تقرير نشاط جمعية رعاية األسرة لسنة 2011
من  2011-1-1وحتى 2011-12-31
نشاط لجنة تنمية المهارات
· نظمت لجنة تنمٌة المهارات بتارٌخ  2011/1/1برنامج تدرٌبً للفتٌات الراغبات فً صناعة
المأكوالت والحلوٌات الشرقٌة والغربٌة الذي أقٌم بصالة فرحتً بشارع الظل أمام مصحة
الرازي حٌث استمرت لمدة شهر .
· بالتعاون مع مدٌر مركز التدرٌب والتطوٌر لمركز تقنٌة المعلومات قدم المركز دورة تدرٌبٌة
مجانٌة لمدة أسبوعٌن لعدد  12شاب وشابة من أسر التً ترعاها الجمعٌة فً الفترة من
 2011/11/12الى الفترة  2011/11/24تحصل المتدربٌن علً شهادة اتمام الدورة بعد
انقضائها .

نشاطات الجمعية
· تم خالل األٌام 2011/1/ 20 -19م توزٌع عدد  15الفرن –  15الثالجة –  20غسالة علً
األسرة المحتاجة التً تم قبولهم بالجمعٌة  ،وتم كذلك شراء  230بطانٌة حٌث استلمت كل أسرة
تم قبولها بالجمعٌة من جدٌد عدد  2بطانٌة .
· تم خالل شهر رمضان المبارك توزٌع السـلة الغذائٌة لعدد  344أسـرة واشتملت على (
نصف صندوق زٌت – صندوق طماطم –  24علبة حلٌب –  12كٌس مكرونة –  5كٌلو سكر
–  6كٌلو ملح –  24علبة تن –  50كٌلو دقٌق –  25كٌلو أرز – كٌلو شاهً )
· تم خالل األٌام ( 2011/7/30-28-27م) توزٌع إعانة مالٌة بمناسبة عٌد الفطر المبارك
لجمٌع األسر وقدرها (  300دٌنار )
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· قامت الجمعٌة بالتعاون مع جمعٌة مساعدة المحتاجٌن ( من برٌطانٌا ) بتوزٌع إغاثة ( مؤن )
لعدد  100أسرة من أسر الجمعٌة وذلك ٌوم األحد الموافق 2011/9/25م بمقر الجمعٌة.
· قامت الجمعٌة بتجهٌز وتوزٌع الحقائب المدرسٌة لعدد  822طالب وطالبة من أسر الجمعٌة
والتً شملت مراحل الدراسة المختلفة ( ابتذائٌة – إعدادٌة – ثانوٌة ) وقامت الجمعٌة كذلك
بتوزٌع الزي المدرسً واألحذٌة للطلبة .
· تم ٌوم الخمٌس الموافق 2011/10/13م نقل قافلة مساعدات للنازحٌن بمخٌم الٌرموك
بمنطقة خلة الفرجان بطرابلس وشملت هذه القافلة ( مالبس جٌدة – حفاظات اطفال وقطن
نسائً – مٌاه شرب – وكذلك مواد تنظٌف ( شامبو وصابون ) ومواد غـذائٌة ( بسكوٌت –
كٌك -طن – هرٌسة – جبن )
· قامت الجمعٌة أٌام (  ) 2011/10/-19-18-17- 16بتوزٌع سلة صحٌة ( مواد تنظٌف )
وسلة تموٌنٌة على أسر الجمعٌة كمساعدة مقدمة من هٌئة اإلغاثة اإلسالمٌة .
· تم فً ٌوم  2011/10/-9-8-6-5تدرٌب عدد  3أعضاء متطوعات من الجمعٌة كقادة
لتدرٌب مجموعة أخرى لمدة  4أٌام عن كٌفٌة التعامل مع الطفل بعد األزمات بالتعاون مع هٌئة
إنقاد الطفولة . SAVE THE CHILDREN
· وتم اٌضا ًا ٌوم األربعاء والخمٌس الموافق  2011/10/26-25تدرٌب عدد  16متدربة
متطوعة بمدرسة شهداء ابو ملٌانة التً استضافت البرنامج بمسرح المدرسة الكائنة بالمنطقة
القرٌبة من باب العزٌزٌة المتضررة من القصف وكان العدد كالتالً :
 2من متطوعات األسر التً ترعاها الجمعٌة .
 8من متطوعات الجمعٌة .
 6مدرسات بالمدرسة .
ألستحدات مساحة صدٌقة ألطفال المنطقة لٌعبرو فٌها عن أنفسهم بأنشطة مختلفة بعٌداًا عن
أجواء الحرب حٌث تم استهداف عدد ( )60طفل من سكان المنطقة .
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· فً إطار التضامن اإلجتماعً قامت الجمعٌة باإلشتراك مع جمعٌة ((وسارعو اإلى
الخٌرات)) بتسٌٌر قافلة إلى منطقة القرٌات وذلك فً ٌوم  2011/10/22حٌت قدمت
مساعدات عٌنٌة ونقدٌة .
· بمناسبة عٌد األضحً المبارك قامت الجمعٌة فً أٌام  2011/11/3-2-1بتقدٌم سلة غذائٌة
تبرعت بها هٌئة اإلغاتة االسالمٌة لجمٌع اسر الجمعٌة وقد قد مت الجمعٌة كذلك معونات مادٌة
بقٌمة (100دٌنار ) لجمٌع أسر الجمعبة وقد تم كذلك تقدٌم بعض اآلضاحً التً تبرع بها أهل
البر وآلحسان عدد () 24أضحٌة وقد وزعت علً بعض األسر بالجمعٌة
.
· فً ٌوم  2011/11/12أنطلقت فعالٌات نشاط ((التعامل مع الطفل بعد االزمات )) حٌت تم
استهداف عدد  52من سكان المناطق المحٌطة بباب العزٌزٌة والتً كانت معرضه للقصف
القوى وذلك كانت لتأهٌلهم علً تجاوز تللك المرحلة .
· شاركت الجمعٌة فً فعالٌات المؤتمر الوطنً للمرأة اللٌبٌة تحت عنوان (من أجل بناء لٌبٌا
الجدٌدة ) والذى أشرف على تنظٌمة إئتالف طرابلس ٌوم الثالثاء  20011/12/13م من
الساعة  9:30صباحا ًا إلى الساعة  5:30مساءاًا .
· فً ٌوم السبت الموافق  2011/12/24أقامت الجمعٌة حفل بمناسبة إتمام هذه الدورة بنجاح
حٌث تم توزٌع الهداٌا على األطفال وتقدٌم شهادات تقدٌر علً المتدربات الألتً قمن بدورهن
بنجاح .

