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الموضوع  :أهم النشاطات خالل فبراير 2016

يسرني أن أرفع إليكم تقريرا موجزا بأهم األنشطة والفعاليات التي قامت بها الجمعية
خالل شهر فبراير لهذا العام وذلك وفق استراتيجية الجمعية المتبعة فيما يلي :
أوال  :مساعدات المستضعفين وتخفيف معاناتهم:
مساعدات االسر الشهرية:
أ-
 تسلمت  234أسرة المساعدات النقدية الشهرية المقررة لشهر يناير بمبلغ وقدره 6550دينار .
مساعدات دورية:
 استفادت  300أسرة من المساعدات العينية ( مواد غذائية ) بتكلفة قدرها 3000دينار لشهر فبراير.
مساعدات اخرى:
تم صرف عدد 2كرسي متحرك لألسر المحتاجة بمبلغ  172دينار وكذلك تم التبرع

بمبلغ 1200دينار الى مركز الرحمة .

ثانيا  :جمعية ومتطوعين ذو كفاءة وفاعلية :
الدورات التدريبية لإلسعافات األولية :
 تم تخريج  21متدربين من دورات االسعافات األولية وذلك من خالل تنسيق لعملدورتين كما تم امتحان عدد  58متدرب من دورات أخرى خالل شهر فبراير.
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مشاركات اعضاء الجمعية:
 عقد فريق عمل مساعدة اليمن اولىاجتماعاته بتاريخ 3فبراير 2016إلعداد
تصوراتها في عمل حملة تسويقية
إلغاثة الشعب اليمني الشقيق.

استضاف المدير العام مبارك الحادي طلبة الجامعة االيرلندية يوم االثنين الموافق8فبراير 2016وذلك حرصا من الجمعية
الدائم على تعزيز آليات استقطاب
المتطوعين من مختلف األعمار
والتخصصات والعمل على دمجهم في
مشاريع وبرامج وخطط الجمعية بهدف
تأهيلهم وتدريبهم على تأدية المهام اإلغاثية
وتلبية النداءات اإلنسانية التي تنهض بها
الجمعية داخل وخارج البحرين.

 نظمت جمعية الهالل األحمرالبحريني ورشة عمل لمتطوعيها حول
"النوع االجتماعي والتنوع" وذلك يوم
الثالثاء الموافق 16فبراير 2016حيث
أدارتها عضو مجلس إدارة الجمعية
الدكتورة كوثر العيد بحضور األمين
العام والمدير العام والعديد من رؤساء
اللجان في الجمعية والمتطوعين.
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 شارك فريق عمل مساعدات اليمن يوم الجمعة الموافق 19فبراير 2016برفاع فيوزبالمشاركة في فعالية دورة الحجاج برعاية رجل االعمال السيد عبدالسالم الحجاجي
وذلك لتشجيع الجاليات اليمنية للوقوف مع اخوانهم االشقاء باليمن الشقيقة .
 شاركت الجمعية في حضور ورشة العمل السادسة حول الحد من المخاطر واألزماتالمزمع عقدها في الفترة من  23-22فبراير  2016بمشاركة كال من السيد عبدهللا خليل
والسيدة نادية جاسم اعضاء لجنة االسعافات االولية .
 شاركت الجمعية بقيادة الدكتورةكوثر العيد عضو مجلس االدارة
وبمشاركة بعض من اعضاء الجمعية
في ورشة العمل الخاصة بالتوعية
للصحة النفسية وذلك يوم السبت
الموافق  27فبراير  2016في
بالجامعة االيرلندية.

 شاركت جمعية الهالل األحمر البحريني في «معرض البحرين الدولي للحدائق »2016الذي اقيم تحت رعاية كريمة من عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل
خليفة ،وافتتحته قرينة عاهل البالد
رئيسة المجلس االستشاري للمبادرة
الوطنية لتنمية القطاع الزراعي
صاحبة السمو الملكي األميرة سبيكة
بنت إبراهيم آل خليفة حيث قدمت
الجمعية في جناحها بالمعرض عرضا
لـ "المشروع الزراعي الخيري"
وذلك في الفترة من 28-25فبراير.2016
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