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التقرير املوجز لنشاطات وأعمال اجلمعية
لشهر يناير 2016

 -1مساعدات املستضعفني وختفيف معاانهتم:
أ-

ب-

ج-

مساعدات االسر الشهرية
مساعدات اخرى

املساعدات االغاثية

 -2مجعية ومتطوعني ذو كفاءة وفاعلية:

أ-

الدورات التدريبية

ب-

مشاركات االعضاء

ج-

االجتماعات

1

املوضوع  :أهم النشاطات خالل يناير 2016

أوالً  :مساعدات املستضعفني وختفيف معاانهتم:
أ-

مساعدات االسر الشهريه:

 -تسلمت  275أسرة املساعدات النقدية الشهرية املقررة لشهر يناير مببلغ وقدره  7570دينار .

مساعدات دورية:
-

استفادت  300أسرة من املساعدات العينية ( مواد غذائية ) بتكلفة قدرها  6090دينار لشهر يناير.

اثنيا  :مجعية ومتطوعني ذو كفاءة وفاعلية :
الدورات التدريبية لإلسعافات األولية :
 مت ختريج  49متدرب من متدريب دورات االسعافات األولية وذلك من خالل  3دورات كما متامتحان  10متدربني من دورات أخرى خالل شهر يناير.

2

مشاركات اعضاء اجلمعية:
-

حضر كل من السيد سامل رجب رئيس جلنة شئون األعضاء

والسيد علي كاظم رئيس جلنة الشباب والناشئة ابجلمعية

االجتماع االول لفريق العمل املكلف إبعداد تصور مشرتك
حول الواقع التطوعي يف الفرتة من  6-5يناير 2016

والذي نظمته األمانة العامة لدول جملس التعاون ابلرايض ،
حيث ركز االجتماع على دعم وتعزيز العمل التطوعي

والربامج املشرتكة اليت ميكن تبنيها يف هذا اجملال بني دول

اجمللس .

-

شارك الدكتور فوزي أمني األمني العام يف احتفالية مجعية

اهلالل األمحر الكوييت مبناسبة اليوبيل الذهيب ملرور مخسني
عام على نشأة اهلالل الكوييت وذلك يف  13من يناير

.2016
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 شاركت كل من الدكتورة مرمي اهلاجري والدكتورة كوثر العيدعضو جملس اإلدارة يف املؤمتر العام الثاين (حقوق االنسان

بدول جملس التعاون ) وذلك يف  23يناير . 2016

-

شارك الدكتور فوزي أمني األمني العام يف االجتماع الغري عادي للهيئة العامة للمنظمة العربية وذلك يف 25

يناير  2016ابلرايض .

االجتماعات
 حضر الدكتور فوزي أمني األمني العام والسيد مبارك احلادي املدير العام لقاء مع الربوفيسور مسريعتوم رئيس اجلامعة االيرلندية حيث وقع الطرفان اتفاقية مشرتكة حول التعاون بني اجلمعية اجلامعة

وذلك يف  11يناير .2016
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