Zaha Kültür Merkezi
Projeleri ve
Girişimleri

"Ürdün Valiliklerinde Zaha Kültür Merkezlerinin Kurulması" Projesi

Yüksek Kraliyet Girişimleri içinde

Kurulan Merkez Sayısı
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toplumun tüm üyeleri ve tüm milletlerden insanlar için
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belediyelerle ortaklaşa 22 şube kurmayı başarıyoruz. Bu
merkezlerden yılda yaklaşık 1.600.000 yararlanıcı
yararlanmaktadır.

Koronavirüs Nedeniyle Geliştirilen Girişimler/Uzaktan Eğitim Girişimi
Tüm pratik, eğitimsel ve yaşam yönlerinin
kısıtlanmasına neden olan, tüm dünyada
meydana gelen mevcut koşullara dayanarak,
Zaha Kültür Merkezi, eğitim programlarının
uygulanmasına

başarılı

uzaktan

eğitim

deneyimi ile devam etmek istiyordu. Söz
konusu uzaktan eğitimlerde uygun koşullar
yaratıldı, eğitmenler eğitildi ve kendilerinden
beklenen görevleri yerine getirebilmeleri için
yetenekleri artırıldı.
Zaha Merkezi, Uzaktan da çalışmak üzere
Psikolojik

Refah

Merkezi

hizmetlerini

etkinleştirdi. Zaha Merkezi ayrıca tüm ekipler
için

eğitimleri

tamamladı

ve

bu

aracılığıyla birçok yarışma düzenledi.

girişim

Uluslararası Kuruluşlar ile Ortak Projeler 2019/2020
Zaha Kültür Merkezi, aşağıdaki projeler vasıtasıyla
uluslararası organizasyonla işbirliği halinde, gençlere
mesleki ve akademik yeteneklerini geliştirme fırsatı ve ,
çocuklarla ilgilenirken bakıcılık becerilerini geliştirme
fırsatları sunar:
Valilikler Projesinde Yeteneklerin ve geçim fırsatlarının World Vision ile ortaklaşa
artırılması”. Programa kayıtlı kişi sayısı Suriyeli ve Ürdünlü 528 genç erkek ve kadına
ulaştı.
Ürdün Kızılayı ile ortaklaşa Gençlik Güçlendirme Projesi için Mesleki Eğitim.
Programa kayıtlı kişi sayısı Suriyeli ve Ürdünlü 693 genç erkek ve kadına ulaştı.

Ahlan Simsim Projesi, Zaha Kültür Merkezlerinin şubelerinde verilen eğitimler ile
çocuklara destek oturumlarının yanı sıra bakım sağlayıcılara destek ve farkındalık
oturumları sunmaktadır.

Program Sayısı ve İş Olanağı Sayılarının Özet İstatistikleri 2019/2020

İş Fırsatları ve Genç İstihdamı Özeti
Aktif merkez sayısı
Tüm Zaha merkezlerinde sözleşmeli çalışan eğitmen sayısı
Gençlik eğitimi ve güçlendirme projelerinden faydalananların sayısı
2019-2020 döneminde sunulan proje sayısı
Zaha merkezlerindeki eğitim kurslarından faydalananların sayısı
Gençleri güçlendirme projelerinin toplam yüklenici ve yararlanıcı sayısı
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Çocuk Sağlığı ve Çevre Koşullarının İyileştirilmesi Projeleri
Devlet ve askeri hastanelerde çocuk oyun odaları
kurma ve çocuk bölümlerinin rehabilitasyonu
projeleri.
“Forsati-My Opportunity Learning Projesi ve özel
ihtiyaçları olan kişiler için birincil rehabilitasyon
merkezi kurma projesine ek olarak, Krallık'ın tüm
valiliklerinde 24 oyun odası tamamlandı.

-

Sağlık merkezleri ile doğum
ve çocukluk merkezlerinin
iyileştirilmesi projesi.
Prens Nayef bin Asım Sağlık
Merkezi / Sowayma-Ölü Deniz
ve Saleha bint Nayef Sağlık
Merkezi / Ghor Al Safi
tamamlandı

Zaha Gençlik Projesi:
5 gençlik merkezi
rehabilite edildi ve
işletildi
Qweismeh Gençlik
Merkezi
Kuzey Shouneh
Gençlik Merkezi
Prens Muhammed
Bölgesi Genç Kadınlar
Merkezi / Zarqa
Prens Muhammed
Bölgesi Genç Erkekler
Merkezi / Zarqa
USAID'in desteğiyle Balqa
Valiliğindeki AlSiwaniyah Genç
Kadınlar Merkezi'ne ek
olarak

Çocuk Sağlığı ve Çevre Koşullarının İyileştirilmesi Projeleri
Öğrenme Fırsatım
Kanserden dolayı ve uzun süre hastanede kalışı gerektiren
hastalıklardan dolayı tedavi görmekte olan hasta çocuklara
eğitim ve çalışmalarına devam etme fırsatı veren bir proje.
Queen Rania Al-Abdullah Hastanesindeki program, askeri
eğitim öğretmenleri olan uzman öğretmenler tarafından ders
verilen hastane içindeki sınıflarda, tedavi görme ihtiyacı
yüzünden okula gidemeyen hasta çocukları birbirine bağlıyor.
Proje ayrıca Ayla'nın desteğiyle aynı hastanede özel
ihtiyaçları olan kişiler için birincil rehabilitasyon merkezinin
rehabilitasyonunun yanı sıra psikolojik ve toplumsal destek
merkezi kurulmasını da içerdi.

Makani Projesi.
Zaha Çocuk Vakfı / Zaha
Kültür Merkezi, 2017
yılında UNICEF ile
ortaklaşa, Suriyeli
mültecilerin ve okulu
bırakan küçük ve çocuk
Ürdünlü öğrencilerin
öğrenimlerine devam
etmelerini ve ve
kişiliklerini örgün dışı
eğitim yoluyla
geliştirmelerini sağlamayı
amaçlayan "Makani"
programını başlattı.

"Serebral palsili çocuklar
için bir merkez inşa etme"
projesi, Arab Potash Şirketi
ve Kraliyet Mahkemesinin
desteğiyle Serebral Palsili
Çocuklar Derneği / Karak
Valiliği işbirliğiyle
tamamlandı. Proje yılda
1750 yararlanıcıya hizmet
vermektedir.

Güvenli Bahçeler Projesi / Kraliyet Girişimleri
*Son üç yıl içinde Güvenli Bahçeler girişimi uygulandı, Zaha Merkezi ilk aşamada 52 ve ikinci aşamada
33 sitenin uygulanmasını denetledi.

İlginiz için teşekkürler !

