد  4رحالت لسيدات المرضى

 استفادة  300مريضة

تناول وجبات الغذاء

المخالطة ى
بي أفراد المجتمع
وإخراجهم من األجواء الروتينية
العالجية

 دمج المريضات بالمجتمع

صالون التجميل والكوافي

تقديم خدمات التجميل

عدد المريضات المستفيدات من
الخدمة

استفادة  1008شخص من صالون التجميل

تقديم الخدمات الغاثية

تقديم مساعدات عينية ألسر المرضى

عدد  700مريض تم دعمهم

استفادة  700شخص من البرنامج

مشغل لصناعة البواريك والثدي
البديل

صناعة بواريك وثدي بديل

عدد المستفيدين

إنتاج عدد من البواريك والثدي البديل

الرحالت الترفيهية لمريضات
السرطان
جماع
تناول طعام الغذاء بشكل
ي
ى
ى
يتست لهم التعارف
حت
والمخالطة ى
بي أفراد المجتمع
وإخراجهم من األجواء الروتينية
العالجية

الخطة االستراتيجية

الصفحة 33

التحلیل االستراتیجي لبرنامج الصحة- :
الهدف االستراتيجي
مساعدة المريض وذويهم في
توفير طبيب متخصص لتشخيص
المريض

النشاط

إنشاء عيادة استشارية داخل المؤسسة

المخرجات
توفير عيادة لعالج مريض السرطان
بالمجان






مؤشر القياس
التوفير المالي عن مريض السرطان
تشخيص  10حاالت أسبوعيا
 40حالة شهريا
الكشف على  480مريض سنويا وتشخيص
حالتهم الصحية

توفير عالج لمريض السرطان في
ظل األوضاع الصعبة التي
توفير عالجات لمريض السرطان
يعيشها المريض وعدم توفير
العالج داخل المستشفيات

مساعدة المريض في توفير عالجه

تأهيل مريضات السرطان حيث
يتم تأهيلهن الستعادة المدى
الحركي والتخفيف من اآلالم
واألعراض التي يتعرضن لها
كمضاعفات جانبية ما بعد عملية
االستئصال

تنفيذ جلسات العالج الطبيعي

عدد المستفيدين  384مريضة

استفادة  384مريضة على األقل

تفعيل العيادة االستشارية
االلكترونية

تقديم استشارات الكترونية

عدد المستفيدين 100

استفادة  100مريض على األقل

 التخفيف عن أسرة مريض السرطان من خالل
توفير العالج بالمجان

التحلیل االستراتیجي لبرنامج المواصالت -:
الهدف االستراتيجي
العمل على توفير المواصالت
لمرضى السرطان

الخطة االستراتيجية

المخرجات
النشاط
توفير مواصالت مجانية لمرضى السرطان من معبر بيت عدد المستفيدين 7000
حانون -إيرز -إلى مستشفيات الداخل

مؤشر القياس
استفادة  7000مريض من البرنامج وتم توصيلهم
إلى المستشفيات خالل رحلة العالج

الصفحة 34

 1.3اإلطار المنطقي للخطة التشغیلیة للعام - :2021
الغاية األولى :بناء القدرات المهنیة والفنیة لمؤسسة بسمة أمل لرعاية مرضى السرطان- :
الهدف

1

المدخالت

المخرجات

النشاط /نوعه

مؤشر القیاس

دراسة شاملة ومتكاملة

دراسة تقييم وتحديد احتياجات
المؤسسة ،استشارة

 استشاري مجاني معلومات -طاقم مساند

خطة استراتيجية وهيكل
تنظيمي ونظام إداري
ومالي

إعداد الخطة
االستراتيجية للمؤسسة
والوصف الوظيفي واألنظمة
اإلدارية والمالية/
استشارة

 استشاري طاقم مساند -معلومات

قاعدة بيانات تلبي
االحتياجات الحالية
للمؤسسة وقابلة للتطوير

 تطوير قاعدة بياناتللمستفيدين من المؤسسة

 مصمم -معلومات

 -عدد المدرجين في القاعدة

أجهزة كمبيوتر ،أدوات
مكتبية ،شبكة داخلية،
أثاث

 تجهيز الجمعية باألجهزةالمكتبية والمعدات لخلق بيئة
عمل مناسبة

 فني -مسئول مشتريات

 تشغيل األجهزة ومباشرةالعمل

الخطة االستراتيجية

مصادر التحقق

المسئولیة

 -تقرير نهائي

 المدير التنفيذيبمتابعة مجلس اإلدارة

 -تقرير االستشاري

 العقد معاالستشاري
 تقارير نهائية مناالستشاري
 خطة استراتيجيةجاهزة
 وصف وظيفي أنظمة إداريةومالية

