
كيف ميكنكم املساعدة ودعم األرس املحتاجة؟

هنــاك أالف األرس بحاجــة ماســة ملســاعدتنا، وميكنكــم أن تســاهموا يف الحــد 

مــن فقــر هــذه األرس، ورفــع الضيــق عنهــم وتأمــن حيــاة كرميــة لهــم وجلــب 

الفرحــة ألطفالهــم.

  إن 1,000 دوالر تكفي لتأمن املساعدات واالحتياجات األساسية 

ألرسة فقرية واحدة  ملدة عام.

¼ الفلسطينيني يعيشون تحت خط الفقر

برنامج من أرسة اىل أرسة

 معاً من أجل تأمني حياة كرمية للعائالت 

الفلسطينية املحتاجة

www.welfareassociation.org

ــالت الفلســطينية يف قطــاع  ــة »مــن أرسة إىل أرسة يف غــزة«: العائ حمل

غــزة يف أمــس الحاجــة لدعمنــا

 املســاعدة الطارئــة للعائــات الفقــرية املتــررة مــن العــدوان: 1,800 دوالر يف 

العــام بواقــع  150 دوالر يف الشــهر.

 املســاعدة الطارئــة للعائــات الفقــرية املتــررة مــن العــدوان والتــي تهدمــت 

منازلهــا: 2,400 دوالر يف العــام بواقــع 350 دوالر للثاثــة أشــهر األوىل، و150 

دوالر لألشــهر التســعة املتبقيــة.

ملزيد من املعلومات وتقديم التربعات يرجى التواصل العناوين التالية:

rdcteam@jwelfare.org :بريد إلكرتوين

هاتف: 5130-241 )2-972+( أو  241-5130 )970-2+(

هاتف: 585-0600)962-6+( 

لنكون بكم ومعكم عوناً لهم

      @welfare30@welfare30     @welfarepalestine  

http://www.welfareassociation.org/
https://www.facebook.com/WelfarePalestine
https://twitter.com/welfare30
https://www.youtube.com/user/Welfare30


 ما هي ألية عمل الربنامج؟

تقــوم مؤسســة التعــاون بتنفيــذ الربنامــج بالرشاكــة مــع 8 مؤسســات 

مختصــة يف التنميــة املجتمعيــة، ولهــا إنتشــار واســع جغرافيــاً وقــدرات 

عاليــة يف التنفيــذ، حيــث يتــم تحديــد األرس املحتاجــة مــن خــال 

الزيــارات امليدانيــة وقوائــم موثوقــة يتــم تحديثهــا بشــكل دوري، 

ــهرية.  ــة ش ــة ومالي ــر فني ــة اىل تقاري إضاف

ما هي أهداف الربنامج؟

تقــوم مؤسســة التعــاون بتنفيــذ الربنامــج بالرشاكــة مــع 8 مؤسســات 

مختصــة يف التنميــة املجتمعيــة، ولهــا إنتشــار واســع جغرافيــاً وقــدرات 

ــال  ــن خ ــة م ــد األرس املحتاج ــم تحدي ــث يت ــذ، حي ــة يف التنفي عالي

الزيــارات امليدانيــة وقوائــم موثوقــة يتــم تحديثهــا بشــكل دوري، 

ــة شــهرية.  ــة ومالي ــر فني ــة اىل تقاري إضاف

من هي األرس املستفيدة؟

األرس املحتاجة واألكرث فقراً وذلك حسب املعايري التالية:

• تعــرض مســكن العائلــة للهــدم الــكيل أو الجــزيئ )يف مناطــق االجتيــاح( أو 

الــرر الجســيم )غــري مائــم للســكن(.

• رب األرسة عاطل عن العمل، أو متوىف، أو من ذوي االحتياجات الخاصة.

• عدد أفراد األرسة أكرث من ستة أشخاص.

• يوجد يف العائلة عدد من الطلبة الجامعيني.

