جوائز
مؤسسة التعاون
لإلنجاز واإلبداع

2015

ً
ً
وحفاظا على
تكريم���ا لإلنجاز واالبداع والتمي���ز،
العراق���ة واألصال���ة والج���ذور ،وح���ب الوط���ن
والحلم بفلس���طين حرة شامخة كزيتونها ،تقدم
ُ
مؤسسة التعاون خمس جوائز بقيمة  250ألف
ً
ً
تقدي���را منه���ا للمؤسس���ات التي
س���نويا
دوالر
حقق���ت انج���ازات فريدة س���اهمت ف���ي عملية
النم���و االجتماع���ي واالقتص���ادي والثقاف���ي
لش���عبنا الفلس���طيني ،ولألف���راد الرياديي���ن
والمبدعين لخدمة فلسطين.

جوائز
مؤسسة التعاون لإلنجاز واإلبداع
ً
سنويا
 250,000دوالر
جائزة مؤسسة التعاون لإلنجاز “جائزة المرحوم عبد العزيز الشخشير”
ً
يوما ما نريد
لقطاع الثقافة  -سنكون
جائزة مؤسسة التعاون للقدس “جائزة المرحوم راغب الكالوتي”
للتنمية المجتمعية في القدس  -للقدس نعمل
جائزة مؤسسة التعاون للشباب “جائزة منير الكالوتي”
للشباب الفلسطيني الريادي  -لغدٍ أفضل ....نبدع
جائزة مؤسسة التعاون للتميز في التعليم “جائزة نبيل هاني القدومي”
مدارس متميزة لمستقبل مشرق
جائزة مؤسسة التعاون لقطاع غزة “جائزة فلك وعبد الكريم كامل الشوا”
للمؤسسات المجتمعية في قطاع غزة  -ألجل غزة

أعضاء لجنة الجائزة

السيد خالد الكالوتي (رئيس اللجنة) ،د .جورج الطويل ،السيدة عابدة السايح،
السيد لؤي خوري ،د.ممدوح العكر ،السيد نافذ الحسيني ،السيدة هدى كتمتو

ٌ
جيل من العطاء
سنكون يوما ً ما نريد

ً
“تقديرا للمؤسسات التي حققت انجازات مميزة في مجال عملها وساهمت في عملية النمو
االجتماعي واالقتصادي والثقافي للشعب الفلسطيني من أجل تغييرات ايجابية مستدامة
في فلسطين”.
المرحوم عبد العزيز الشخشير
للقدس نعمل

ً
ً
ً
دائما
وتشجيعا للعمل والبناء من أجل القدس ،أطلقنا هذه الجائزة باسم والدي ،كي نرى
“دعما
تميز المؤسسات المقدسية ،ودورها الحيوي في الحفاظ على المدينة المقدسة وطابعها التاريخي
والسكاني”.
منير الكالوتي
ٍ
لغد أفضل ....نبدع

ً
“دعما للشباب في تحقيق طموحاته ومبادراته الريادية أطلقنا هذه الجائزة .فالمجتمع ال يكون
قويا إال بشبابه ،واألوطان ال تبنى إال بسواعد أبنائها الذين يدافعون عنها ويحمونها”.
منير الكالوتي
مدارس متميزة لمستقبل مشرق

ً
ً
سويا من أجل التميز في
“تعزيزا للصمود واالبداع وتطوير الذات داخل المدارس ،علينا العمل
التعليم ألبنائنا ...مستقبلنا”.
نبيل هاني القدومي
ألجل غزة

ً
ً
وتشجيعا للمؤسسات األهلية الفلسطينية العاملة في قطاع غزة بتميز ،أطلقنا هذه
“دعما
الجائزة باسم والدينا امتدادا لمسيرتهما الطويلة لرفع مستوى األداء في الخدمات المجتمعية
المقدمة ألبناء القطاع ،ولتمكينهم من بناء مستقبل أفضل”.
أبناء فلك وعبد الكريم كامل الشوا

50,000

دوالر أمريكي

جائزة مؤسسة التعاون لإلنجاز
“جائزة المرحوم عبد العزيز الشخشير” لقطاع الثقافة
ً
يوما ما نريد
سنكون

جاءت الجائزة ،والتي تبنتها عائلة الشخشير في العام ،2007
ً
تقديرا إلنجاز
وسميت «بجائزة المرحوم عبد العزيز الشخشير»،
وابداع المؤسسات األهلية الفلسطينية ،وخاصة المؤسسات
الثقافية التي حققت انجازات مميزة في مجاالت عملها،
وساهمت في عملية النمو االجتماعي واالقتصادي والثقافي
للشعب الفلسطيني.