 االستشاري -الطاقم اإلداري

 النسخةااللكترونية
للقاعدة

 -توفر األجهزة

 -وثيقة الدراسة

التوقیت

مارس +
ديسمبر 2021

يناير ،فبراير

التكلفة
بالدوالر

500

3000

 -المدير التنفيذي

يناير وفبراير
ومارس

300

 المدير التنفيذي -محاسب

يناير ،فبراير،
نوفمبر ،ديسمبر

7100
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2

بحث يعتمد على
Evidence based
approach

 معلومات جديدة احصائيات -تحديد وتحليل المشكلة

 -معلومات

 -بحث جاهز

 -نسخة من البحث

 -المدير التنفيذي

مارس – ديسمبر

عدد  10موظفين تم
تدريبهم

 برنامج التدريب السنوي -تدريب

 مدربين متدربين مواد تدريب -مستلزمات تدريب

 استفادة عدد 10موظفين من
برنامج التدريب السنوي

 اتفاقية التدريب -تقرير المدرب

 المدير التنفيذي -الطاقم اإلداري

طوال العام

عدد ثالثة أنشطة مختلفة
لطاقم المؤسسة

 تنفيذ أنشطة للموظفين منجانب الترفيه والدعم النفسي/
تنمية وتطوير
عالقات

 مشرف الرحلة إداري اتصاالت مواصالت مكان ترفيهي -ضيافة

 -إقبال ومشاركة

 تفعيل الموقعالرسمي

 مصمم -استضافة

 -عنوان الموقع

3

موقع منشور على شبكة
اإلنترنت

4

 -عدد  1000بروشور

 الحملة اإلعالمية السنوية -إعالم

5

6

7

 -صور تذكارية

 -شبكة اإلنترنت

700

 العالقات العامة -المدير التنفيذي

طوال العام

600

 المدير التنفيذي -العالقات العامة

فبراير  -مارس

500

 مواد،معلومات بيانات ورق تصميم -مطبعة

الروزنامة والتقرير السنوي
والبروشورات

عقد ،إجراءات
الترسية،
أمر توريد

العالقات العامة

ديسمبر

500

إعداد وتنفيذ خطة
تسويقية للمؤسسة

 -خطة جاهزة

 سلوكيات -فريق اعداد

 -مسودة الخطة

 خطة تسويقيةقابلة لتنفيذ

 -الطاقم المسؤول

شهر إبريل

0

عدد عشرة مشاريع
جاهزة
للتمويل  %20تم
تمويلها

 التعاقد مع استشاري جلبتمويل إلعداد مقترحات
المشاريع
 -تشبيك

 استشاري -معلومات

 -وثيقة المشروع

 تقرير االستشاري-عقد استشاري

 المدير التفيذي -الفريق اإلداري

طوال العام

1000

عضوية جديدة في
مؤسسة عربية أو دولية

التشبيك مع المؤسسات المحلية
والعربية والدولية  /تشبيك

اتصاالت ،إنترنت،
مراسالت،

مراسالت العضوية /تعبئة
طلب العضوية

شهادة العضوية

 المدير التنفيذي-العالقات العامة

طول العام

200

الخطة االستراتيجية
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الغاية الثانیة :المساهمة في النهوض بواقع مرضى السرطان وتمكینهم من التعامل مع متطلبات الحیاة- :
 استفاد عدد  100مريضسرطان
من برنامج اللغة العبرية
 استفاد عدد  144مريضسرطان من برنامج التعليم
المساند
 استفاد عدد  480مريضمن برنامج التالوة والتجويد

