تقرير رقم ( 16 :)8أيار  22 -أيار 2020

مجموع االلتزامات حتى اليوم$5,900,000 :

تدخالتنا في الميدان ضمن حملة "فلسطين بتناديكم"
معونات غذائية وصحية في محافظتي رام هللا والبيرة وقلقيلية
قامت التعاون بالشراكة مع اتحاد الجمعيات الخيرية -القدس بتقديم
معونات غذائية وصحية استهدفت حوالي  2,220شخصا ً موزعين على
 370أسرة في محافظتي رام هللا والبيرة وقلقيلية .استهدفت المعونات
األسر الفقيرة واأليتام والمسنين واألشخاص من ذوي اإلعاقة .يأتي ذلك
استكماالً للجهود المبذولة منذ بدء حالة الطوارئ في محافظة القدس
مروراً بمحافظات بيت لحم وطوباس واألغوار الشمالية ،وجنين
وطولكرم وصوالً إلى محافظتي رام هللا والبيرة وقلقيلية .رابط الخبر
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توزيع معونات غذائية في كل من نابلس وأريحا
قامت التعاون بالشراكة مع اتحاد الجمعيات الخيرية -القدس بتقديم
المساعدات اإلنسانية من مواد غذائية وصحية لحوالي  3,000مواطن
موزعين على  500أسرة متعففة في محافظتي نابلس وأريحا .يندرج
هذا التدخل في سياق الجهود الرامية إلى إغاثة األسر الفلسطينية الفقيرة
في ظل العمل على مواجهة أخطار جائحة فيروس الكورونا ،التي
تزامنت مع حلول شهر رمضان الفضيل وترافقت مع سوء األوضاع
المعيشية في كافة المحافظات الفلسطينية .رابط الخبر
توفير وجبات إفطار للصائمين في مراكز الحجر الصحي -غزة
قامت التعاون بتوفير أكثر من  3,500وجبة إفطار للصائمين المتواجدين
في مراكز الحجر الصحي بقطاع غزة وذلك بتمويل من بنك فلسطين
ضمن حملة "فلسطين بتناديكم" .ومن المتوقع أن توفر التعاون ضمن
هذا التدخل أكثر من  10آالف وجبة إفطار.
حصة االطفال االيتام من فرحة العيد ضمن برنامج وجد -غزة
بدأت التعاون بتوزيع طرود غذائية وكسوة العيد على االطفال االيتام
ضمن " برنامج وجد" لرعاية االيتام وبتمويل من بنك فلسطين .سيتم
من خالل هذا التدخل توزيع  636طردا غذائيا و 947كسوة عيد متكاملة
لألطفال االيتام حتى عمر  10سنوات والمتكفل بهم ضمن البرنامج.

توزيع المزيد من سالت األغذية الطازجة
تستمر التعاون بتوزيع سالت األغذية الطازجة خالل شهر رمضان
المبارك في قطاع غزة ضمن حملة "فلسطين بتناديكم" ،حيث استطاعت
حتى اآلن توزيع أكثر من  16,000سلة أغذية طازجة استفاد منها ما
يقارب  3,500أسرة وأكثر من  400من صغار المزارعين والمنتجين.
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مواصلة توزيع الطرود الغذائية في قطاع غزة
انتهت التعاون من توزيع  3,258طرداً غذائيا ً رمضانيا ً على األسر
المتعففة في قطاع غزة كهدية من عائلة الكالوتي في القدس الشريف.
ومن جهة ثانية ،تستمر التعاون في توزيع أكثر من  1,400طرد غذائي
على االسر المتعففة وعائالت االيتام قبيل حلول عيد الفطر بمساهمة من
جهات أخرى.

تعزيز جهوزية وصمود بيوت المسنين واأليتام في مواجهة الطوارئ
من أخطار جائحة فيروس الكورونا في فلسطين
بدأت التعاون بالشراكة مع جمعية اإلغاثة الطبية بحملة توزيع مساعدات
عينية ضمن مشروع " تعزيز جهوزية وصمود بيوت المسنين واأليتام
في مواجهة الطوارئ من أخطار جائحة فيروس الكورونا في فلسطين".
واستهدفت الحملة ستة عشر من بيوت المسنين/ات وستة من دور األيتام.
ومن المتوقع أن يستفيد من هذه المساعدات ما يزيد عن  483من كبار
السن النزالء في بيوت المسنين/ات وأكثر من  179من األيتام واليتيمات
المتواجدين في دور األيتام .رابط الخبر
تدخالتنا التنموية المستمرة
رغم كل الظروف مشاريعنا استمرت بتنفيذ أنشطتها
تستمر إعالم  -المركز العربي للحريات االعالمية وبالشراكة مع جمعية
آذار بتنفيذ أنشطة مشروع "تصويب االستهالك االعالمي لطالب
المدارس لمواجهة العنف" .حيث تم تنفيذ عدد من اللقاءات مع مجموعات
طالبية من مدارس مختلفة عبر zoom،باإلضافة إلى دعوة المخرجين
والمنتجين لتقديم مقترحات لحمالت إعالمية تهدف إلى تعزيز ورفع
الوعي الطالبي إلسقاطات العنف واقتراح حلول مبتكرة للتعامل مع هذه
الظاهرة .رابط االعالن.
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ويهدف هذا المشروع المدعوم من التعاون إلى تنمية قطاع شبابي قادر
على استهالك اإلعالم بشكل صائب وتجييره نحو تقديم حلول لمشاكله،
من خالل انتاج سلسلة من الحمالت المجتمعيًة الهادفة والموجهة إلى
الجمهور وصانعي القرار.
"فصول" مجلة تعرض قضايا الطالب في كافة ارجاء الوطن
تنفذ الهيئة الفلسطينية لإلعالم وتفعيل دور الشباب "بياالرا" ضمن منحة
الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي وبإشراف التعاون
مشروع التربية اإلعالمية والمعلوماتية في القدس "فكر...عبر...شارك".
ومن مخرجات المشروع ،مجلة "فصول" وهي مجلة فصلية تعنى
بالطالب الفلسطيني .توفر المساحة الالزمة للطلبة خصوصا ً وللمربين
وذوي الشأن لتناول قضايا تهمهم سواء في الحقل التعليمي ،او المجتمعي،
أو التربوي ،أو النفسي .وتخصص المجلة في كل عدد مساحة كافية
لقضية تحتل الشأن األهم وفق آخر المستجدات .رابط مجلة فصول
التعاون تواكب الحملة في االعالم
بيانات صحفية :دنيا الوطن ،الوسط اليوم ،وكالة قدس نت لألنباء ،شبكة راية االعالمية ،جريدة األيام ،صدى االعالم ،وكالة األنباء
والمعلومات ،الفلسطينية -وفا ،قناة الكوفية الفضائية
مقابالت إذاعية :نساء أف أم ،راديو أجيال