فاز بجائزة مؤسسة التعاون لإلنجاز 2015
مركز الفن الشعبي  -البيرة
“مركز الفن الشعبي لوحة فنية تحكي قصة شعب”

ُمنح المركز جائزة االنجاز عن برنامج «حفظ الموروث الثقافي الفلسطيني» الذي يهدف
لحماية الموروث الثقافي الفلسطيني ،ونقله من جيل إلى جيل كجزءٍ من حماية الهوية
ً
حظا.
الفلسطينية ،وتعزيز الثقافة والفنون في المناطق المهمشة واألقل
الوطنية
ّ
التقليدية
ويتضمن البرنامج ثالثة بنود ،وهي :مدرسة الدبكة ،أرشيف الموسيقى
ّ
الفني والثقافي للشباب المقدسي.
الدعم
الفلسطينية ،ومشروع ّ
ّ
ّ
لجنة تحكيم الجائزة

السيد حبيب شحادة ،السيد خالد الحوراني ،السيد خالد عليان ،السيدة دينا أبو غزال،
السيدة فاتن فرحات

50,000

دوالر أمريكي

جائزة مؤسسة التعاون للقدس
“جائزة المرحوم راغب الكالوتي للتنمية المجتمعية في القدس”
للقدس نعمل
بادرت مؤسسة التعاون ،وبتمويل كريم من السيد منير الكالوتي نجل المرحوم راغب الكالوتي ،بتأسيس
ً
تكريما منها للمؤسسات األهلية المقدسية
جائزة سنوية تُ عنى بالتنمية المجتمعية في القدس ،وذلك
الفعالة ،والتي تساهم في تعزيز النسيج االجتماعي
الرائدة في مجال الخدمة المجتمعية ،والبرامج التنموية
ّ
الفلسطيني ،والمحافظة على الهوية الوطنية وتعزيز مقوماتها ،ودعم صمود الفلسطينيين على أرضهم.

فاز بجائزة مؤسسة التعاون للقدس 2015
مركز السرايا لخدمة المجتمع  -القدس
ً
عاما وهم يعملون من قلب القدس ،حاملين على عاتقهم بناء مجتمع مقدسي يعيش بكرامة”.
“25

ُمنح المركز جائزة «للقدس نعمل» عن برنامج الدعم األكاديمي االجتماعي ،والذي يهدف إلى المساهمة في
تقليل نسبة التسرب من مدارس القدس ،من خالل الدمج بين طالب المدارس والجامعات في محاولة لخلق
نموذج ايجابي في حياة الطالب المدرسي وتشجيعه على استكمال تعليمه األكاديمي.
لجنة تحكيم الجائزة

د .بديع سرطاوي ،السيدة شفا الجيوسي ،السيدة فادية السلفيتي ،السيد فادي الهدمي،
السيد وليد نمور

50,000

دوالر أمريكي

جائزة مؤسسة التعاون للشباب
“جائزة منير الكالوتي للشباب الفلسطيني الريادي”
لغدٍ أفضل ....نبدع
تأتي هذه الجائزة بتبرع كريم من السيد منير الكالوتي لدعم الشباب الفلسطيني في تحقيق طموحاته
ومبادراته الريادية ،والتي تحمل في طياتها نماذج تنموية رائدة تدفع الشباب إلنجاز المزيد ،وبالمجتمع
الفلسطيني نحو التقدم.
فاز بجائزة مؤسسة التعاون للشباب  2015كل من:
1.1مبادرة “مشان نكبر سوا”
أسماء عبد الله مسعود – جباليا  -قطاع غزة

تقوم فكرة المشروع على اطالق موقع الكتروني يوظف مبدأ  .web mappingويهدف الموقع إلى
تشبيك الجهود وتخفيف حدة الخسائر الناتجة عن تكرار المشاريع االستثمارية في مناطق جغرافية
مشبعة بالسلع المعروضة ،واعطاء المستثمر االحتياج الدقيق للمنطقة ،ومناقشة أفكاره مع
المواطنين مباشرة وتحديد مستلزماتهم والعمل على توفيرها.

