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املوضوع  :أهم النشاطات خالل نوفمرب وديسمرب 2015
يسرين أن أرفع إليكم تقريرا موجزا أبهم األنشطة والفعاليات اليت قامت هبا اجلمعية خالل شهري

نوفمرب وديسمرب هلذا العام وذلك وفق اسرتاجتية اجلمعية املتبعة فيما يلي :

أوال  :مساعدات املستضعفني وختفيف معاانهتم:
أ-

مساعدات االسر الشهريه:

 تسلمت  309أسرة املساعدات النقدية الشهرية املقرره لشهر نوفمرب مببلغ  8455وشهر ديسمربمببلغ وقدره  8635دينار لعدد  317أسرة .

مساعدات دورية:

-

استفادت  600أسرة من املساعدات العينية ( مواد غذائية ) بتكلفة قدرها  4060دينار لشهر

نوفمرب ومبلغ  4754دينار لشهر ديسمرب .

 مساعدات أخرى قامت اجلمعية بصرف ما مقداره  449دينار مساعدات أخرى تتمثل يف أسرة طبية وكراسي متحركةخالل شهر نوفمرب و  575دينار خالل شهر ديسمرب.

املساعدات اإلغاثية

 -قامت اجلمعية بسداد  300000دينار مساعدات اغاثية مقررة إىل الفلبني

اثنيا  :مجعية ومتطوعني ذو كفاءة وفاعلية :
الدورات التدريبية:

 مت ختريج  326متدرب من متدريب دورات االسعافات األولية وذلك من خالل الدوراتواالمتحاانت خالل شهري نوفمرب وديسمرب .
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االجتماعات
 اجتمع األمني العام الدكتور فوزي أمني وحبضور املدير العام السيد مبارك احلادي أبعضاء اجلمعيةوذلك يوم األربعاء  2015/11/25وذلك خبصوص متابعة أنشطة اللجان.

الزايرات
 قامت مدرسة جدحفص للثانوية للبنات بزايرة للجمعية حيث قام السيد محيد العايل إبعطاء نبذةعن اجلمعية .

 قامت مدرسة الدير االبتدائية االعدادية للبنات بزايرة للجمعية وذلك لالطالع على أنشطةاجلمعية حيث قام ابستقباهلم كل من السيد حسن سليمان عضو جلنة االسعافات االولية والدكتورة
تغريد عضو جلنة التوعية الصحية .

املشاركات اخلارجية
 شاركت الدكتورة كوثر العيد – عضو جملس اإلدارة يف ورشة اجلندر املقامة يف اململكة األردنيةاهلامشية وذلك يف الفرتة من  11-9نوفمرب .

 شارك األمني العام الدكتور فوزي أمني والسيد مبارك احلادي املدير العام ابالجتماعات الدستوريةيف جنيف يف الفرتة من  10-4ديسمرب .

 شاركت الدكتورة مرمي اهلاجري عضو جملس اإلدارة يف الورشة اإلقليمية حول الصحة يف حاالتالطوارئ وذلك يف الفرتة من  17-14ديسمرب ابململكة االردنية اهلامشية .

املشاركات الداخلية

 نظمت اجلمعية ورشة املبادئ األساسية ابلتعاون مع اللجنة الدولية للصليب األمحر ابلكويت شاركفيها عدد من اعضاء اجلمعية وذلك يوم اخلميس . 2015/11/5

 شارك عدد من أعضاء اجلمعية يف فعالية الووكاثون وذلك بتنظيم من مبادرة نسيم التابعة جلمعيةملتقى الشباب البحريين حتت شعار (ال للعنف ضد املرأة) وذلك يوم السبت املوافق

. 2015/11/28

 شاركت اجلمعية بسيارة االسعاف وذلك يف فعالية مدرسة بيان البحرين وذلك يوم السبت املوافق. 2015/12/12
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