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جمعية الوفاء الخيرية هي جمعية أهلية خيرية تأسست بموجب ترخيص و ازرة الداخلية الفلسطينية والذي يحمل
رقم (.)1977
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  1980وهو 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

.2
.3

إنجازات مركز الوفاء لرعاية المسنين من2016/1/1م إلى 2016/12/31م:
بلغ عدد حاالت الدخول للمركز لهذا العام ( 14حالة) ،كما بلغ عدد حاالت الوفيات ( 2حالة) ،وعدد
حاالت الخروج ( 2حالة) ليصبح العدد اإلجمالي للنزالء الذين احتضنهم المركز وتمت رعايتهم خالل
العام 2016م ( )41مسن ومسنة.
تم تسلم ا لطابق الجديد في المبنى الحالي للجمعية وتجهيزه وتأثيثه ونقل المسنين لإلقامة فيه وتفريغ
الطابق األول لصالح عمل المستشفى.
تميز العام ( )2016بتواصل واسع من قبل المؤسسات والجامعات والمدارس والمساجد والمحسنين
إضافة للشخصيات االعتبارية والمتمثلة بزيارة رئيس المجلس التشريعي باإلنابة د .أحمد بحر ،الهالل
األحمر التركي ،وفد أطباء جامعة أكسفورد ،المسئولة اإلقليمية لمؤسسة ( )MAP UKوفد و ازرة
الشئون االجتماعية ،وفد هيئة التوجيه السياسي في المحافظة الوسطى ،مجموعة االتصاالت
الفلسطينية.
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 .4تم االتفاق مع مدير عيادة الوكالة بالمنطقة الوسطى على صرف األدوية الخاصة بجميع نزالء المركز
شهرياً دون التمييز بين الجئ أو مواطن .كما تم االتفاق مع عيادة الصحة النفسية في المنطقة
الوسطى على صرف األدوية النفسية للمركز شهرياً.
 .5بلغ إجمالي قيمة التبرعات النقدية للمركز خالل العام المنصرم ( )439,503شيكل ،كما بلغ إجمالي
التبرعات العينية ( )232,785شيكل ليصبح مجموع ما تم التبرع به ( )672,288شيكل.
 .6قام المركز خالل العام بالعديد من األنشطة والفعاليات المميزة لدعم المسنين والترفيه عنهم كان أهمها
حملة كلنا أوالدهم وفعالية لمسة وفاء لألجداد برعاية رجل األعمال القطري غازي أبو فيصل ،كما تم
إجراء عدد من المقابالت التلفزيونية ونقل أجواء العيد من مركز الوفاء لرعاية المسنين على (قناة
الجزيرة وقناة الكتاب).

 .2مستشفى الوفاء للتأهيل الطبي واجلراحة التخصصية الذي مت تدمري جممع مبانيه-:
مستشفى أهلي خيري غير ربحي تأسس في العام 1996م ،تلبية للحاجة المجتمعية الملحة ،وبرزت أهمية
المستشفى بعد أن كان كافة مصابي انتفاضة 1987م 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 هللا من مواصلة رسالته دون انقطاع لحين إتمام إنجاز مقره الجديد في أرض أبو خضرة في مدينة
غزة.

الخدمات التي الزال المستشفى يقدمها بعد تدميره:
قسم المبيت بسعة أربعين سري اًر ،ويشتمل على (اإلشراف الطبي التأهيلي ،الرعاية التمريضية التأهيلية ،العالج
الطبيعي والوظيفي ،اإلرشاد النفسي واالجتماعي) وعيادتين تشخيصيتين.