نشاط لجنة النشاط والمعارض
· أقامت الجمعٌة ملتقى خٌري تحت أسم ملتقى النصر النسائً وذلك ٌوم األربعاء الموافق
2011/9/28م بصالة لٌالً الشرق حٌث اشتمل برنامج الملتقى على كلمات توعوٌة دٌنٌة
وسٌاسٌة واشتمل كذلك القاء بعض من الشعر والزجل واألناشٌد الحماسٌة بخصوص هذه الحقبة
الزمنٌة من تارٌخ لٌبٌا الحبٌبة .
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· مشاركتنا فً مهرجان طرابلس حٌث شاركت الجمعٌة فً معرض الجمعٌات الخٌرٌة الذي
أقٌم ضمن فعالٌات مهرجان طرابلس ٌوم السبت الموافق  2011/10/15بمنتزه الشعاب بتنظٌم
من المجلس المحلً طرابلس .

نشاط لجنة التوعية
· أقامت لجنة التوعٌة محاضرة توعوٌة ألسر الجمعٌة بالتعاون مع تجمع ثوار لٌبٌا حٌث ألقى
المحاضرة الدكتور جمعة القماطً وذلك ٌوم الثالثاء الموافق 2011/11/22م بقاعة الشعب
سابقا ًا .
· بالتعاون مع مركز توازن للتنمٌة البشرٌة نظمة لجنة التوعٌة بجمعٌة رعاٌة األسرة محاضرة
توعوٌة بمستشفى الجالء للوالدة وأمراض النساء عن الحوار اإلٌجابً قام بإلقائها األستاذ حسن
الجهانً مدٌر المركز على عدد من األطباء والممرضات بتارٌخ 2011/12/1م بمسرح
المستشفى  ،ألقت المحاضرة استحسان الجمٌع حٌث طالب الجمٌع بمزٌد من هذه المحاضرات
القٌمة .
· نظمت لجنة التوعٌة فً ٌوم  2011/12/ 4بالمركز العالً لتقنٌة األلكترونات محاضرة
ألسر الجمعٌة تحت عنوان الحوار اإلٌجابً حٌث قام بإلقائها األستاذ حسن الجهانً وقد ألقت
تفاعالًا محموداًا من العدٌد من األسر .
· فً إطار مساعى الجمعٌة بالنهوض إجتماعٌا ًا وثقافٌا ًا بمستوى األسرالتى تقوم برعاٌتها قامت
الجمعٌة بالمشاركه فً الحملة التوعوٌة التى تنظمها السٌدة أمل الزقعار بالتعاون مع المجلس
المحلى أبو سلٌم من أجل الرفع من مستوى الوعى الفكرى والسٌاسً لدى سكان المنطقة حٌث
دعت الجمعٌة المهندس حسن الجهـانً (الناشط فً مجـال التنمٌة البشرٌة )وذلك إللقاء محاضرة
وحلقة نقاش تحت عنوان ((الحوار اإلٌجابً )) ٌوم األربعاء الموافق 2011/12/14من الساعة
 10صباحا ًا وحتى الساعة  12ظهراًا بمعهد التمرٌض أبو سلٌم .
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نشاط لجنة الزيارات
· قامت لجنة الزٌارات ٌوم الثالثاء الموافق 2011/9/6م بزٌارة الثوار الجرحى بمستشفى
طرابلس المركزي .
· قامت الجمعٌة بتارٌخ 2011/9/19م بزٌارة دار الوفاء للمسنٌٌن حٌث قدمت مساعدات
عٌنٌة متمثلة فً (لحوم ومواد غدائٌة ومواد تنظٌف ) بنا ًاء على احتٌاجاتهم .
· شعور باللحمة الوظنٌة قامت لجنة الزٌارات بالجمعٌة فً ٌوم  2011/10/31بزٌارة أسر
الشهداء فً منطقة جبل نفوسة فً كل من (جادو .والرحٌبات و الرجبان )و ذلك بالتعاون مع
جمعٌة شهداء الحرٌة بالرجبان
· تضامنا ًا مع المتضررٌن فً مدٌنة مصراتة األبٌه قامت بعض العضوات بالجمعٌة فً ٌوم
 2011/10/31بزٌارة مدٌنة مصراتة وبعض أسر الشهداء بها لتقدٌم الدعم المعنوى والمساندة
.
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