 تقارير كشوفاتالحضور
 -صور

 المدير التنفيذي -الطاقم اإلداري

 الفحص الطبيالسنوي لمرضى
السرطان /صحي

 طاقم طبي طاقم مساند مكان مستلزماتلوجيستية

 استفاد عدد  100مريضسرطان من
الفحص الطبي السنوي

 تقرير الطاقمالطبي
 كشوفاتالمرضى

 المدير التنفيذي -الطاقم اإلداري

طوال العام

برنامج التدريب والتأهيل
المهني للمرضى فوق 18
عام  /تدريب

 مدربين متدربين مواد تدريب -مستلزمات تدريب

 استفاد عدد  30مريضسرطان من برنامج التدريب

 االتفاقيات -التقارير

 المدير التنفيذي -الطاقم اإلداري

طوال العام

 إداري طاقم عمل مهرجين ومشرفين طاقم مساند اتصاالت -معلومات

 استفاد عدد  300مريضسرطان من مشروع الترفيه
واالنشطة الالمنهجية كحد
أدنى

 صور الرحلة -تقارير

 إداري طاقم مساند أفكار جيدة اتصاالت عالقات مواصالت -مكان

 استفاد عدد  50مريضمن المخيم الصيفي كحد
أدنى

1

 عدد  10دورات لغةعبرية تم عقدها
 عدد  3لقاءاتاسبوعيا لبرنامج التعليم
 عدد  4لقاءات شهريالبرنامج التالوة
والتجويد

 برنامج تعليم اللغة العبريةلمرضى السرطان  /للتدريب
 برنامج تعليم مساند -برنامج التالوة والتجويد

2

عدد  100مربض
سرطان كحد أدنى تم
فحصهم

3

عدد  30مرضى
تم تدريبهم مهنيا
كحد أدنى

عدد  4رحالت و4
عروض مهرجين وأيام
ترفيهية و 4مسابقات تم
تنفيذها  /دعم نفسي
وأجتماعي

مشروع الترفيه واالنشطة
الالمنهجية لمريض السرطان

4
 50مريض سرطان تم
حضورهم كحد أدنى

الخطة االستراتيجية

مشروع المخيم
الصيفي  /ترفيه /
دعم نفسي
واجتماعي

 مدربين متدربين مواد تدريب -مستلزمات تدريب

 صور أنشطة -تقارير

 المدير التنفيذي -الطاقم اإلداري

 المدير التنفيذي -الطاقم اإلداري

طوال العام

طوال العام

شهر أغسطس

2200

10000

1000

2500

2000

الصفحة 37

برنامج الدعم النفسي
واالجتماعي للمريض

 طاقم مساند أخصائي اجتماعي إداري -قاعدة بيانات

 استفادة عدد 1000مريض من برنامج الدعم
النفسي واالجتماعي

عدد  1000مريض
سرطان تم دعمهم نفسيا
واجتماعيا على األقل

5

العمل على توفير
المواصالت لمرضى
السرطان

 تخفيف تكاليف السفر عنالمرضى
 زيادة عدد المستسفيدين إيصال المرضى إلىالمستشفيات

 مواصالت اتصاالت موقع الكتروني مسؤول قسمالمواصالت

استفادة عدد  7000مريض
على األقل

 كشوفاءالمسافرين
 احصائيات يومية،شهرية ،سنوسة

6

القيام ببحث علمي يتعلق
بمرض السرطان

 معلومات جديدة احصائيات -تححديد وتحليل المشكلة

 -معلومات

 -بحث جاهز

 -نسخة من البحث

 -المدير التنفيذي

7

تقديم خدمة المهرج
الطبي لعدد 720
مريض سرطان

 -تحسين الصحه النفسية

 مهرجين -مستلزمات تهريج

 عدد  720مريض سرطانمستفيد من البرنامج

 تقارير كشوفات -صور

 المدير التنفيذي -طاقم المهرجين

طوال العام

8

مكتبة متنقلة

 زيادة اإلقبال على القراءة رفع نسبة الثقافة لدىالمرضى

 كتب قصص -منشط

استفادة عدد  363مريض

 تقارير كشوفات صور -نماذج استعارة

 المدير التنفيذي -منشط

طوال العام

9

صالون التجميل لكال
الجنسين

 رفع الصحة النفسية زيادة ثقة مريضاتالسرطان بأنفسهن

 كوافير /ة --مستلزمات

استفادة عدد  1008مريض
أو مريضة من الصالون

 تقارير -كشوفات حضور

 المدير التنفيذي -اخصائي/ة التجميل

طوال العام

10

مشغل لصناعة البواريك

 -بواريك " شعر مستعار"