❖ انجازات المستشفى من2016/1/1م إلى 2016/12/31م:
 .1حصول المستشفى على منحة البنك اإلسالمي بجدة إلعادة بناء المقر الدائم له في منطقة أبو خضرة
بمبلغ ( 1.5مليون دوالر) وإعالن المناقصة وترستيها وجاري البدء الفعلي بالتنفيذ بداية فبراير .2017
 .2في إطار التطور الدائم الذي تنشده المستشفى تم عقد المؤتمر الطبي األول لمستشفى الوفاء بعنوان
(السكتة الدماغية ليست النهاية) ،حيث شارك فيه ثلة من ذوي الخبرة من خارج فلسطين (من بريطانيا،
فرنسا ،ألمانيا) بأوراق عمل عن طريق الفيديوكونفرس كما شارك من داخل القطاع مجموعة أخرى من
االستشاريين ،إضافة لطاقم مستشفى الوفاء.
 .3تم تشغيل جهاز األكسجين المتبرع به االستاذ /على العالم وحرمه بصورة تجريبية للوقوف على أية مشاكل
يمكن حدوثها ،وتحديد ما يلزم من احتياجات أو تعليمات يمكن إتباعها ،ومن المتوقع أن يتم تشغيل
الجهاز بصورة رسمية قريباً.
 .4سعياً من المستشفى لتعدد مصادر الدخل فقد تم تشغيل عدد من األجهزة الجديدة التي تم استالمها وهي
(جهاز فحص ميكانيكية التبول ،وجهاز قياس هشاشة العظام).
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 .5تم استقبال عشرات الطلبة من الجامعات الفلسطينية للتدريب في المستشفى في التخصصات المختلفة
(طب-تمريض-عالج طبيعي-عالج وظيفي-خدمة اجتماعية-صحة نفسية-الخ).
 .6قدمت المستشفى خالل هذا العام خدماتها للمرضى على النحو التالي:
( 286مريض) بقسم المبيت  385( -مريض) عالج طبيعي خارجي قدم خاللها ( 2274جلسة) 51( -
مريض) عالج وظيفي خارجي قدم خاللها ( 386جلسة)  -باإلضافة إلى تقديم ( )18577من خدمات
التحاليل الطبية للمرضى والموظفين والمسنين؛ علماً أن هناك العديد من الخدمات التي توقفت بسبب تدمير
المستشفى أهمها العمليات الجراحية والعيادات الخارجية وقسم القدم السكري ،وغيرها من الخدمات المميزة
والفريدة التي كان يقدمها المستشفى.
 .3إجنازات قسم املشاريع:
تم الحصول على تمويل لعدة مشاريع كان أبرزها:
أ .مشاريع تم االنتهاء من تنفيذها
 البدء بالمرحلة األولى من إعادة إعمار مستشفى الوفاء في أرض أبو خضرة بقيمةةة ( 1.5مليةةون ) بتبةةرع
من البنك اإلسالمي للتنمية.
 إنشاء طابق إضافي جديد للمسنين بقيمة ( ) 270,000بتبرع من (.)UNDP
 تزويد مركز المسنين بنظام الطاقة الشمسية بمبلغ ( 84,000دوالر) بتمويل من جمعية قطر الخيرية.
 أدوية على شكل تبرعات عينية بقيمة ( 70,000دوالر) بتبرع من الهالل األحمر التركي.
 تجهي ةةز وح ةةدة هشاش ةةة العظ ةةام بمبل ةةغ ( 65,000أل ةةو دوالر) بتب ةةرع م ةةن لجن ةةة فلس ةةطين الخيري ةةة  -الهيئ ةةة
الخيرية العالمية – الكويت.
 توريد أدوية وأدوات طبية مساعدة ومستلزمات طبيةةة بمبلةةغ ( 59,000دوالر تقريبةاً) بتبةةرع مةةن هيئةةة الزكةةاة
الفلسطينية ،وتجمع األطباء الفلسطينيين بريطانيا ،و مؤسسة فلسطين الدولية لإلغاثةةة الطبيةةة  -بريطانيةةا
.PIMA
 تركيب محول كهرباء جديد للجمعية بقيمة ( )40,000بتبرع من البنك اإلسالمي للتنمية.
 توريد وقود بمبلغ ( 54,000دوالر) بتبرع من .WHO + UNRWA + OCHA
 فرش وحدة العالج باألكسجين المضغوط بمبلغ ( 31,652ألو دوالر) بتبرع من .APHEDA
 طة رود غذائي ةةة ولح ةةوم أض ةةاحي وإفط ةةار ص ةةائم عل ةةى ش ةةكل تبرع ةةات عيني ةةة ( للمرض ةةى ,الم ةةوظفين ,مرك ةةز
المسنين) بمبلغ ( 30,733دوالر) بتبرع من اإلغاثة اإلسالمية عبر العالم واإلنتربال.
 تأثيةةث مكات ةةب الط ةواقم الطبي ةةة واإلداري ةةة بمبل ةةغ ( 25,000ألةةو دوالر) بتب ةةرع م ةةن الن ةةدوة العالمي ةةة للش ةةباب
اإلسالمي.
 صندوق المريض الفقير بمبلغ ( 14,534ألو دوالر) بتبرع من الندوة العالمية للشباب اإلسالمي والمنتدى
الطبي الفلسطيني.
 توريد جهاز طبي  CBCبمبلغ ( 14,500ألو دوالر) بتبرع من الندوة العالمية للشباب اإلسةةالمي وتجمةةع
المؤسسات.
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 برنامج عون المريض بمبلغ ( 10,861ألو دوالر) بتبرع من فريق العون الصحي – جنوب أفريقيا.
 أثاث مكتبي وكراسي على شكل تبرعات عينية بما يقارب ( ) 10500من شركة جوال.
 المؤتمر العلمي األول بمبلغ ( 7000دوالر) بتمويل من مجموعة من الشركات والمؤسسات المانحة.
 تجهيةةز حديقةةة الجمعيةةة بمظةةالت وك ارسةةي جلةةوس علة ى شةةكل تبرعةةات عينيةةة بقيمةةة ( ) 3000مةةن البنةةك
اإلسالمي الفلسطيني.
ب .مشاريع تم الموافقة عليها وجاري تنفيذها:
 تزوي ةةد الجمعي ةةة بأدوي ةةة ومس ةةتلزمات طبي ةةة ووق ةةود بمبل ةةغ ( 165,000دوالر) بتموي ةةل م ةةن اله ةةالل األحم ةةر
التركي.
ج .مشاريع للتسويق:
 .1أهم المشاريع المسوقة لمستشفى الوفاء.
 إعادة إعمار مستشفى الوفاء المرحلة ثانية.
 تزويد مستشفى الوفةةاء الجديةةد بةةاألجهزة الطبيةةة والمعةةدات إلتمةةام إنجةةاز المرحلةةة األولةةى مةةن إعةةادة إعمةةار
المستشفى.
 مشةةروع تنمةةوي مةةدر للةةدخل (تجةةاري ,سةةكني ,ز ارعةةي )..... ,أو وقةةو المسةةن الفلسةةطيني الفقيةةر أو وقةةو
المريض الفقير.
 سيارة لتنقل الطواقم الطبية لمتابعة المرضى بعد الخروج من المستشفى (عيادة متنقلة).
 كفالة مرضى الغيبوبة.
 تشغيل الخريجين وخلق فرص عمل.
 رعاية المؤتمر العلمي الثاني.





