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األخوة /رئيس وأعضاء جملس اإلدارة

األخ /مندوب وزارة الداخلية

السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته

إليكم التقرير اإلداري ونتائج األعمال جلمعية الوفاء اخلريية خالل الفرتة من بداية شهر يناير 2015/حتى نهايىة شىهر

ديسمرب 2015/سائلني املوىل عز وجل أن يوفقنا وإياكم لكل خري.
أوالً -نبذة عن الجمعية

جمعية الوفاء الخيرية هي جمعية أهلية خيرية تأسست بموجب ترخيص و ازرة الداخلية الفلسطينية والذي يحمل رقم (.)7711
رسالة الجمعية
تقديم كافة الخدمات المتاحة ألبناء شعبنا سواء كانت (صحية ،تعليمية ،اجتماعية ،معيشية÷ ترفيهية ....الخ) وذلك للمساهمة في
تخفيف معاناتهم وضمان الحياة الكريمة لهم.
ثانياً -برامج الجمعية وفروعها وانجازاتها:

 .1مركز الوفاء لرعاية املسنني
تأسس مركز الوفاء لرعاية المسنين عام  1892وهو مركز أهلي خيري غير ربحي ،يأوي بداخله المسنين الفقراء فوق سن الستين
وليس لهم أبناء ذكور مدى الحياة ،ويقدم لهم كافة الخدمات مجاناً دون مقابل.
 ومن أهم الخدمات التي يقدمها المركز:
(الخدمات المعيشية -الخدمات الصحية  -الخدمات االجتماعية  -الخدمات الترفيهية)

.1
.0

.2
.4
.0
.6

إنجازات مركز الوفاء لرعاية المسنين من5112/1/1م إلى 5112/15/11م:
بلغ عدد إجمالي النزالء الذين احتضنهم المركز وتمت رعايتهم خالل العام 0210م ( )20مسن ومسنة.
تميز العام ( )0210بتواصل واسع من قبل المؤسسات والجامعات والمدارس والمساجد والمحسنين إضافة للشخصيات
االعتبارية والمتمثلة في مندوبة األمم المتحدة لرعاية كبار السن ،ومدير دائرة رعاية كبار السن في وكالة الغوث ،ووفد
برنامج االغاثة والخدمات االجتماعية بالوكالة ،وفد المستشفى األردني ،وفد و ازرة الشئون االجتماعية ،ورئيس بلدية الزهراء
ورئيس بلدية النصيرات ،كما حظى المركز بزيارات صحفية وبتغطية إعالمية واسعة.
أقام المركز وبالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المحلي العديد من الحفالت واالنشطة الترفيهية في المناسبات الوطنية
والدينية وبمشاركة واسعة في الحضور.
بتبرع سخي من السيدة /نبراس بسيسو تم تجهيز الصالة الترفيهية للمسنين التي يتم االستفادة منها في المحاضرات
واالجتماعات واستقبال الوفود الزائرة.
االتفاق مع مدير عيادة الوكالة على صرف األدوية الخاصة بجميع نزالء المركز شهرياً دون تمييز بين الجئ أو مواطن.
بلغ إجمالي قيمة التبرعات النقدية للمركز خالل العام المنصرم ( )202,026شيكل ،كما بلغ إجمالي التبرعات العينية
( )088,062شيكل ليصبح مجموع ما تم التبرع به ( )618,222شيكل.