ــن أرسة  ــة "م ــطينية املحتاج ــم األرس الفلس ــج دع ــاهم برنام ــد س "لق

ــف  ــي يف مختل ــف عائلت ــن مصاري ــر م ــزء كب ــة ج إىل أرسة" يف تغطي

ــف عالجــي مــن  ــة مصاري ــا بالنســبة يل، هــي تغطي املجــاالت، وأهمه

أمــراض مزمنــة كانــت تســتنزف ميزانيــة البيــت بشــكل شــهري ودائــم، 

بجانــب مصاريــف دراســة إبنتــي املتفوقــة أكادمييــاً يف جامعــة القــدس 

ــة". املفتوح

"مجــد 14 عامــا، وهــو األبــن األكــرب ألب مريــض، ال يســتطيع العمــل. 
حيــث تــرك مجــد املدرســة إىل ســوق العمــل لتلبيــة احتياجــات عائلته، 
ــه  ــف املدرســية ل ــر املصاري ــده عــى توف ــدرة وال ولشــعوره بعــدم ق

وإلخوتــه. 

ومــن خــالل تدخــل برنامــج "مــن أرسة إىل أرسة" واملســاعدات املقدمة، 
يعيــش مجــد اآلن ضمــن أرستــه يف حالــة مــن اإلســتقرار االجتامعــي، 
ــه  ــر قدرات ــاد لتطوي ــث إلتحــق مجــدداً مبدرســته، ويســعى باجته حي
الدراســية ورفــع مســتوى تحصيلــه العلمــي، ويأمــل، وأرستــه، أن 
ــة  ــالت املحتاج ــن العائ ــد م ــال املزي ــاعدات لتط ــرة املس ــع دائ تتوس

ــة". ــي تعــاين نفــس ظــروف العائل الت

ملاذا برنامج من أرسة اىل أرسة؟

أكــرث مــن ربــع الفلســطينين يف الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة  يعيشــون 

ــاته  ــي وسياس ــال اإلرسائي ــع االحت ــي ظــل واق ــر. فف تحــت خــط الفق

ــن  ــم م ــكري، و700 ك ــز عس ــن 500 حاج ــرث م ــار أك ــة، وانتش القمعي

ــدن  ــرى وم ــائر ق ــدس وس ــن الق ــل ب ــري، والفص ــل العن ــدار الفص ج

ــاع  ــى القط ــتمر ع ــار املس ــزة، والحص ــاع غ ــن قط ــة وب ــة الغربي الضف

منــذ أكــرث مــن 8 ســنوات، يســتمر تدهــور الوضــع االقتصــادي للســكان 

الفلســطينين، مخلفــاً آفــاق اقتصاديــة ضيقــة ومحدوديــة يف فــرص 

ــل.  العم

ــاة  ــاره الســلبية، وتأمــن حي ــر وآث ــل مــن حــدة الفق ومــن أجــل التقلي

ــام  ــذ الع ــاون من ــة التع ــت مؤسس ــطينين، قام ــع الفلس ــة لجمي كرمي

2005، بإطــاق برنامــج "مــن أرسة إىل أرسة" املمــول مــن لجنــة أصدقــاء 

التعــاون. فمــن خــال هــذا املــرشوع، تــم تقديــم املســاعدات وتغطيــة 

ــري  ــطينية غ ــرشة آالف أرسة فلس ــن ع ــرث م ــية ألك ــات األساس االحتياج

ــاة األساســية ألفرادهــا. ــات الحي ــري متطلب ــادرة عــى توف ق

ــرى  ــدى ق ــش يف اح ــة تعي ام مطلق

ــة يف  ــا الثالث ــع أبنائه ــم م ــت لح بي

منــزل يفتقــر ألدىن مقومــات الحيــاه

      @welfare30@welfare30     @welfarepalestine  
www.welfareassociation.org

https://www.facebook.com/WelfarePalestine
https://twitter.com/welfare30
https://www.youtube.com/user/Welfare30