 خياط/ة -مستلزمات

 -عدد المستفيدين

 50باروكة جاهزة
لألستخدام

 المدير التنفيذي -خياط  /ة

طوال العام

الخطة االستراتيجية

 تقارير نهائية -كشوفات

 المدير التنفيذي -الطاقم اإلداري

طوال العام

 المدير التنفيذي مسؤول قسمالمواصالت

طوال العام

طوال العام

25000
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الغاية الثالثة :المساهمة في تقديم الخدمات الصحیة والتعلیمة والتأهیلیة لمرضى السرطان- :

1

2

عدد  30طفل مريض
سرطان التحق بدروس
مساندة تعليمية

مشروع الحد من التأخر
الدراسي لألطفال المصابين
بمرض السرطان  /تعليم

عيادة متكاملة تم
تجهيزها  /أجهزة
معدات تم توفيرها

 مشروع تجهيز عيادةتخصصية لمرضى السرطان

توفير مستلزمات الطبية
لمرضى السرطان

ما ال يقل عن 100
من المستلزمات واألجهزة
المساعدة
تم توزيعها

 مدرسين طالب إداري قرطايسة -ادوات تعليم

 منسق شؤونالمرضى
 -مستلزمات

 تقارير نهائية كشوفاتالدرجات
 قائمة الحضور -الجداول الدارسية

 المدير التنفيذي -الطاقم اإلداري

طوال العام

 -بدء ومباشرة العمل

 كشوفات حضور -صور

 المدير التنفيذي -الطاقم اإلداري

طوال العام

 استفاد عدد  100مريضسرطان من مشروع
توزيع االجهزة

كشوفاتالمستفيدين
 صور -تقارير

 المدير التنفيذي منسق شؤونالمرضى

طوال العام

 استفاد عدد 30طالب مريض سرطان من
مشروع المساندة التعليمية

عدد  1500حالة تم
إخضاعها للكشف
المبكر (تحويل او
زيارت ميدانية أو من
خالل الجلسات
والندوات)

برنامج الكشف المبكر عن
السرطان  /صحي

 طاقم مساند -أخصائي

 استفادة  1500حالة منبرنامج الكشف المبكر
والجللسات والندوات

3

قسم عالج طبيعي

 متابعة الخطط العالجيةللمرضى
 تحسين الحالة الصحةللمرضى

 اخصئي  /ة عالجطبيعي
 -مستلزمات

 -استفاد  384مريض

 كشوفات صور -تقارير

4

عيادة استشارية

 -تقديم استشارات طبية

 أطباء -موقع الكتروني

 تقديم االستشارة لعدد 100مريض كحد أدنى

 -تقارير

 -المدير التنفيذي

5

توفير باص

 -زيادة عدد المستفيدين

 -نقل للمرضى

 -عدد المستفيدين

 -عقد باص

-المدير التنفيذي

الخطة االستراتيجية

 كشوفات -نماذج تحويل

 المدير التنفيذي قسم الدعم النفسيواالجتماعي

 المدير التنفيذي أخصائية عالجطبيعي

 -طوال العام

طوال العام

أكتوبر – ديسمبر

400

150
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الغاية الرابعة :المساهمة في تمكین أسر مرضى السرطان وتعزيز صمودها في مواجهة المرض- :

