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بعــــد الجهــــد الــــذي بذلتــــه مؤسسة إحســــان والتحّديــــات العديــــدة التــــي تغّلبــــت عليهــــا، أدركنــــا 
ــة ”. ــا اإلرادة المطلوب ــر، فقــط إذا امتلكن ــام بالكثي ــتطيع القيـ ــا نســ ــة هامــة وهــي “ أنن حقيقــ

 
ُيشــــّرفنا أننــــا نعمــــل فــــي فريــــق إحســــان يــــدًا بيــــد، خاصــًة زمالؤنــا فــي ســورية الذيــن لــم يكــن لنا 
أن نصــل إلــى مــا وصلنــا إليــه لــوال جهدهــم الجبــار وعملهــم الــدؤوب. فلــــدى إحســان واحــــد مــــن 

أفضــــل فــــرق العمــــل مــــن حيــث المهنيــــة والتأهيــل والقــدرة علــى تحّمــل المســــؤولية.
 

ثقتنــا كبيــرة أنَّ ســبب نجــاحنا هو “ اإلخــالص وتحّمل المســؤولية ”، وهمــا مــا مكننــا مــن الســير 
بخطــــوات ثابتــــة لتحقيــــق كل تطلعاتنــــا التي تنسجم مع تطلعــــات شــعبنا الســوري الحبيب، الذي 

قــّدم الغالــي والنفيــس فــي طريق الكرامة المنشــودة.

براء الصمودي
المدير التنفيذي

كلمة فريق إحسان
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لمحة عن إحسان

     مؤسسـة تنمــوّية إغاثّية غيــر ربحّيــة، تأّسست في يوليو/ تموز 2013، لتقوم بإعــداد وتنفيــذ 
     ودعم المشاريع التنموّية والخدمّية األساسّية لحياة السوريين ضمن مسارّي اإلغاثة والتنمية 

     في المنتدى السوري.

     نؤمن بأّن الطريق األمثل لتأمين الحاجات الُملّحة للسوريين يمر عبر إنجاز التنمية االقتصـــادّية    
     واالجتمـــاعّية وتقديم الّدعم الفّعال للمجتمع المدني وبناء قدرات المجالس المحلّية.

     تهُدف إحسان إلـى تمكين السوريين مــن استئناف حيــاتهم الطبيعية اعتمادًا على مؤهالتهـم
     وقدراتهم الذاتّية.
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العمــل علــى تأميــن أكثــر االحتياجــات إلحاحــًا للســوريين مــن خــال التركيــز على رفــع الُمعانــاة وتقوية 
االقتصــاد وتطويــر المجتمــع، كمــا تســعى لدعــم المجتمــع المدنــي الفّعــال وبنــاء قــدرات المجالــس 

المحلّيــة في ســورية.

الســعي لتطويــر حيــاة الســوريين عــن طريــق اإلغاثــة ومبــادرات التنمّيــة وإعــادة تفعيــل دور المجتمع 
المدني الســوري. 

الــرؤيــة 

المهّمة
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الهكيل التنظيمي إلحسان
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إدارة البــرامـــج

مكاتب الداخل

االتفاقيات والشراكات

دراســـة وتخطيـط وتنفيـذ ومتـــابعة ميــدانية للمشـــاريع حســب تقييم االحتيـاجــات وفق معــايير 
مهنّية عالمية.

تعمــل علــى إدارة عمــل ومــوارد مكاتــب إحســان فــي ســورية، لتنفيــذ كافــة البرامــج والمشــاريع 
بالشــكل األمثــل.

بناء عاقــات تــواصل وشــراكات استـراتيجّية مع المنظمــات الدولّية والمنظمات غيــر الحكومية 
الدولّية والسورية ومنظمات المجتمع المدني في سورية.

آلية العمل في إحسان
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المراقبة والتقييم

تقييم االحتياجات

إعــداد تقاريــر إحصائيــة بنــاًء علــى مســوحات ميداينــة، يتــم مــن خالهــا تقييــم االحتياجات اإلنســانية 
الفعليــة وأولويــات الّدعــم المطلوبــة، لتكــون األســاس الــذي ُيعَتمــد عليــه في توظيف المســاعدات 
الُمقّدمة من قبـل الجهـــات المــانـحة في المـكان المناسـب بمصـداقيــة كـامـلة ووثــوقـّيـة عــالـيـة.

     متابعة مراحل تقّدم تنفيذ المشروع وإعداد التقارير الخاصة بذلك.
     قيــاس تأثير المشــروع على المســتفيدين، وتقــديم التغذية الــرجعّية لقســم إدارة المشــاريع.

آلية العمل في إحسان
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توّزع مكاتب إحسان
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ِقطاعات العمل في إحسان

تعمــل إحســان علــى دعــم وتنفيــذ المشــاريع بحســب الِقطاعــات والتصنيفــات الفرعيــة المعتمــدة 
مــن قبــل المنظمــات الدولّيــة علــى الشــكل التالــي:
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ُمنجزات إحسان 2015

في مجال تقييم االحتياجات

قامــت إحســان بالعديــد مــن المســوحات والتقاريــر التــي ســاهمت بتحقيــق االســتجابة الُمثلــى 
للمســتفيدين وفقــًا ألولويــة االحتياجــات. مــن أهمهــا:

    محافظة إدلب في قرية حّزارين في ِقطاع التعليم بتاريخ 3/2015.
    محافظة إدلب في قرية جرجنـاز في ِقطاع التعليم بتاريخ 4/2015.

