¼ الفلسطينيني يعيشون تحت خط الفقر

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  1,000دوالر تكفي لتأمني املساعدات واالحتياجات األساسية
ألرسة فقرية واحدة ملدة عام.

حملــة «مــن أرسة إىل أرسة يف غــزة» :العائــات الفلســطينية يف قطــاع
غــزة يف أمــس الحاجــة لدعمنــا
املســاعدة الطارئــة للعائــات الفقــرة املتــررة مــن العــدوان 1,800 :دوالر يف
العــام بواقــع  150دوالر يف الشــهر.

معاً من أجل تأمني حياة كرمية للعائالت
الفلسطينية املحتاجة

املســاعدة الطارئــة للعائــات الفقــرة املتــررة مــن العــدوان والتــي تهدمــت
منازلهــا 2,400 :دوالر يف العــام بواقــع  350دوالر للثالثــة أشــهر األوىل ،و150
دوالر لألشــهر التســعة املتبقيــة.

لنكون بكم ومعكم عوناً لهم
ملزيد من املعلومات وتقديم التربعات يرجى التواصل العناوين التالية:
بريد إلكرتوينrdcteam@jwelfare.org :
هاتف )+972-2( 241-5130 :أو )+970-2( 241-5130
هاتف)+962-6(585-0600 :

برنامج من أرسة اىل أرسة
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ملاذا برنامج من أرسة اىل أرسة؟

ما هي ألية عمل الربنامج؟

من هي األرس املستفيدة؟

أكــر مــن ربــع الفلســطينيني يف الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة يعيشــون
تحــت خــط الفقــر .ففــي ظــل واقــع االحتــال اإلرسائيــي وسياســاته
القمعيــة ،وانتشــار أكــر مــن  500حاجــز عســكري ،و 700كــم مــن
جــدار الفصــل العنــري ،والفصــل بــن القــدس وســائر قــرى ومــدن
الضفــة الغربيــة وبــن قطــاع غــزة ،والحصــار املســتمر عــى القطــاع
منــذ أكــر مــن  8ســنوات ،يســتمر تدهــور الوضــع االقتصــادي للســكان
الفلســطينيني ،مخلفــاً آفــاق اقتصاديــة ضيقــة ومحدوديــة يف فــرص
العمــل.
ومــن أجــل التقليــل مــن حــدة الفقــر وآثــاره الســلبية ،وتأمــن حيــاة
كرميــة لجميــع الفلســطينيني ،قامــت مؤسســة التعــاون منــذ العــام
 ،2005بإطــاق برنامــج "مــن أرسة إىل أرسة" املمــول مــن لجنــة أصدقــاء
التعــاون .فمــن خــال هــذا املــروع ،تــم تقديــم املســاعدات وتغطيــة
االحتياجــات األساســية ألكــر مــن عــرة آالف أرسة فلســطينية غــر
قــادرة عــى توفــر متطلبــات الحيــاة األساســية ألفرادهــا.

تقــوم مؤسســة التعــاون بتنفيــذ الربنامــج بالرشاكــة مــع  8مؤسســات
مختصــة يف التنميــة املجتمعيــة ،ولهــا إنتشــار واســع جغرافيـاً وقــدرات
عاليــة يف التنفيــذ ،حيــث يتــم تحديــد األرس املحتاجــة مــن خــال
الزيــارات امليدانيــة وقوائــم موثوقــة يتــم تحديثهــا بشــكل دوري،
إضافــة اىل تقاريــر فنيــة وماليــة شــهرية.

األرس املحتاجة واألكرث فقرا ً وذلك حسب املعايري التالية:
• تعــرض مســكن العائلــة للهــدم الــكيل أو الجــزيئ (يف مناطــق االجتيــاح) أو
الــرر الجســيم (غــر مالئــم 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.

"لقــد ســاهم برنامــج دعــم األرس الفلســطينية املحتاجــة "مــن أرسة
إىل أرسة" يف تغطيــة جــزء كبــر مــن مصاريــف عائلتــي يف مختلــف
املجــاالت ،وأهمهــا بالنســبة يل ،هــي تغطيــة مصاريــف عالجــي مــن
أمـراض مزمنــة كانــت تســتنزف ميزانيــة البيــت بشــكل شــهري ودائــم،
بجانــب مصاريــف دراســة إبنتــي املتفوقــة أكادمييـاً يف جامعــة القــدس
املفتوحــة".
ام مطلقــة تعيــش يف احــدى قــرى
بيــت لحــم مــع أبنائهــا الثالثــة يف
منــزل يفتقــر ألدىن مقومــات الحيــاه

ما هي أهداف الربنامج؟
تقــوم مؤسســة التعــاون بتنفيــذ الربنامــج بالرشاكــة مــع  8مؤسســات
مختصــة يف التنميــة املجتمعيــة ،ولهــا إنتشــار واســع جغرافيـاً وقــدرات
عاليــة يف التنفيــذ ،حيــث يتــم تحديــد األرس املحتاجــة مــن خــال
الزيــارات امليدانيــة وقوائــم موثوقــة يتــم تحديثهــا بشــكل دوري،
إضافــة اىل تقاريــر فنيــة وماليــة شــهرية.

"مجــد  14عامــا ،وهــو األبــن األكــر ألب مريــض ،ال يســتطيع العمــل.
حيــث تــرك مجــد املدرســة إىل ســوق العمــل لتلبيــة احتياجــات عائلته،
ولشــعوره بعــدم قــدرة والــده عــى توفــر املصاريــف املدرســية لــه
وإلخوتــه.
ومــن خــال تدخــل برنامــج "مــن أرسة إىل أرسة" واملســاعدات املقدمة،
يعيــش مجــد اآلن ضمــن أرستــه يف حالــة مــن اإلســتقرار االجتامعــي،
حيــث إلتحــق مجــدداً مبدرســته ،ويســعى باجتهــاد لتطويــر قدراتــه
الدراســية ورفــع مســتوى تحصيلــه العلمــي ،ويأمــل ،وأرستــه ،أن
تتوســع دائــرة املســاعدات لتطــال املزيــد مــن العائــات املحتاجــة
التــي تعــاين نفــس ظــروف العائلــة".
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