1

عدد  12لقاء سنويا تم
عقده عدد  4نشرات
توعوية تم أصدارها

برنامج التثقيف
الصحي  /تثقيف
صحي وتوعية

2

تقديم المساعدات
اإلغاثية للمرضى
وأسرهم

 تقديم الخدمات اللوجستيةلمرضى السرطان وأسرهم
أثناء سفرهم لتلقي العالج في
الخارج

3

تمكين المرضى
اقتصاديا

الخطة االستراتيجية

 تخفيف العبء االقتصاديللمرضى
 -فتح سبل جديده للعيش

 أطباء متطوعون أخصائي إداري -طاقم مساند

 حضور عدد 200شخص
 توزيع  500منشور خاللالسنة

 منسق إداري بيانات قرطاسية -اتصاالت

استفاد  700من هذا
البرنامج

 مدرب -مستلزمات

 -استفادة  20سيدة

 كشوفات أسماء -تقارير جلسات

 قسم الدعم النفسيواالجتماعي

 كشوفات تقارير نماذج تسجيل -إقرارات

 المدير التنفيذي -الطاقم اإلداري

طوال العام

 تقارير كشوفات حضور -صور

 -المدير التنفيذي

طوال العام

طوال العام

1000

45000
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المعوقات والمخاطر المتوقعة وسبل مواجهتها- :
فيما يلي عرض أل هم المعوقات والمخاطر التي من الممكن أن يتم مواجهتها أثناء العمل على تنفيذ الخطة االستراتيجية ،وقد تم في هذا السياق طرح تصور لبعض االحتماالت المحتمل
حدوثها للتعامل معها بغرض الحد من تأثيراتها غير المرغوبة وذلك لتحقيق أهداف الخطة.

الرقم

الخطة االستراتيجية

المعوقات والمخاطر المتوقعة

.1

عدم وجود تمويل للمؤسسة

.2

عدم االستقرار األمني والسياسي واالقتصادي باإلضافة
للحصار المفروض على قطاع غزة

.3

توجه الممولين نحو المشاريع اإلغاثية

سبل مواجهة المعوقات والمخاطرالمتوقعة
•

تفعيل االعتماد على العاملين في القيام ببعض
األنشطة بدال من المصادر الخارجية
تفعيل دور المتطوعين في تنفيذ األنشطة البرامج
تفعيل مساهمة المجتع المدني
البحث عن مصادر للتمويل

•
•
•

تفعيل خطط الطوارئ
تفعيل االعتماد على االمكانيات الذاتية
تفعيل مساهمة المجتمع المدني

•
•
•
•

تفعيل الشراكة مع المؤسسات المثيلة
تفعيل مساهمة المجتمع المحلي.
البحث عن مصادر تمويل جديدة
تفعيل وسائل الضغط والمناصرة إلقناع
الممولين بتغيير توجهاتهم

•
•
•
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توصیات وإرشادات عامة- :
 .1عملية التخطيط االستراتيجي يجب أن تبقى عملية مستمرة ومتواصلة ،لهذا السبب يعتبر إتمام هذه الخطوة مجرد الخطوة األولى في عملية التخطيط االستراتيجي ،حيث أهم
ما تم هو تحديد االتجاه االستراتيجي المستقبلي ،وعليه يجب أن تبدأ المؤسسة في تصميم خطة ثالثية تتضمن ثالث خطط سنوية ،وهكذا يتم وضع خطط سنوية لتجديد
الخطة الثالثية وحتى تقرر المؤسسة تغيير منهجها في التعامل مع التخطيط االستراتيجي.
عموما الغرض
 .2كما يمكن أن تغطى فترة التخطيط أكثر من ثالث سنوات في حال كانت الرؤية أوضح واالمكانيات متوفرة ،كأن تكون على فترة خمس سنوات وربما أكثر و ً
من الفكرة المطروحة هو الحفاظ على عملية التخطيط كآلية يتم االعتماد عليها واستخدامها بشكل متواصل من قبل المؤسسة.
 .3لتسهيل عملية الحصول على التمويل يمكن العمل على تجميع األجزاء المتشابهة من الخطة للحصول على تمويل لثالث سنوات (على سبيل المثال تجميع أنشطة الدعم
النفسي واالجتماعي في مقترح تمويل واحد ،كذلك األمر بالنسبة لألنشطة الصحية ،كذلك األمر بالنسبة لألنشطة ذات العالقة بالتشبيك وتفعيل الموقع والمنتديات ...
وهكذا).
مستقبال على تقدم خطوة لألمام بموضوع التخطيط االستراتيجي من خالل العمل على تصميم االستراتيجيات الفرعية ) (line strategiesلألنشطة الرئيسية
 .4ضرورة العمل
ً
للمؤسسة.
 .5تشكيل لجنة لتقييم الخطة االستراتيجية تعقد اجتماعات عملها كل  6أشهر وتصدر تقرير لمجلس اإلدارة للوقوف على مستوى التقدم في تنفيذ الخطة االستراتيجية والعمل
على عالج أي مشاكل تعيق التنفيذ.
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المالحق- :
الملحق األول - :أعضاء مجلس اإلدارة- :
الرقم
.1

