التقرير اإلداري لسنة ()2017
المركز الوطني
للتأهيل المجتمعي

اسم الجمعية:

رقم التسجيل:

2054

تاريخ

التسجيل:

عدد اعضاء الهيئة العامة الحالي

40

عدد الموظفين في الجمعية

8

عدد المتطوعين في الجمعية

4

مدقق الحسابات

المجموعة المتحدة

قطاع عمل الجمعية

تأهيل مجتمعي

عدد اعضاء مجلس االدارة الحالي

7

عدد اعضاء مجلس االدارة حسب النظام االساسي

7

عدد اعضاء الهيئة العامة لهذه السنة

40

عنوان الجمعية  /الهاتف  /البريد االلكتروني

تقاطع شارع الشهداء مع الرشيد/عمارة البيطار  -غزة

تاريخ

تعيينه:

1996/08/28

2016

082848640

nccrgaza@yahoo.com
تاريخ انعقاد اجتماع الهيئة العامة

عدد

07/05/2017

22

اهم الق اررات

الحضور
اعتماد التقرير اإلداري 2016
اعتماد التقدير المالي للعام 2016

استمرار التعاقد مع المجموعة المتحدة

اجتماع مجلس االدارة:
الرقم

عدد الحضور

تاريخ انعقاد الجلسة
.1

2017/01/03

5

.2

2017/01/23

5

.3

2017/03/30

4

.4

2017/05/20

5

.5

2017/06/20

5

.6

2017/07/27

5

.7

2017/09/13

5

.8

2017/10/03

5

.9

2017/11/29

5

.10

2017/12/14

5

تقييم النفع العام الذي توفره الجمعية:
اهداف الجمعية او الهيئة:

الرقم
.1

تحسين الظروف الصحية واالجتماعية والنفسية للمعاقين حركيا من كال الجنسين

.2

المساهمة في عملية دمج المعاقين حركيا داخل المجتمع دمجا سليما

.3

بناء قدرات المؤسسات العاملة في مجال اإلعاقة في المناطق المهمشة

.4

نشر مستوى الوعي حول اإلعاقة لدى كافة شرائح المجتمع

وصف آلية تنفيذ االهداف:
.1

إعداد خطة العمل السنوية والموازنة الخاصة ببرامج المركز

.2

إعداد خطة عمل ربعية لكل برنامج

.3

متابعة سير البرامج واألنشطة من خالل عمل تقييم بعد كل ثالثة شهور

.4

تقييم مخرجات ونتائج سير العمل من كل خالل التقارير الفنية والمالية

الرقم

النشاطات التي قامت بها الجمعية خالل هذا العام

التاريخ

الشركاء

1

رعاية منزلية لألطفال المعاقين حركيا

2017

مؤسسة جمع الطوابع الهولندية

2

رعاية منزلية للمعاقين حركيا

3

مشروع توزيع أدوات مساعدة

4

مشروع دعم األقران
الرقم

المشاكل التي واجهتها الجمعية

2017

مؤسسة كيرك ان اكسي الهولندية

2017

مؤسسة فيفا ماليزيا

2017

مؤسسة االديوكيد
اآللية التي اتبعت لحل المشكلة

.1

الحصار على غزة وما تبعه من عدم توافر كافة المستلزمات

العمل وفق ما يتوفر من مستلزمات استطاع المركز توفيرها من
موازنته

.2

تغير اتجاهات المولين باتجاه مناطق صراع أخرى مثل سوريا

البدء في طرق جديدة للتمويل

.3

انقطاع التيار الكهربائي وأثره على سر الكثير من األنشطة

تشغيل المولد الكهربائي

.4

ارتفاع أسعار المحروقات وانقطاعها في بعض األحيان

توفير محروقات بأسعار مضاعفة من آجل استمرار األنشطة

جهات التمويل:
1

مؤسسة جمع الطوابع الهولندية الهولندية

2

مؤسسة كيرك ان اكسي الهولندية

3

مؤسسة االديوكيد اإليطالية

اسم البنك المحلي /الفرع

رقم الحساب

بنك فلسطين – فرع النصر

279430

اسم البنك الخارجي

رقم الحساب

ال بوجد
ممتلكات الجمعية :
الملك

ملك  /استئجار

الطابق األول من مبنى سكني

استئجار

عدد /
مساحة

.1

االتحادات واالئتالفات المحلية والدولية التي تنتسب اليها الجمعية:

 .1قطاع التأهيل  -تحالف المنظمات األهلية
 .2قطاع الصحة والحماية  -األمم المتحدة
فروع الجمعية:
عنوان الفرع
1

المقر الرئيسي  /تقاطع شارع الشهداء مع
الرشيد/عمارة البيطار  -غزة

اسم مدير الفرع
أ .فاطمة الغصين

350

الموظفين العاملين بالجمعية:
الرقم

اسم الموظف

الوظيفة

المؤهل

1

فاطمة الغصين

مدير تنفيذي

بكالوريوس إدارة أعمال – دبلوم في
إدارة المؤسسات األهلية

2

وائل علي أبو رزق

منسق برنامج الرعاية
المنزلية

بكالوريوس طب عام

3

هناء مجدي شحادة

منسق إداري ومالي

ماجستير محاسبة

4

رومل خالد الدحنون

مسئول اللوجسيتيات

إعدادي

5

يحيى نمر عنبر

أخصائي عالج طبيعي

دبلوم عالج طبيعي

6

عبد الكريم حسن شاهين

أخصائي تأهيل

بكالوريوس تأهيل معاقين

7

ضياء صالح أبو زيد

أخصائي اجتماعي

بكالوريوس علم اجتماع

8

سناء محمد مزهر

مراسلة

/

التعديل على النظام االساسي:
تاريخ انعقاد اجتماع الهيئة العامة عدد الحضور
ال يوجد

النسبة  %رقم المادة المعدلة

المادة قبل التعديل

المادة بعد التعديل

