مشاريع و مبادرات
مركز زها الثقافي

مشروع انشاء مراكز زها الثقافية في محافظات المملكة

ضمن المبادرات الملكية السامية
بلغ عدد فروع مراكز زها الثقافية  22بدعم من

عدد المراكز المنفذة مشروع انشاء مراكز زها الثقافية
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المختلفة كوزارة التخطيط و التعاون الدولي و وزارة اﻻدارة
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المحلية و الديوان الملكي العامر وبالشراكة مع البلديات في
المحافظات
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حيث تقدم هذه المراكز العديد من البرامج
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التددريبية المجانية في كافة المجاﻻت و لكافة افراد المجتمع و
من جميع الجنسيات و يستفيد من هذه المراكز سنويا ما
يقارب 1.600.000مستفيد
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المبادرات المستحدثة بسبب جائحة كورونا/مبادرة التدريب عن بعد
بناء علﻰ الظروف الحالية التي حلت بالعالم اجمع
والتي استدعت اغﻼق كافة الجوانب العملية و التعليمية
و الحياتية ،حرص مركز زها الثقافي علﻰ استكمال
تنفيذ برامجه التدريبية من خﻼل التجربة الناجحة
للتدريب عن بعد  ,حيث تم تهيئة الظروف و تدريب
المدربين و رفع قدراتهم ليتمكنوا من اداء المهام
المطلوبة منهم
كما قام مركز زها بتفعيل خدمات مركز الرفاه النفسي
لتﺻبﺢ ايضا عن بعد و قام المركز باستكمال تدريبات
كافة الفرق و اقامة العديد من المسابقات من خﻼل هذه
المبادرة .

مشاريع بالشراكة مع المنظات الدولية2019/2020
يقدم مركز زها و بالشراكه مع المنظمات الدولية فرص للشباب لتعزيز قدراتهم
المهنية و اﻻكاديمية و رفع مهارات مقدمين الرعاية في التعامل مع اﻻطفال من
خﻼل المشاريع التالية

مشروع تعزيز قدرات و فرص كسب العيش للشباب في المحافظات بالشراكة مع World vision
حيث بلغ عدد المنتسبين للبرامج  528شاب و شابة من السوريين و اﻻردنيين

مشروع التدريب المهني لتمكين الشباب بالشراكة مع الهﻼل اﻻحمر اﻻردني
حيث بلغ عدد المنتسبين للبرامج  693شاب و شابة من السوريين و اﻻردنيين

مشروع اهﻼ سمسم يقدم المشروع جلسات الدعم و التوعية الخاﺻة بمقدمين الرعاية
باﻻضافة الﻰ جلسات دعم اﻻطفال من خﻼل دورات تدريبية تقدم في فروع مراكز زها
الثقافية

ملخص احﺻائيات عدد البرامج و عدد فرص العمل لعام 2019/2020
ملخص فرص العمل و تشغيل الشباب
عدد المراكز الفعالة
عدد المدربين المتعاقد معهم في جميع مراكز زها
عدد المستفيدين من مشاريع تدريب و تمكين الشباب
عدد البرامج المقدمة خﻼل عام 2020-2019
عدد المستفيدين من البرامج التدريبية في مراكز زها
مجموع عدد المتعاقد معهم و المستفيدين من مشاريع تمكين الشباب
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مشاريع تحسين الوضع الصحي و البيئي لﻼطفال
مشروع انشاء غرفة العاب لﻼطفال وتأهيل قسم اﻻطفال في
المستشفيات الحكومية و العسكرية
تم اﻻنتهاء من  24غرفة العاب في كافة محافظات المملكة
باﻻضافة الﻰ مشروع فرﺻتي للتعلم و مشروع انشاء مركز
التأهيل اﻻولي لذوي اﻻحتياجات الخاﺻة
مشروع زها الشباب
تم تاهيل و تشغيل  5مراكز
شبابية
مركز شابات القويسمةمركز شابات الشنونةالشمالية
مركز شابات حي اﻻمير محمد /
الزرقاء
مركز شباب حي اﻻمير محمد /الزرقاء
USAIDو ذلك بدعم من
باﻻضافة الﻰ مركز شابات
الﺻيوانية في محافظة
البلقاء

مشروع تحسين المراكز الﺻحية
و مراكز اﻻمومة و الطفولة.
تم اﻻنتهاء من مركز ﺻحي
اﻻمير نايف بن عاﺻم /سويمة
البحر الميت و مركز ﺻحي
اﻻميرة ﺻالحة بنت نايف /غور
الﺻافي

مشاريع تحسين الوضع الصحي و البيئي لﻼطفال
مشروع فرﺻتي للتعلم
مشروع يمنﺢ المرضﻰ من اﻷطفال فرﺻة لمواﺻلة تعليمهم ودراستهم في حين
خضوعهم للعﻼج من مرض السرطان واﻷمراض التي تستدعي مكوثهم فترة
زمنية طويلة ،حيث يقوم البرنامج في مستشفﻰ الملكة رانيا العبد إلﻰ ربط
اﻷطفال المرضﻰ والمنقطعين عن مدارسهم لتلقي العﻼج في غرف ﺻفية داخل
المستشفﻰ يديرها مدرسين متخﺻﺻين من مدرسين الثقافة العسكرية كما شمل
المشروع اقامة مركز الدعم النفسي و المجتمعي .باﻻضافة الﻰ اعادة تاهيل
مركز التاهيل اﻻولي لذوي اﻻحتياجات الخاﺻة في المستشفﻰ ذاته بدعم من ايلة

مشروع مكاني
مشروع بناء مركز ﻻطفال الشلل الدماغي
تم انجازه بدعم من شركة البوتاس
العربية و الديوان الملكي العامر و
بالتعاون مع جمعية اطفال الشلل الدماغي
 /محافظة الكرك .و يستفيد منه سنويا
 1750مستفيد

أطلقت مؤسسة زها للطفولة/مركز زها
الثقافي ،وبالشراكة مع منظمة
اليونيسف العالمية عام 2017برنامج
"مكاني" ،والذي يهدف إلﻰ ضمان
استمرار الﻼجئين السوريين والطﻼب
المتسربين من المدارس من
اﻷردنيين
ّ
الشباب واﻷطفال بالتعلم ،وتنمية
شخﺻيتهم من خﻼل التعليم غير
الرسمي

مشروع حدائق آمنة /المبادرات الملكية السامية
• تم خﻼل الثﻼث سنوات الماضية تنفيذ مبادرة حدائق آمنة حيث قام مركز زها باﻻشراف علﻰ تنفيذ  52موقع
ضمن المرحلة اﻻولﻰ و  33موقع ضمن المرحلة الثانية .

شكرا لحسن استماعكم

