
حلمنا
ــا يف  ــص عمله ــة، يتلخ ــة مجتمعي ــي مؤسس ــة ه ــة دالي مؤسس

ــر  ــة وغ ــة )مادي ــة الالزم ــوارد املحلي ــتخدام كل امل ــد واس حش

ماديــة( بالشــكل املالئــم، لتمكــن وخلــق مجتمــع مــدين مســتقل 

مســؤول تســود فيــه الشــفافية واملحاســبة. يــأيت ذلــك مــن 

ــن  ــادره م ــم مبص ــطيني يف التحك ــعب الفلس ــق الش ــان بح اإلمي

أجــل تحقيــق تنميــة مجتمعيــة. ويتــم تحقيــق ذلــك مــن خــالل 

تقديــم منــح بقيــادة املجتمــع، لدعــم مبــادرات املجتمــع املــدين 

املبدعــة واملالمئــة، خاصــة تلــك الجهــود التــي تبذلهــا املجتمعات 

ــز  ــا. نرك ــرة واالســتفادة منه ــة الســتخدام مواردهــا املتواف املحلي

ــة  ــة مجتمعي ــا عــى أربعــة جوانــب تضمــن تحقيــق تنمي عملن

شــاملة، وهــي: جانــب االقتصــاد املحــي، والبيئــي، واالجتامعــي، 

والثقــايف. كــام أننــا نهــدف إىل تعزيــز العطــاء املجتمعــي يف 

ــه  ــا، لدي ــرد من ــأن كل ف ــن ب ــا نؤم ــتات، ألنن ــطن، ويف الش فلس

يشء يســتطيع تقدميــه، مــن خــالل املســاهمة مبواهبنــا ومواردنــا 

ــا مــن أجــل فلســطن مزدهــرة. وطاقاتن
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كيف نحقق الحلم؟
تقديــم منــح: لدعــم مبــادرات املجتمــع املــدين، وال ســيّام الجهــود الشــعبية 	 

التــي تســتخدم املــوارد املحليــة.

الحشــد والتشــبيك: مــن خــالل إرشاك أشــخاص مــن ذوي الخــرة واألفــكار 	 

املبدعــة، ويتمتعــون بشــبكة عالقــات واســعة ومعــارف وتجهيــزات وغرهــا 

مــن املتطلبــات الالزمــة مــع األفــراد الفاعلــن يف املجتمــع املحــي، ليقومــوا 

بتوظيــف كل هــذه املــوارد يف خدمــة مجتمعاتهــم. 

تنظيــم مجــاورات )ورشــات وجلســات نقــاش(: تهــدف لرفــع الوعــي حــول 	 

أمــور وقضايــا تؤثــر يف مجتمعنــا الفلســطيني، مثــل: حشــد املــوارد املحليــة 

ــي  ــل خلــق تغيــر مجتمع ــن أج ــي م ــف الذهن ــدة، والعص ــة صام لتنمي

ــر املــوارد غــر املاليــة، وغرهــا مــن الجلســات، والنقاشــات،  إيجــايب، وتقدي

ــة. ــارات امليداني والزي

ــركات، والشــتات 	  ــراد، وال ــن األف ــي، والتطــوع ب تشــجيع العطــاء املجتمع

ــد العطــاء املجتمعــي الفلســطيني  ــاء تقالي ــوم بإحي ــث نق الفلســطيني، حي

ــة. مثــل العون

املنــارصة لتغيــر نظــام املســاعدات مبــا يحــرتم حــق الفلســطينين يف تحديــد 	 

أولوياتهــم وحــق القــرار يف التنميــة.

برامجنا املجتمعية
برامــج داليــة دامئــا بقيــادة املجتمــع، وهــذا يعنــي أن املجتمــع يقــرر مــن 

خــالل عمليــة تصويــت عــى الحلــول املقرتحــة، حيــث يحــدد املجتمــع أولوياتــه 

واحتياجاتــه مــن خــالل عقــد اجتامعــات عامــة، يتــم فيهــا طــرح مبــادرات وحلــول 

لالحتياجــات واألولويــات املحليــة، ثــم يصــوت املجتمــع املحــي ألفضــل مبــادرات 

يرونهــا مناســبة وتفيدهــم كمجتمــع بأكملــه ويتــم رصف املنحــة بنــاءاً عــى ذلــك. 

الربامج هي:

برنامج القرية من تقرر
ــاء  ــال والنس ــم الرج ــا فيه ــة، مب ــع املختلف ــات املجتم ــج فئ ــذا الرنام ــمل ه يش

واألطفــال والشــباب، وكبــار الســن. ويهــدف للعمــل مــع مجتمــع القريــة ككل 

يف تنفيــذ مبــادرات مجتمعيــة تعــود بالفائــدة عــى املجتمــع مــن خــالل املنــح 

ــة.  املقدمــة وحشــد املــوارد املحلي

برنامج نساء تدعم النساء
يجمــع هــذا الرنامــج النســاء مــن أجــل حشــد املــوارد املحليــة لتحقيــق 

ــث  ــه، حي ــج بأكمل ــإدارة هــذا الرنام ــوم النســاء ب ــن. وتق ــن وأولوياته مبادراته

يــأيت القــرار فيــام يتعلــق بــإدارة املنــح ورصفهــا، ملجموعــات نســائية أو بشــكل 

ــع ككل.  ــا املجتم ــتفيد منه ــادرات يس ــردي، مبب ف

برنامج إبدأ الشبابي
ــة ومســاحة  ــق بيئ ــدأ الشــبايب يف عــام ٢016، مــن أجــل خل ــق برنامــج إب انطل