ك ّل يساهم في موقعه

إبداع في توظيف الموارد القائمة ....وتدخالت التعاون باألمس تلبي حاجة الطوارئ اليوم
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رسالة من برنامج القدس إلعمار البلدات القديمة -التعاون
مع بداية جائحة كورونا وانطالقا ً من كون صحتنا وسالمتنا مسؤولية
وأولوية ،بادر برنامج القدس إلعمار البلدات القديمة – التعاون بتوجيه
رسالة عبر فيديو صغير من انتاجه يدعو فيه الناس للبقاء في البيت
والمحافظة على صحتهم وصحة عائالتهم .رابط الفيديو

حملة "متحفك في بيتك :في الظروف االستثنائية ،فلسطين مستمرة"
أطلق المتحف الفلسطيني حملة "متحفك في بيتك :في الظروف
االستثنائية ،فلسطين مستمرة" ،والتي تأتي في ظل الظروف الخاصة
التي تعيشها فلسطين والعالم ،ضمن اإلجراءات الوقائية لمحاربة وباء
صا على سالمة جمهوره
كورونا .وكان المتحف الفلسطيني ،وحر ً
وموظفيه ،قد أغلق أبوابه أمام الزوار منذ السابع من آذار الجاري وحتى
إشعار آخر ،موفّ ًرا لزوراه تجربة متحفية معرفية وتعليمية عبر منابره
الرقمية ،ومنصاته على مواقع التواصل االجتماعي وتفعيل هاشتاغ
 #MuseumfromHomeالعالمي .لالطالع على النشاطات من
خالل الروابط التالية :المتحف الفلسطيني ،يوتيوب.

مجموع االلتزامات حتى اليوم$690,000 :
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حملة "كلنا يد واحدة" تغطي مخيمات جنوب لبنان
استكملت التعاون توزيعات القسائم الشرائية في مخيمات الرشيدية،
والبص ،وبرج الشمالي في جنوب لبنان والتي بلغت  3,297قسيمة
شرائية تطال ما ال يقل عن  10آالف شخص .وتم توزيع  1,320قسيمة
شرائية في مخيم الرشيدية ،و 1,327قسيمة في مخيم برج الشمالي،
و 650قسيمة في مخيم البص .تبلغ قيمة القسيمة الواحدة  120الف ليرة
لبنانية ( 80دوالراً أميركياً) وهي مخصصة لشراء المواد الغذائية
األساسية .وتم توزيع القسائم في مخيم البص بدعم كريم من مؤسسة
منيب وأنجيال المصري .أنجزت هذه المرحلة بالشراكة مع كل من بيت
أطفال الصمود ،وجمعية النجدة االجتماعية ،واالتحاد العام للمرأة
الفلسطينية ،وجمعية مساواة ،وجمعية المرأة الخيرية ،ومركز المعلومات
العربي للفنون الشعبية -الجنى.
التعاون تواصل تقديم خدمات الدعم الصحي والعالج الفيزيائي
ب االعتماد على إجراءات السالمة والوقاية من فيروس كورونا ،واصل
مشروع دعم العالج الفيزيائي في مراكز الدعم االجتماعي في مخيمي
برج البراجنة وشاتيال تقديم خدماته مراعيا ً الوضع الصحي للمرضى
وحاجتهم لمواصلة العالج .وتم خالل الشهرين الماضيين تقديم 130
جلسة عالج فيزيائي لـ  25مسنا ً مع أخذ أقصى درجات الوقاية .هذا
باإلضافة الى التواصل المستمر عبر واتساب مع عائالت المسنين لمتابعة
أوضاعهم الصحية .يتم تنفيذ هذا المشروع بالشراكة مع جمعيّة الدعم
المجتمعي.
وعلى صعيد آخر  ،استمر مشروع دعم العمليّات الجراحية واالستشفاء
بتوفير خدماته واستقبال الطلبات .وعمل على تغطية جزء من تكاليف
العمليّات الجراحيّة لخمسة وأربعين مريضا ً خالل الفترة الماضية .ينفذ
هذا المشروع بالشراكة مع جمعيّة الرعاية الصحيّة.
للحواالت واالستفسارات
رام هللا | +970598949959 :عمان | +962791586181 :بيروت+96171823337 :
rdcteam@taawon.org
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