 .0مستشفى الوفاء للتأهيل الطبي واجلراحة التخصصية الذي مت تدمريه-:
مستشفى أهلي خيري غير ربحي تأسس في العام 1886م ،تلبية للحاجة المجتمعية الملحة ،وبرزت أهمية المستشفى بعد أن
كان كافة مصابي انتفاضة 1892م يضطرون لتلقي خدمات التأهيل في مراكز التأهيل بالضفة الغربية أو داخل المناطق المحتلة،
وكان المستشفى قد تعرض لتدمير كامل في الحرب األخيرة ،تمكن بعدها بفضل اهلل من مواصلة رسالته دون انقطاع لحين إتمام
إنجاز مقره الجديد في أرض أبو خضرة في مدينة غزة.
الخدمات التي ال زال المستشفى يقدمها بعد تدميره:
قسم المبيت بسعة أربعين سري اًر ،ويشتمل على (اإلشراف الطبي التأهيلي ،الرعاية التمريضية التأهيلية ،العالج الطبيعي والوظيفي،
اإلرشاد النفسي واالجتماعي).
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 انجازات المستشفى من5112/1/1م إلى 5112/15/11م:
وزرة الصحة بالعمل في المقر المؤقت بمدينة الزهراء ،لحين بناء المقر الدائم.
 .1الحصول على ترخيص ا
 .0الحصول على منحة من البنك اإلسالمي بجدة إلعادة بناء المقر الدائم للمستشفى في منطقة أبو خضرة بمبلغ ( 1.0مليون
دوالر) حيث تم االنتهاء من تجهيز وثائق العطاء الالزمة تمهيداً إلعالن المناقصة والبدء بالتنفيذ الفعلي.
 .2بتبرع سخي من االستاذ /على العالم وحرمه ،تم توريد وتركيب جهاز العالج باألكسجين المضغوط الذي يتسع لستة مرضى
في الجلسة الواحدة ،وجاري تدريب طواقم التشغيل.
 .4تم تركيب لوحات إرشادية تعريفية على مفترقات الطرق الرئيسية بهدف تسهيل وصول المواطنين للمستشفى.
 .0بهدف تمكين المستشفى من تجاوز الدمار الذي تعرضت له واالستمرار في تأدية رسالتها فقد تم على ركام مباني المستشفى
المدمرة عقد مؤتمر صحفي ومعرض صور حول تداعيات تأخر إعمار مستشفى الوفاء وأثره على الخدمة الصحية المقدمة
للمعاقين باعتبارها المستشفى األول والوحيد للتأهيل الطبي ،كما تم تنظيم لقاء صحفي في مؤسسة بيت الصحافة لتسليط
الضوء على قضية تدمير المستشفى وتأخر إعمارها وحظي اللقاء بتغطية اعالمية واسعة.
 .6تم توريد سيارة إسعاف جديدة للمستشفى عوضاً عن السيارة التي كانت قد تعرضت ألضرار بليغة أثناء الحرب.
 .2توريد عدد من األجهزة الطبية والفرش المكتبي (جهاز أشعة متنقل -جهاز فحص هشاشة العظام  -جهاز فحص ديناميكية
التبول  -أجهزة العالج الطبيعي والوظيفي  -أجهزة المختبر  -غسالتين ونشافين – سنترال آلي سعة ()122خط – فرش
المكاتب بالتجهيزات المكتبية).
 .9تقدمت مستشفى الوفاء للجنة القطرية إلعمار غزة برؤية تشغيلية لمستشفى حمد والتكلفة المطلوبة في حال قررت اللجنة
تكليف الوفاء بتشغيل المستشفى.
 .1استقبال عشرات الطلبة من الجامعات الفلسطينية للتدريب في المستشفى في التخصصات المختلفة (طب-تمريض-عالج
طبيعي-عالج وظيفي-خدمة اجتماعية-صحة نفسية-الخ).
 .0قدمت المستشفى خالل هذا العام خدماتها لما يزيد عن ( 200مريض) ،موزعين على النحو التالي:
( 060مريض) بقسم المبيت  28( -مريض) عالج طبيعي خارجي قدم خاللها ( 1268جلسة)  9( -مرضى) عالج وظيفي
خارجي قدم خاللها ( 90جلسة)  -باإلضافة إلى تقديم ( )10081من خدمات والتحاليل الطبية للمرضى والموظفين والمسنين.
علماً أن هناك العديد من خدمات المستشفى التي تم إغالقها بسبب تدمير المستشفى أهمها العمليات الجراحية وقسم القدم
السكري ،وفحص ديناميكية التبول ،وفحص هشاشة العظام وغيرها من الخدمات المميزة والفريدة التي كان يقدمها المستشفى.