2.2مبادرة “”Let’s Code++
ماهر مفيد نحلة ،هنادي هموز ،حنين سالمة  -نابلس  -الضفة الغربية

تعليم لغات البرمجة لطالب المدارس من أجل تطوير التفكير االبداعي والتحليل المنطقي لديهم،
وتطويع ذلك في حل المشاكل الحياتية بطرق وأساليب تكنولوجية .وسيتم االعتماد على « التعلم من
خالل اللعب” ،اضافة الى صقل وتعزيز مهاراتهم الحياتية من خالل مبادرات مجتمعية.

3.3مبادرة “دقيقة مع الحاج بطاطا”
عبد الحميد الفيومي ،محمد سعد  -غزة

سلسلة رسوم متحركة مكونه من سبع حلقات تناقش عادات حياتية يومية تؤثر على صحة من يعتادها
بشكل سلبي على المدى الطويل دون أن يعي أو ينتبه الى هذا التأثير السلبي لها ،وتهدف هذه
المبادرة إلى زيادة الوعي المجتمعي حول سلوكياتهم وعاداتهم وايجاد بديل عنها أو تجنبها .السلسلة
ستكون بطابع كوميدي ،وبأسلوب رسم غير معقد مع طريقة تحريك سلسة ومعبره.

4.4مبادرة “المصنع”
حمزة أحمد  -غزة

إنتاج منتجات مطبوعة من قمصان قطنية “ ،”T-shirtsوحقائب ومفروشات ،لتسليط الضوء على
اإلبداع الفلسطيني في مجال الموضة واألزياء اليومية ،مع التركيز على صنع أزياء تناسب ثقافة
المجتمعات ،والعمل على تحسين نوعية األزياء التي يحب الشباب العربي ارتدائها .كما أن المبادرة
ستعمل على تشغيل عدد جيد من الشباب والمهنيين ،مثل الخياط ،وصاحب المطبعة ،ومسوقين،
ورسامين.

5.5مبادرة “شركة خدمة”
محمود محمد المدهون،حسن إبراهيم رضوان  -غزة

بيئة عمل مجهزة بكل ما يحتاجه الموظف من أثاث وخط انترنت ومصدر كهربائي مستمر وخدمات
واستشارات ،وهي مساحة مشتركة لتطوير المشاريع والتعاون وتبادل الخبرات واإلستشارات .وتنبع
فكرة المشروع من عدم توفر مكاتب للعمل بأسعار رخيصة لرواد األعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة
وأصحاب العمل الحر والعمل عن بعد ،إضافة إلى انقطاع الكهرباء المستمر لساعات طويلة.

لجنة تحكيم الجائزة لعام 2015

د .ص��ف��اء ن��اص��ر ال���دي���ن ،ال��س��ي��د ع��م��اد ك��ح��ي��ل ،ال��س��ي��د ف����واز ال��ع��ل��م��ي ،ال��س��ي��دة م��ه��ا أب���و ش��وش��ة،
السيدة هدى الجاك.

50,000

دوالر أمريكي

جائزة مؤسسة التعاون للتميز في التعليم
“جائزة نبيل هاني القدومي”
مدارس متميزة لمستقبل مشرق

جاءت هذه الجائزة لتساهم بتعزيز الصمود واإلبداع وتطوير الذات والتنافسية داخل المدارس المختلفة،
ً
تقديرا لجهوده من أجل فلسطين وخاصة في قطاع التعليم.
وسميت الجائزة باسم د .نبيل هاني القدومي
فاز بجائزة مؤسسة التعاون للتميز في التعليم  2015بالتساوي كل من:

مدرسة مغتربي بيرنباال الثانوية  -بيرنباال
مشروع “بالقيم نجعل لحياتنا قيمة”
هي تجربة تربوية تعليمية وتعلمية ذات استراتيجية واضحة ،تتضمن مراحل محددة وأساليب ووسائل
وأدوات مبتكرة باإلضافة لمؤشرات نجاح لكل مرحلة .وتهدف المبادرة لبناء وتعزيز القيم الموجودة لدى
الطلبة واكتساب القيم المفقودة ليشاركوا في نهضة شعبهم وأمتهم والبشرية جمعاء .وتتميز بإيثار
الجانب العملي التطبيقي على الجانب النظري.