 .2أهم المشاريع المسوقة لمركز الوفاء لرعاية وإيواء كبار السن
كفالة مسن.
مساعدة مقدمي الخدمة بنصو راتب لمدة  6أشهر.
الرعاية المنزلية لكبار السن داخل منازلهم.
رعاية اللقاء المجتمعي األول لكبار السن.

ثالثًا -االنجازات العامة للجمعية:
 .1باشر المجلس الجديد نشاطاته بالقيام بالعديد من الزيارات للو ازرات والمؤسسات ذات العالقة بعمل الجمعية
أثمرت في معظمها عن نتائج إيجابية.
 .2في إطار سعي الجمعية لتطوير عملها والحصول على مرتبة متقدمة ضمن تقييمات و ازرة الداخلية فقد تم
إعداد حزمة جديدة من األنظمة تمثلت في بروتوكول النظافة في المستشفى ،ونظام للجنة العاملين ونظام
لصندوق تكافل لجنة العاملين.
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إفطار تكريمياً للمؤسسات التي وقفت
في إطار تعزيز التواصل مع المؤسسات المانحة أقام مجلس اإلدارة
اً
إلى جانب الوفاء بعد تدمير مبانيها في الحرب األخيرة ،حضره ( 23مؤسسة) حيث تم ترتيب جولة لهم
داخل المستشفى ووضعهم في صورة ما تم إنجازه بعد الحرب ،وأهم العقبات.
نظ اًر لما تتحمله الجمعية من تكاليف باهظة لتوفير سوالر لتشغيل المولد الكهربائي أثناء انقطاع التيار فقد
تم بالتنسيق مع شركة الكهرباء تركيب محول كهربائي جديد يرفع قدرة التيار الواصل لها ( 63أمبير) إلى
( 400أمبير) .كما تم توريد نظام توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية ومن المتوقع أن يبدأ العمل به قريباً.
لتسهيل التواصل بين أقسام الجمعية ومكاتبها تم تركيب مقسم جديد يعمل بأحدث التقنيات والمواصفات
وبسعة ال محدودة.
لضبط دوام الموظفين وتوثيقة بدقة تم استحداث برنامج إلكتروني جديد يعمل عبر صفحة إنترنت
مخصصة يمكن الموظفين من تسجيل إجازاتهم وخروجاتهم إلكترونياً من أي مكان متواجدين فيه وتم
وربطه ببرنامج الموارد البشرية في الجمعية.
بهدف تعزيز التواصل بين الموظفين واإلدارة فقد تم خالل العام انتخاب لجنة عاملين جديدة.
في إطار سعي الجمعية لزيادة حجم انتشارها وتواصلها مع المؤسسات اإلعالمية المحلية والفضائيات
العالمية فقد تم نشر  40خبر مرئي ومسموع ومطبوع والكتروني بواقع  270ظهور اعالمي ،إضافة إلى
( )5تقارير إعالمية بجهد ذاتي من دائرة العالقات العامة بالجمعية.

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.
 .2انغالق الوضع السياسي واستمرار الحصار واغالق المعابر الذي يحول دون سرعة إعادة إعمار غزة
وبالتالي إعادة بناء مباني المستشفى.
 .3سياسة المانحين في عدم تمويل المصاريف التشغيلية للمؤسسات األهلية رغم أسعار خدماتها الرمزية
واعفائها للمحتاجين من رسوم خدماتها.
أمين السر
رئيس مجلس االدارة
أ .محمد العرعير
د .جمال خصوان