ــق  ــى خل ــج ع ــز الرنام ــطن. يرك ــة يف فلس ــة التنمي ــباب يف عملي ــاركة الش ملش

ــم. ــادرات يف مجتمعاته ــذ مب ــادة وتنفي ــابات لقي ــباب والش ــرص للش ف

ــن  ــطينية م ــدن الفلس ــرى وامل ــابات يف الق ــباب والش ــج الش ــتهدف الرنام يس

جميــع الفئــات العمريــة حتــى ســن 35 عــام. كــام يتــم تنفيــذ هــذا الرنامــج يف 

املــدارس حيــث يســتهدف فئــات عمريــة مختلفــة للعمــل عــى إيجــاد حلــول 

ــة. مجتمعي

برنامج الساحة
ــع،  ــات املجتم ــع فئ ــتهدف جمي ــة، تس ــاحة مجتمعي ــن مس ــارة ع ــاحة عب الس

حيــث متكنهــم مــن التجمــع وعقــد اجتامعــات، ومجــاورات، ودورات تدريبيــة، 

ــاء  ــة فض ــاحة« مبثاب ــر »الس ــى آخ ــم. مبعن ــع تخصه ــول مواضي ــل ح وورش عم

عــام لنــر املعرفــة واألفــكار وتبــادل املــوارد. ويضمــن الرنامــج مرافــق داخليــة 

ــمية  ــات موس ــر وجب ــخ يوف ــة، ومطب ــت ضياف ــة، بي ــة عضوي ــة، حديق وخارجي

ــة. وصحي

مبادرة دّكان-لبيع األغراض املستعملة
تتلخــص فكــرة هــذه املبــادرة يف إتاحــة الفرصــة لجميــع أفــراد املجتمــع لــراء 

أغــراض مســتعملة بحالــة جيــدة وبأســعار زهيــدة، حيــث يقــوم أفــراد املجتمــع 

بالتــرع بهــذه األغــراض.  كــام أن املبــادرة متكــن شــعبنا مــن إعــادة اســتخدام 

هــذه األغــراض املختلفــة، بــدالً مــن التخلــص منهــا يف مكبــات فلســطن وزيــادة 

ــا مــن  ــة، مــام ميكنن ــادرة مصــدر دخــل إضــايف لدالي ــر املب ــك توف ــوث. كذل التل

ــراد  ــع أف ــح الفرصــة لجمي ــع، ويتي ــادة املجتم ــة بقي ــح املقدم ــدد املن ــادة ع زي

ــن  ــك م ــل ذل ــايل يقل ــح. بالت ــذه املن ــن ه ــتفادة م ــطيني باالس ــع الفلس املجتم

ــا عــى الدعــم الخارجــي املــروط. اعتــامد مجتمعن

ــك  ــة عــن العطــاء املجتمعــي. وذل فكــرة دكّان تجســيد لفلســفة مؤسســة دالي

مــن خــالل حشــد املــوارد املحليــة يف فلســطن مــن املجتمــع، وتيســر العطــاء 

ــة. ــذي يعــد جوهــر عمــل مؤسســة دالي املجتمعــي، ال

@dukkandalia ميكنكم متابعة دكّان عى اإلنستاجرام

برنامج حشد الشتات الفلسطيني واألصدقاء 
املتضامنني مع فلسطني

بالراكــة مــع To Be There، قمنــا بتأســيس برنامــج الشــتات واألصدقــاء 

ــة يف  ــة مختلف ــرص تطوعي ــم يف ف ــن أجــل إرشاكه ــع فلســطن، م ــن م املتضامن

البــالد. يــدوم الرنامــج عــرة أيــام يتعــرف مــن خاللهــا املشــاركون عــى طبيعــة 

ــالل  ــش تحــت االحت ــه العي ــا يعني ــة والسياســية يف فلســطن، وم ــاة اليومي الحي

اإلرسائيــي. يف حــال أراد املشــاركون متديــد فــرتة بقائهــم، نســتطيع يف داليــة أن 

نســاعدهم للوصــول إىل مجتمعــات محليــة ميكنهــم التطــوع بهــا، وذلــك حســب 

حاجــة املجتمــع املحــي.  

صناديق مجتمعية
مبــا أننــا نشــجع العطــاء املجتمعــي، وأهميتــه يف اســتهداف أولويــات الشــعب 

الفلســطيني وتحقيــق التنميــة الصامــدة، ميكنكــم مــن خاللنــا إنشــاء صنــدوق 

مجتمعــي بقضايــا تهتمــون بهــا مثــل حقــوق املــرأة، أو الزراعــة املســتدامة، أو 

متكــن الشــباب، أو البيئــة وغرهــا مــن األمــور.

صندوق التعليم
ــدف  ــة، ويه ــناد الطلب ــطينية إلس ــع الفلس ــة م ــدوق بالراك ــيس الصن ــم تأس ت

ــل، وبعــد  ــة. يف املقاب ــة الجامعــات يف إكــامل دراســاتهم الجامعي إىل دعــم طلب

الحصــول عــى املنحــة، يقــوم هــؤالء الطلبــة بتدريــس طلبــة املــدارس يف 

ــات،  ــل الرياضي ــع مختلفــة مث ــة بهــدف تقويتهــم يف مواضي مجتمعاتهــم املحلي

ــدأ  ــدوق مب ــذا الصن ــزز ه ــايل يع ــة.  وبالت ــة والعربي ــة اإلنجليزي ــوم، اللغ العل

ــي. ــاء املجتمع العط