الخطة االستراتيجية

االسم

المنصب

أ .محمود النيرب

رئيس مجلس اإلدارة

.2

أ .عدنان الفليت

نائب رئيس مجلس اإلدارة

.3

أ .لؤي أبو شعبان

أمين السر

.4

أ .وائل الوادية

أمين الصندوق

.5

د .عالء مطر

عضو

.6

د .زياد الخزندار

عضو

.7

أ .أسامة الخزندار

عضو

.8

د .نوال العشي

عضو

.9

أ .منى العلمي

عضو
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الملحق الثاني - :الهیكل التنظیمي- :
مجلس اإلدارة
المدير العام

المدير التنفيذي
الدائرة اإلدارية
والمالية
محاسب

مساعد إداري

سكرتارية

مراسل

الخطة االستراتيجية

دائرة المشاريع

دائرة
العالقات العامة

دائرة البيانات
وشؤون المرضى

دائرة البرامج

برنامج التعليم

برنامج الصحة

مدرسين

أطباء
أخصائي/ة
عالج
طبيعي

برنامج الدعم
النفسي األجتماعي

برنامج
المواصالت

أخصائي /ة
اجتماعية

مسؤول قسم
المواصالت

أخصائي/ة
نفسي/ة

متابعة وتقييم

مهرج

منشط
الصفحة 44

الملحق الثالث - :مجاالت عمل المؤسسة- :
البامج الصحية المتعلقة بمرض
البنامج الذي يتوىل مسؤولية تطوير وتنفيذ جميع ر
 1.1برنامج الصحة :وهو ر
البنامج تتمثل يف المحاور التالية:
الرسطان ومسؤولية هذا ر
ى
الصح :عن طريق عمل ندوات وورش عمل دورية لتوعية المرض وذوي هم.
▪ التثقيف
ي
ى
ويأت ذلك من خالل تشبيك المؤسسة مع وفود طبية ومراكز صحية متخصصة.
▪ االستشارات الطبية :ي
ى
عي
▪ توفي األدوية :يتم توفي الكثي من األدوية غي المتوفرة يف الصيدليات والعيادات بالتنسيق مع وزارة الصحة ر
مؤسسات خارجية وداخلية متخصصة بهذا الجانب.
ى
الطبيع :وله أهمية قصوى يف معالجة وتأهيل مريضات الرسطان حيث يتم تأهيلهن الستعادة المدى
▪ العالج
ي
ى
الت يتعرضن لها كمضاعفات جانبية ما بعد عملية االستئصال.
الحر يك والتخفيف من اآلالم واألعراض ي
التعليم للمرض وذلك عن طريق:
البنامج بمتابعة المستوى
 1.2برنامج التعليم :يهتم هذا ر
ي
ى
ى
اليامج واألنشطة التعليمية اليبوية الخاصة بالطلبة المرض.
▪ إعداد ر
▪ إنشاء صفوف دراسية داخل مستشفيات (قطاع غزة ،القدس ،الضفة الغربية) للمتابعة التعليمية.
للمرض خالل ى
ى
فية العالج.
التعليم
▪ المساهمة بالنهوض بالمستوى
ي
ى
ى
التعليم واستمراره للطلبة المرض المقيمي داخل المستشفيات.
▪ متابعة المنهاج
ي
ى
ى
ى
العيية للمرض وذوي هم لتسهيل التواصل مع الكوادر الطبية يف المستشفيات
▪ عقد دورات متخصصة يف اللغة ر
وعىل المعابر أثناء السفر للعالج
البنامج بمتابعة المرض اجتماعيا ونفسيا عن طريق:
النفس
 1.3برنامج الدعم
واالجتماع :يهتم هذا ر
ي
ي
ى
▪ القيام بزيارات دورية لمرض الرسطان وذوي هم.
▪ إقامة الحفالت والمهرجانات ى
اليفيهية بشكل مستمر.
المرض بشكل جماع ىف ورش عمل وتقوية ى
ى
اليابط بينهم.
▪ رإشاك
ي ي
ى
ى
المرض لتناول طعام الغداء بشكل جماع ى
يتست لهم التعارف والمخالطة ى
بي أفراد المجتمع
حت
▪ دعوة
ي
وإخراجهم من األجواء الروتينية العالجية.
ى
للمرض وذوي هم من خالل جلسات فردية وجماعية.
النفس
▪ خدمة الدعم والتفري غ
ي
▪ صالون التجميل والكوافي والذي يقدم خدمة الشعر المستعار (الباروكة) للمريضات واألطفال الذين فقدوا
الشعر جراء العالج الكيماوي.
ى
ى
ى
ى
ى
تلق العالج يف المستشق ليخفف من اآلالم واآلهات
الطت
ي
▪ المهرج ر ي
والحكوات الذي يتنقل بي األطفال أثناء ي
ى
الحكوات برسد القصص والروايات لألطفال داخل المستشفيات.
المصاحبة للمرض .ويقوم
ي
▪ األنشطة المجتمعية مثل األيام المفتوحة ،المهرجانات ،العروض المرسحية ،الزيارات االجتماعية ،الرحالت
ى
ى
وع األهل تجاه
للمرض
وذلك بهدف إفساح المجال
واألهال لليوي ح عن أنفسهم وزيادة التفاعل بينهم ،ورفع ي
ي
حاجات مرضاهم النفسية واالجتماعية.
▪ الرحالت ى
ى
المرض وذوي هم خارج قطاع غزة.
اليفيهية لألطفال
 1.4برنامج المواصالت:
ى
للمرض طوال رحلة عالجهم ،حيث يهتم
واالجتماع والمعنوي
الينامج من أهم وسائل الدعم المادي
▪ يعد هذا ر
ي
ى
ى
معي بيت حانون إل مختلف المستشفيات يف
يوم ذهابا من ر
هذا ر
الينامج بتوفي خدمة نقل المرض بشكل ي
ى
ى
مجات مما يخفف من معوقات السفر ويشجع المرض عىل المحافظة عىل أخذ
القدس والضفة الغربية بشكل
ي
ى
العالج بشكل منتظم ومستمر يف الوقت المحدد له.
الخطة االستراتيجية
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الملحق الثالث - :المؤسسات المناصرة والشريكة- :
اسم المؤسسة