    النازحون الُجدد مـن قرية جسر الشغور بتاريخ 4/2015 - ) 1,820عائلة (.

    النازحون الُجدد من منطقـــة الغـــــاب بتـاريخ 7/2015 - ) 5,248 عائلة (.
    محافظة الالذقية في ِقطاع األمن الغذائي بتاريخ 8/2015.
    محافظة حمـــاة فــي ِقطاع األمـــن الغذائي بتاريخ 9/2015.

    محافظة الالذقية بتاريخ 11/2015 في جميع الِقطاعات، وشمل المسح جميع القرى الُمحّررة
    في المحـافظة والبالغ عددها 88 قرية.
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ُمنجزات إحسان 2015
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إجمالي الّدعم الُمقّدم حسب الِقطاعات
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إجمالي الّدعم الُمقّدم حسب المنطقة
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عدد المستفيدين من خدمات إحسان حسب الِقطاع
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جانب من الّدعم الُمقّدم في ِقطاع األمن الغذائي وُسبل العيش 
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الّدعم الُمقّدم في ِقطاع األمن الغذائي وُسبل العيش

عملت إحسان على مسارين، هما: 
                                 السلل الغذائية.

                                 المشاريع الزراعية التنموّية. 
وّزعت أكثر من 120,000 سلة غذائية في محـــافظة حلـب. 
وّزعت أكثر من 29,000 سلة غذائية في محافظة الاذقية.
وّزعت أكثر من 27,000 سلة غذائية في محـــافـظة إدلـب.

قّدمت دعمًا لـ 2,000 مزراع من بذار وسماد وأدوات زراعية وطرق ري حديثة.
نّفذت مشاريع زراعية في ريف حماة وحلب وإدلب.

قـامـت بــدعـم فــرن خبـــز في ريـف محــافظة إدلـب. 

الّدعم
المستفيدون

$8,346,865

905,700
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جانب من الّدعم الُمقّدم في ِقطاع اإليواء والمواد غير الغذائية 
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الّدعم الُمقّدم في ِقطاع اإليواء والمواد غير الغذائية 

وّزعت إحسان 14,000شادر شتوي في ريف محافظة إدلب وريف حلب وريف الاذقية.
وّزعت 12,550سلة شتوية في ريف محافظة إدلب وريف محافظة حلب.

وّزعت 1,100سلة صيفية بريف محافظة إدلب.
وّزعت 1,500سلة خاصة بالمرأة بريف محافظة حلب.

الّدعم
المستفيدون

$1,668,068

87,220
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جانب من الّدعم الُمقّدم في ِقطاع المياه واإلصحاح والنظافة
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نّفذت إحسان مشروع إدارة النفايات الصلبة في إدلب.
أعادت تأهيل محطات المياه في إدلب وحلب ) آبــار ارتـوازية ومحـطات مياه في خــان شيخون

– معّرة النعمان – اعزاز – حيان (
نّفذت مشاريع التوعية بالنظافة في سنجار بإدلب موّجهة لألمهات ورّبات المنزل.

وّزعت أكثـر من 5,000 سلة نظافة في ريف حلب الشـمالي وريف إدلـب الشـرقي. 

الّدعم الُمقّدم في ِقطاع المياه واإلصحاح والنظافة

الّدعم
المستفيدون

$1,569,184

382,790
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جانب من الّدعم الُمقّدم في ِقطاع التعليم 
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الّدعم الُمقّدم في ِقطاع التعليم 

قّدمت إحســان دعمــًا لـ 12,200 طــالب ومعلم ممن ُحـــرمــوا مــن دراســتهم ومســتحقاتـهم.
قامت بترميم وتجهيـــز وتأهيل 3 مدارس في سورية ومدرستين في تركيا، كمــا قامت بــدفع 

رواتب المعلمين.
المدارس السورية هي:

                                مدرسة عندان في حلب.
                                مدرسة كفربســـــين في حلب.
                                مدرسة خان العسل في حلب.

الّدعم
المستفيدون

$312,568

12,200
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جانب من عمليات المسح الميداني في الالذقية
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عمـلت إحسان على دعـم المجـالس المحلّية ومنّظمــات المجتمـع المــدني معتمـدًة في ذلك 
على الـّدعم المقــّدم مــن المنتدى السـوري، باإلضـافة إلى عقــدها العـــديـــد مـــن المـؤتمرات 

التــي تخــدم قضيتهـا.
أهم المجالس المحلّية التي تّم دعمها:

                                 مجلس محافظة  حـمـــــاة.

                                 مجلس محافظة الالذقية.
                                 وحدة المجـالس المحلـّية كمنظمة داعمة لعمل المجـالـس المحـلّية.

الّدعم المقّدم في الِقطاع المؤسساتي

الّدعم
المستفيدون

$251,070

62,700
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جانب من الّدعم الُمقّدم في ِقطاع الحماية
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الّدعم الُمقّدم في ِقطاع الحماية

نّفذت إحسان عـدة مشاريع لحماية ودعم المرأة والطفل، حيث قامت بافتتاح 4 مراكز حماية في 
حلب وإدلب والحسكة، وهذه المراكز هي: 

     مركز صديق المرأة في مدينة كفرنبل بمحافظة إدلب.
     مركز صديق المرأة في حي المشــهد بمحافظة حلب.

     مركز صديق الطفل في دارة عــــّزة بمحـافظة حـلب.
     مركز صديق الطفل في محــافظة الحســـكة.

الّدعم
المستفيدون

$14,492

9,414
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الشراكات
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التقرير المالي
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