 .2برنامج التأهيل الطبي اجملتمعي.
يقدددم البرنددامج الخ دددمات التمريضددية والعددالج الطبيعددي والددوظيفي واالستشددارات الطبيددة والتثقي ددف الطب ددي للمرضددى وذويه ددم ف ددي
منازلهم بمنطقتي رفح وخانيونس مجاناً دون مقابل ،بتمويل من مؤسسة الرحمة الماليزية للسنة السادسة على التوالي.
 إنجازات برنامج التأهيل المجتمعي رفح:
 .1اإلجمالي الكلي للحاالت المستفيدة من البرنامج  1221حالة.
 .0عدد حاالت التحسن  480حالة.
 .2عدد الجلسات المقدمة للمرضى (عالج طبيعي-عالج وظيفي – تمريض)  21978جلسة.
 .4عدد حاالت الدمج في المجتمع وتدريب األهل  422حالة (تدريب األهل للتعامل مع المريض)
 .0عدد حاالت التحويالت للمؤسسات الطبية واألطباء  720حالة.
 .6عدد الحاالت المستفيدة من األدوية  400حالة.
 .2عدد الحاالت التي تم تسليمها أدوات مساعدة  92حالة.
 .9عدد الحاالت التي تم تقديم مستلزمات تمريضية لها  250حالة.
 .8تم عمل  22يوم ترفيهي للمرضى ،كما تم عمل  120محاضرة توعوية للمجتمع المحلي وطباعة  92بوستر تم توزيعهم
على المؤسسات األهلية والعامة.
 .12عدد الحاالت التي مازالت بحاجة لخدمات البرنامج  002حالة
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إجنازات قسم املشاريع:
تم الحصول على تمويل لعدة مشاريع كان أبرزها:
أ .مشاريع تم االنتهاء من تنفيذها
توريد أدوية ومستلزمات طبية بمبلغ ( 22ألف دوالر) بتبرع من مؤسسة إنقاذ الطفل.
تجهيز قسمي العالج الطبيعي والعالج الوظيفي بمبلغ ( 20ألف دوالر) بتبرع من تجمع األطباء الفلسطينيين في بريطانيا.
توريد سيارة إسعاف مجهزة بمبلغ ( 20ألف دوالر) بتبرع من مؤسسة أمان فلسطين – ماليزيا.
توريد السوالر الالزم لتشغيل المولد بمبلغ ( 6222دوالر) شهرياً بتمويل من منظمة الصحة العالمية.
فرش وتجهيز وحدة العالج باألكسجين المضغوط بقيمة ( 20ألف دوالر) بتمويل من مؤسسة أفيدا.
توريد أدوية وأجهزة ومستلزمات طبية بمبلغ ( 022ألف دوالر) بتمويل من مؤسسة (.)MAP
بناء طابق إضافي وتجهيز المطبخ المركزي بقيمة ( 222ألف يورو) بتمويل من .UNDP
تجهيز محطة تحلية بمبلغ ( 19ألف دوالر) بتمويل من مؤسسة اإلغاثة اإلنسانية -سويس ار.
صندوق المريض الفقير بقيمة ( 0أالف دوالر) بتمويل من فريق العون الصحي .Pima
تنفيذ مشروع األضاحي  1426/0210بقيمة ( 6222دوالر) تبرع عيني.
ب .مشاريع تم الموافقة عليها وجاري تنفيذها:
تزويد المبنى بالطاقة الشمسية بقيمة ( 90ألف دوالر) بتمويل من البنك اإلسالمي للتنمية بواسطة مكتب قطر الخيرية.
تجهيزات طبية بمبلغ ( 02ألف دوالر) بتمويل من تجمع األطباء الفلسطينيين في ألمانيا.
تكبير اشتراك الكهرباء وتركيب محول كهربائي ( )A422بمبلغ ( 22الف دوالر) بتمويل من البنك اإلسالمي للتنمية.
تجهيز وحدة هشاشة عظام بقيمة ( 22ألف دوالر) بتمويل من الهيئة الخيرية العالمية الكويت – لجنة فلسطين.
توريد جهاز ( )CBCبقيمة ( 14,022دوالر) بتمويل من تجمع المؤسسات – الندوة العالمية.

ثالثاً -االنجازات العامة للجمعية:
 .7بهدف الحصول على مرتبة متقدمة في تقييم البرنامج الوطني لمؤشرات األداء التابع لو ازرة الداخلية فقد تم أخذ كافة
مالحظات البرنامج والو ازرة بعين االعتبار وتم إعداد القوانين واألنظمة المطلوبة.
 .2قامت الجمعية بحملة (ادخر لنفسك صدقة جارية) من خالل وسائل اإلعالم المحلية والعالمية لجمع التبرعات إلعادة إعمار
المستشفى حيث بلغت التبرعات التي حصدتها الحملة ( 06ألف دوالر).
 .3تم استحداث العمل ببرنامج المراسالت اإللكترونية الداخلية بين األقسام توفي اًر للوقت والجهد والنفقات.
 .4في إطار سعي الجمعية لزيادة حجم انتشارها وتواصلها مع المؤسسات اإلعالمية المحلية والفضائيات العالمية فقد تم نشر 60
خبر مرئي ومسموع ومطبوع والكتروني بواقع  410ظهور اعالمي.
 .5تم تكريم المتضامنين األجانب مع المستشفى خالل عدوان 2014م ،كما تكريم موظفي الجمعية الذين استمروا على رأس
عملهم ،وكذلك تم تكريم فريق الحملة االعالنية لمركز الوفاء لرعاية المسنين "بعطائكم نرعاهم" لشهر رمضان 1436هد.
رابعاً -أهم التحديات والمعوقات
 .1استمرار محدودية عدد الحاالت المحولة للمستشفى خالل العام الماضي نظ اًر للوضع االقتصادي العام ولو ازرة الصحة
بشكل خاص ،ما أثر سلباً على حجم االيرادات السنوية للمستشفى.
 .5انغالق الوضع السياسي واستمرار الحصار واغالق المعابر الذي يحول دون سرعة إعادة إعمار غزة وبالتالي إعادة بناء
مباني المستشفى.
 .2سياسة المانحين في عدم تمويل المصاريف التشغيلية للمؤسسات األهلية رغم أسعار خدماتها الرمزية واعفائها للمحتاجين
من رسوم خدماتها.
أمين السر
د .محمد الجريسي