مدرسة بنات طمون الثانوية -طمون
مشروع “نحو ”STEM Education
عمل توأمة مع مدرسة ( )Fulfordالبريطانية واالتفاق على الية تنفيذ أنشطة تخدم عدة مناهج مهمة
منها (العلوم والتكنولوجيا والهندسة ،والرياضيات ،والفن) بأسلوب التعلم بـ  .STEM Educationوتأتي
المبادرة من منطلق رؤية المدرسة في تطوير الفكر الحر لدى الطلبة بشكل تنافسي وتشجيعهم على
التحدث باللغة االنجليزية .حيث قامت المدرستان بتبادل عدد من االنشطة وتنفيذها على شكل فرق
تنافسية بشكل ممتع اضفى جو المرح بجانب القدرة على إجراء اتصاالت ذات مغزى بين المدرسة
والمجتمع والعمل والقضايا العالمية.

المدرسة االنجيلية اللوثرية  -بيت ساحور
مشروع “التدريب المهني والفني”
ً
برنامجا لدمج التعليم المهني والفني ضمن المنهج األكاديمي .حيث يوجد في المدرسة
تطبق المدرسة
وتُ
سوق المدرسة
والخياطة.
الزجاج
وتدوير
الزيتون
خشب
وصناعة
والشمع
والخزف
للسيراميك
ورش صغيرة
ِّ
هذه المنتوجات محليا وخارجيا من خالل دكان صغير فيها ،باالضافة إلى اقامة المعارض ،حيث يساهم ريعها
في دعم موازنة المدرسة وتوسيع البرنامج .وتؤدي هذه المبادرة إلى مساعدة الطلبة على اكتشاف ميولهم
وتوجهاتهم المهنية والفنية ،وتنمية مواهبهم .وايجاد بيئة تعليمية تعلمية محفزة .اضافة إلى رفع قيمة
العمل المهني واليدوي في نظر الطلبة وتشجيعهم على التوجه المهني.
لجنة تحكيم الجائزة لعام 2015

د .أحمد فتيحة ،السيد حازم أبو جزر ،السيدة ربى المسروجي ،د .ناصر السعافين ،د .نظمي المصري.

50,000

دوالر أمريكي

جائزة مؤسسة التعاون لقطاع غزة
“جائزة فلك وعبد الكريم كامل الشوا للمؤسسات المجتمعية في قطاع غزة”
ألجل غزة
بتم ّيز لرفع
تأتي هذه الجائزة لدعم وتشجيع المؤسسات األهلية الفلسطينية العاملة في قطاع غزة والتي تعمل َ
مستوى األداء في الخدمات المجتمعية المقدمة ألهالي القطاع.
فاز بجائزة مؤسسة التعاون لقطاع غزة  2015مناصفة كل من:

جمعية عايشة لحماية المرأة والطفل
مشروع “تأهيل ودعم النساء زوجات المرضى النفسيين والمدمنين”
يهدف المشروع إلى تنمية قدرات النساء في التعامل مع التبعات لألمراض النفسية واإلدمان داخل أسرهن
ً
ً
ً
واقتصاديا وانشاء مشاريع صغيرة لتوفير الدخل الالزم ألسرهن الذي يمكنهن من
ونفسيا
اجتماعيا
وتمكينهن
العيش الكريم.

مؤسسة تامر للتعليم المجتمعي
مشروع “ 100همة ولمة”
يركز المشروع على اطالق مبادرات شبابية مجتمعية في ظل رؤية المؤسسة “نحو مجتمع فلسطيني ّ
تعلمي حر
وآمن” .وتعكس المبادرات التي تقدم بها الشباب عمق رسائلهم ،أحالمهم وتطلعاتهم وشغفهم إلنجاز أعمال
فعلية تهدف إلى تعزيز مبدأ التغيير والنمو في المجتمع الفلسطيني.
لجنة تحكيم الجائزة لعام 2015

السيد أمجد الشوا ،السيدة أمل صيام ،السيد عالء الغالييني ،السيدة فكر شلتوت ،السيد منير قليبو.

الفائزون بجوائز مؤسسة التعاون منذ عام 2003
ً
يوما ما نريد”
جائزة مؤسسة التعاون لإلنجاز “ جائزة المرحوم عبد العزيز الشخشير – سنكون
2014

•سرية رام الله األولى -رام الله Sareyyet@sareyyet.ps
•مدى الكرمل – المركز العربي للدراسات االجتماعية التطبيقية -حيفا mada@mada-research.org

2013

•مسرح نعم للتواصل بين الشباب -الخليل www.yestheatre.org

2012

•مؤسسة غسان كنفاني الثقافية -بيروتwww.ghassankanafani.org   
•أكاديمية القاسمي -باقة الغربية www.qsm.ac.il

