
 2022أيلول ب وآ  شهري خالل  عائلة 1,638لـ   "أهلنا" تقديمات
 

 

المجتمع اللبناني تعمل جمعية أهلنا على بمع استمرار ارتفاع معدالت الفقر وتمدد األزمة االقتصادية التي تعصف  

بهدف   مدينة صيدا وجوارها  األكثر حاجة فيالعائالت مروحة برامجها وتقديماتها لتشمل أكبر عدد ممكن من توسيع 

، وتنطلق في ذلك  المساهمة في تحسين أوضاعهم المعيشية بكل أبعادها اإلقتصادية واالجتماعية والصحية والتربوية

تشبيك وتعاون مع عدد حياء والبيوت، ومن تواصل و دراسة وافية للواقع المعاش عبر زيارات ميدانية لألرصد ومن 

في  جمعيات المن   ال المدينة    الناشطة   " المعلومات  قاعدة  المستفيدين   داتالتوحيد  أسماء  وتكرار  إلزدواجية  تالفياً   "

   ولضمان افادة الشريحة األكبر واألكثر تضرراً من األوضاع .

 

  المؤسسات الخدماتية في المدينة كافة  ن مع المجتمع األهلي وعلى التعاو "  هلنا"أوخالل شهري آب وأيلول ، حرصت  

  خالل هذين الشهرين على الشكل التالي :  ضمن البرنامجين اإلنساني والتنمويوالجوار، وكانت حصيلة تقديماتها 

 
 : نساني البرنامج اإل أوالً :

 

المتعففة في المدينة وإغاثتها ضمن الظروف الصعبة  الذي يهدف لدعم العائالت  :    ستجابةغاثة واإلمشروع اإل  -  1

. ورعاية مسنيين ودعم صحي  قديم مساعدات غذائية ونقدية وترميم منازل ومالبس شتوية وصيفيةالتي تمر بها، عبر ت 

 : تم تقديمحيث 

حصص اللحوم والوجبات و  الغذائية،  تنوعت بين الوحدات حيث    ،غذائيةالمساعدات  ال  ة من مستفيد عائلة    455    -أ  

 . الساخنة

أهلنا من مختلف الجنسيات وموظفو ومتطوعو عدد    عائالت ، شملت  نقديةمساعدات  من ال  عائلة مستفيدة  856  -  ب 

ال وواال حيوية  المؤسسات  من  المدينة الغاثية  في  صيدادائرة    موظفو)    تنموية  عناصرفوجأوقاف  صيدا، إ  ،    طفاء 

 صيدا، متطوعو فوج إطفاء صيدا القديمة (  شرطة بلديةعناصر  الدفاع المدني،متطوعو 

   .مرضى الحاجات الخاصة وكبار السنل حفاضات الاً من مستفيد  99  -ج 

 . مالبس ال من مستفيد  19  -د 

ترميم منزل تم  ضمن برنامج ترميم المنازل الذي يهدف لتوفير حياة كريمة لعائالتنا  و  مشروع ترميم المنازل :  -  2

 . عائلة مستفيدة في تعمير عين الحلوةواحد ل

الصحية  الزيارات    عبر  مسن في مدينة صيدا وجوارها  67الذي يعمل على رعاية    :رعاية المسنين  برنامج    -  3

 والمتابعة الدورية مع األطباء اإلختصاصيين.وتأمين الحفاضات واألدوية  سبوعيةاأل

  ستشفائية في مراكز صحية االتكاليف  لل تغطية  لامريضاً عبر تأمين    311  الذي يستفيد منه    :وع الصحير المش  -  4

 . األدوات الطبيةالمعدات وو  األدوية المزمنةو

 الذي يعنى بجمع المالبس المستعملة والجديدة وتوفيرها للعائالت المتعففة في صيدا   مشروع توزيع المالبس:  -  5

 .وجوارها بأسعار رمزية

 

 : البرنامج التنمويثانياً : 

 

 حيث يتيماً مكفوالً عبر الزيارات الدورية التي تقوم بها المشرفات،    139يتابع البرنامج    كفالة اليتيم:برنامج    -  1

 .لكفالة أيتام المدينة وتقديم الرعاية لهم عبر الدعم المعيشي والتعليمي والتربوي والنفسي والصحي  البرنامج  يهدف

يهدف البرنامج لدعم العائالت األكثر حاجة في المدينة عبر توفير األدوية وإيجار منزل   :مشروع كفالة عائلة  -  2

 .  عائلة  143والحفاضات، ويستفيد من البرنامج  

يعتبر هذا البرنامج حاجة ملحة لعدد من أبناء المدينة الذين يعانون من أمراض وحاجات   برنامج الرعاية الخاصة:  -  3

خاصة )توحد، شلل، كهرباء بالرأس، ضمور دماغي( حيث نعمل على تأمين أدوية، حفاضات، مدارس تخصصية  

 . مستفيداً  45 ومتابعة أخصائيين، ويستفيد من البرنامج 

النفسي    برنامج  -  4 لـ  البرنامجيقدم    االجتماعي:الدعم  لمستفيداً   31  خدماته    ةجلسات عالج حسي، حيث خضعوا 

  جلسات عالج نفسي.و  تقويم النطق ،يةحرك

التربوي  -  5 في    18شارك    :المشروع  المكفولين  أبنائنا  من  الصيفيطفل  مهاراتهم المخيم  لتنمية وصقل  وذلك   ،

 واكتشاف مواهبهم عبر األنشطة الالمنهجية.  


