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 المستفيدون الرئيسيون واحتياجاتهم 

 االحتياجات المستفيد الرئيسي 

 

 

 الشباب

 االهتمام بمشاكلهم المختلفة وطموحاتهم.  •
 بناء القدرات الشباب وتثقيفهم.  •
 توفير فرص عمل. •
 دعم مشاريع صغيرة.  •
 تعزيز المشاركة المجتمعية والسياسية. •
 توفير اماكن رياضية وترفيهية.  •
 تبني افكار الشباب االبداعية. •

 تبادل الرحالت الشبابية والخبرات مع أقرانهم في العالم. •

 

 

 المرأة

 تعزيز مشاركة المرأة في األنشطة االجتماعية والسياسية. •
 دعم قانوني وارشادي ونفسي وصحي واجتماعي. •
 تطوير قدراتها وامكانياتها.  •
 دعم وتمكين السيدات المعيالت ألسرهن اقتصاديا    •
 توفير فرص عمل. •
 تمكين المرأة في تحقيق اهدافها   •

 توفير اماكن رياضية خاصة وترفيهية •

 

 طفالاأل

 توفير بيئة دراسية وسلوكية مناسبة.  •
 التوعية واالرشاد التربوي والنفسي.  •
 االهتمام بصحته وتغذيته.  •
 تنمية قدراته ومواهبه.  •
 محاربة استغالل االطفال في سوق العمل. •
 توفير مساحات آمنة للعب. •

 

 المستفيدون الثانويون واحتياجاتهم 

 احتياجاته المستفيد الثانوي

 

 المجتمع المحلي

 التوعية والتأهيل واالرشاد  •
 المساهمة في التطوير والتنمية •
 تعزيز وحماية القيم المجتمعية •
 تحسين الوضاع والظروف المعيشية واالقتصادية •
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 (stake holdersالمستفيدون ذوي المصلحة ) 

 احتياجاته المستفيد ذوي المصلحة 

 الموظفون 

 االستقرار المالي. •
 التدريب وتطوير القدرات. •
 تعزيز الخبرات. •
 العدالة والمهنية واالحترام.  •
 أنظمة ولوائح مهنية.  •

 المتطوعون 
 توفير فرص التدريب والتأهيل.  •
 اكتساب الخبرة العلمية والمهنية. •
 االولوية في التوظيف. •
 االحترام والتقدير.  •

 المؤسسات الشريكة 

 االنشطة.التعاون في تنفيذ  •
 اكتساب الخبرات وتبادلها.  •
 تقديم المساعدة والدعم.  •
 العمل في مشاريع مشتركة.  •
 التكاملية في تعامالت العمل. •

 الممولون 

 طرح االفكار البناءة والتي تخدم وتنمي االهداف.  •
 التعامل بوضوح وشفافية ومهنية.  •
 للمشاريع.االلتزام بتنفيذ االنشطة حسب الخطط التنفيذية  •
 تنفيذ المشاريع بطريقة علمية ومهنية وسليمة.  •
 التقارير والمالية واالدارية بشكل صحيح ودون تأخير.  •
 الوصول لنتائج واضحة. •

 المؤسسات الرسمية 
 االلتزام بالقوانين والتشريعات ذات العالقة. •
 التنسيق في تنفيذ االنشطة.  •
 والمتبادل التقارير والوثائق والتعاون المشترك  •
 الشفافية وعدم هدر الموارد.  •
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