2011

•مؤسسة النيزك للتعليم واإلبداع العلمي – رام الله www.alnayzak.org
•جمعية الكمنجاتي – رام الله www.alkamandjati.com

2010

•مؤسسة الحق -القانون من أجل اإلنسان – رام اللهwww.alhaq.org   

2009

•االتحاد النسائي العربي الفلسطيني – بيروت www.pawl-lb.org

2008

•االئتالف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان) -رام الله www.aman-palestine.org

2007

•المركز الفلسطيني لإلرشاد – رام الله www.pcc-jer.org

2004

•مركز المرأة لإلرشاد القانوني واالجتماعي – القدس www.wclac.org
•مؤسسة عدالة – حيفا www.adalah.org
•منتدى العلماء الصغار – رام الله www.muntada.org

جائزة مؤسسة التعاون للقدس “جائزة المرحوم راغب الكالوتي للتنمية المجتمعية في القدس -للقدس نعمل”
2014

•مؤسسة الرؤيا الفلسطينية info@palvision.ps

2013

•المعهد الوطني للموسيقى http://ncm.birzeit.edu

2012

•جمعية مركز برج اللقلق المجتمعي www.burjalluqluq.org

جائزة مؤسسة التعاون للشباب “جائزة منير الكالوتي للشباب الفلسطيني الريادي” ٍ
لغد أفضل ...نبدع”
2014

•مبادرة «  -”Bethlehem Eguideمجموعة “  ، ”AAI Groupأيمن مصباح البياع ،اياد أبو سمرة ،وعبد الرحمن
سالم -القدس.
•مبادرة “ طابعة نبض  -مجموعة نبض “ ، ”Nabdجمال خليف ،طارق خنفة ،ومحمود القصاروة ،وياسمين
عتيق -نابلس.
•مبادرة “الوسادة الحرارية” -أحمد رشيد أبو عرة -طوباس.
•مبادرة “العودة إلى الجذور” -مجموعة “الجاليري الثقافي -ترشيحا” ،جريس برهوم ،حنا بشارة ،رنا طنوس-
ترشيحا.
•مبادرة “بدك حدا” -ياسر محمد مصطفى -غزة

2013

•مبادرة « -”Drink A Bookيسرى محمد قاسم القيسي -الخليل.
•مبادرة “ شبكة اجتماعية سياحية” -مهند عماد النونو -غزة.
•مبادرة “المجفف الشمسي الذكي -مناجم فلسطين” -رجاء مزيد مصطفى عالن -نابلس.
•مبادرة “ أبعاد” -نزار خاطر -اللد.
•مبادرة “ تطبيقات والعاب تساعد في تسريع عالج مرضى التوحد” -عبد ربه رياض حنونه -غزة.

2012

•مبادرة « التعليم اإللكتروني للمكفوفين» -مصطفى جوهري وشفاء عزموطي وعبادة خمايسة -جنين.
•مبادرة “ من ال شيء نصنع كل شيء” -رنيم مدوخ وإسالم الهبيل -غزة.
•مبادرة “ تطوير قطاع الصبار في فلسطين” ،شادي محمود -رام الله.
جواي ّبراي” -صابرين عبد الرحمن -رام الله.
•مبادرة “ ّ
•“مبادرة مشتل نور الهدى”  -حنين مليطات -نابلس.

جائزة مؤسسة التعاون للتعليم  « 2014جائزة نبيل هاني القدومي للتميز في التعليم  -مدارس متميزة لمستقبل مشرق”
2014

•مدرسة حوار المستقلة للتربية البديلة – حيفا hewar.alternative@gmail.com
•مدرسة النور واألمل الثانوية المشتركة للمكفوفين – غزة
•مدرسة مؤسسة األميرة بسمة لتأهيل األطفال ذوي اإلعاقة – القدس info@basma-centre.org

جائزة مؤسسة التعاون لقطاع غزة  “ 2014جائزة فلك وعبد الكريم كامل الشوا للمؤسسات المجتمعية في قطاع غزة -
ألجل غزة”
2014

•جمعية أطفالنا للصم www.atfaluna.net

جائزة مؤسسة التعاون للتميز
2005

•السيد سهيل خوري -الضفة الغربية

جائزة مؤسسة التعاون للعطاء
2003

•الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي في الكويت www.arabfund.org

جوائز
مؤسسة التعاون
لإلنجاز واإلبداع

2015