الرقم
1

2

اسم المشروع
مشروع التأهيل المجتمعي في رفح  -ماليزيا
مشروع تجهيز وتأثيث وحدة العالج
باألكسجين المضغوط

نوع المشروع

الجهة المانحة

طبيعة

موازنة

التبرع

المشروع

صحي

جمعية الرحمة الماليزية

نقدي

528562

صحي

اتحاد العون في أستراليا

نقدي

156549

كشف بأهم أنشطة مجعية الوفاء للعام 2015
الفئة المستهدفة
المرضى األطفال مصابو الشلل الدماغي  ,الجلطات الدماغية  ,الكسور
بأنواعها  ,حوادث طرق  ,سقوط من علو  ,تقرحات الفراش  ,مصابو القدم

عدد
المستفيدين
2400

السكري

المرضى األطفال مصابو الشلل الدماغي  ,تقرحات الفراش  ,مصابو القدم

السكري

60

3

تزويد مستشفى الوفاء بسيارة اسعاف مجهزة

صحي

مؤسسة أمان فلسطين ماليزيا

نقدي

290034

مرضى فقراء  ,مريض منوم في مستشفى الوفاء

400

4

مشروع صندوق المريض الفقير

صحي

شركة الخبرة لإلستشارات

نقدي

19000

الرمضى الفقراء الذي يتلقون الخدمات الطبية داخل مستشفى الوفاء

20

5

مشروع صندوق المريض الفقير

صحي

نقدي

27000

المرضى الفقراء الذي يتلقون الخدمات الطبية داخل مستشفى الوفاء

68

6

مشروع صندوق المريض الفقير

صحي

نقدي

387000

المرضى الفقراء الذي يتلقون الخدمات الطبية داخل مستشفى الوفاء

21

تاريخ بدء

تاريخ نهاية

التنفيذ

التنفيذ

رفح  ,خانيونس 12/14/14

12/15/15

المنطقة

مدينة الزهراء,
مركز المسنين
الوسطى  ,غزة
جميع

نبذة مختصرة عن المشروع
تقديم خدمات طبية (جلسات عالج طبيعي  ,عالج وظيفي ,تمريض
,تثقيف صحي وتوعية  ,أدوات مساعدة ,أدوية)

04/15/15

02/13/16

تجهيز وتأثيث وحدة العالج باألكسجين المضغوط

02/25/15

08/25/15

شراء سيارة اسعاف وتجهيزها باألجهزة والمعدات الطبية الالزمة

05/15/15

06/15/15

02/01/15

10/01/15

07/01/15

08/31/15

نقدي

150480

العاملين في مستشفى الوفاء  ,المرضى المقيمين

60

مستشفى الوفاء

12/15/15

04/24/16

توريد أجهزة مكتبية وحواسيب وأثاث مكتبي

8

مشروع تجهيز الصالة الترفيهية

صحي

متبرع محلي  /نبراس بسيسو

نقدي

19750

) كبار السن  ,العاملين في مستشفى الوفاء  ,المرضى المقيمين (

150

مركز المسنين

04/15/15

07/21/15

تزويد الصالة الترفيهية بالكراسي واألجهزة واألثاث والطلوالت

9

مشروع شراء حواسيب وأجهزة مكتبية

صحي

هيئة الزكاة الفلسطينية

نقدي

23584

العاملين في مستشفى الوفاء  ,المرضى المقيمين

25

مستشفى الوفاء

02/01/15

06/03/15

تزويد المكاتب بالحواسيب

7

مشروع تزويد المكاتب اإلدارية والطبية
باألجهزة والمعدات

صحي

المجموع

هيئة الزكاة الفلسطينية
مجموعة االتصاالت
الفلسطينية
الندوة العالمية للشباب
اإلسالمي

1,601,959

المحافظات
جميع
المحافظات
جميع
المحافظات

تغطية تكاليف الخدمة الطبية للمرضى الفقراء
تغطية تكاليف الخدمة الطبية المقدمة للمرضى الفقراء داخل
مستشفى الوفاء
تغطية تكاليف الخدمة الطبية المقدمة للمرضى الفقراء داخل
مستشفى الوفاء