اسم المؤسسة

اللجنة الوطنية للمخيمات الصيفية

منظمة أطباء لحقوق االنسان

أكاديمية إرادة الدولية للتدريب واالستشارات

المستشفى األهلي العربي-غزة

جمعية الطريق نحو الشفاء

شركة سبيد كليك

مؤسسة فارس العرب

مؤسسة بال ثينك للدراسات االستراتيجية

مؤسسة مشارق للدعاية واإلعالن

البنك اإلسالمي الفلسطيني

بنك فلسطين

شركة المشروبات الوطنية كوكا كوال

مؤسسة بيت الصحافة  -فلسطين

جمعية مكافحة السرطان

هيئة األعمال الخيرية العالمية

مؤسسة اإلغاثة اإلسالمية  -بريطانيا

المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان

شركة إفكتس للتدريب واالستشارات

مركز تنمية وتطوير المجتمعات

جمعية الدراسات النسوية الفلسطينية

جمعية عايشه للمرأة والطفل

فكر بغيرك

وحدة التثقيف الصحي

جامعة فلسطين

جمعية الهالل األحمر الفلسطيني

مستشفى سان جون للعيون

عيادة الدكتور جمال خصوان لطب االسنان
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الملحق الرابع - :عضويات المؤسسات:
تقيم المؤسسات عالقات وطيدة من خالل اتفاقيات شراكة وتعاون باإلضافة إلى اتفاقيات فرعية مع و ازرات متخصصة لتنفيذ
مرجعا للعمل داخل دولة فلسطين.
برامج مشتركة وأنشطة لخدمة مرضى السرطان وذويهم؛ وبذلك أصبحت المؤسسة
ً

العضويات:
❖ عضو في شبكة المنظمات األهلية .PNGO
❖ عضو في شبكة التحويالت لذوي اإلعاقة.

❖ عضو في الهيئة الوطنية للمؤسسات األهلية
❖ عضو اللجنة األهلية لمساندة مريضات سرطان الثدي.
❖ عضو اللجنة الفنية الوطنية لسرطان الثدي.
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