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  2015يونيو  -مايو  لشهر
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 اخرى ساعداتم - ب
  املساعدات االغاثية      -ج

 
  :وفاعلية ةءكفا ذو ومتطوعني مجعية -2
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 2015يونيو  -مايو املوضوع : أهم النشاطات خالل 
 

موجزا  أبهم األنشطة والفعاليات اليت قامت هبا اجلمعية خالل شهري مايو  يسرين أن أرفع إليكم تقريرا  
 : ة املتبعة فيما يلي وفق اسرتاجتية اجلمعيويونيو هلذا العام وذلك 

 
 :مساعدات املستضعفني وختفيف معاانهتمأوال  : 

 :مساعدات االسر الشهريه - أ
 دينار. 8470مببلغ وقدره الشهرية أسرة املساعدات النقدية  312تسلمت  -

 
 :أخرىمساعدات 

    دينار الحد االسر احملتاجة. 120( كرسي متحرك بقيمة 1مت صرف عدد ) -

 
 مساعدات شهر رمضان 

ابتداء  حتاجة وذلكدينار لعدد  قامت جلنة اخلدمات االجتماعية بتوزيع املساعدات النقدية لألسر امل -
اسرة  3348وبلغت مساعدات شهر رمضان النقدية املنصرفه  يونيو 11مايو ولغاية  24من 

دينار مساعدات نقدية صرفت اىل االسر اليت تستلم مساعدات شهرية  7000ابالضافة اىل مبلغ 
 . اسرة 312ددها وع

  دينار. 8210وبلغت قيمتها يونيو  16-14كما قامت بتوزيع املواد الغذائية خالل الفرتة من  -
 

 

 اخلارجية املساعدات -ج
 مساعدات سوراي -

شحنة اغاثية ألطفال سوراي عبارة عن العاب ومالبس وقرطاسية وذلك هدية من  قامت اجلمعية ابرسال
 . 10/6/2015أطفال البحرين بتاريخ 
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 : مجعية ومتطوعني ذو كفاءة وفاعليةاثنيا : 
 :الدورات التدريبية

 18دورة و  11 تدرب من متدريب دورات االسعافات األولية وذلك من خاللم 252 مت ختريج -
 .من دورات أخرى خالل شهري مايو ويونيو  امتحان

 كما مت عمل عدد من احملاضرات يف االسعافات االولية لبعض املدارس احلكومية.  -
 مت توفري سيارة اسعاف ملدرسة بيان البحرين .  -

 
 روضة دار الطفل ابملنامة 

مؤهلني طفل  25روضة دار الطفل ابملنامة حيث مت ختريج مت ختريج فوج جديد من أطفال  -
 . 28/5/2014لاللتحاق ابملدارس بتاريخ 

 املشاركات 
يف شهر  االمني العام يف اجتماع هجرة العمالة وذلك يف مجهورية الفلبنيشارك الدكتور فوزي امني  -

 .  مايو 
شارك الدكتور فوزي أمني االمني العام يف منتدى تطوير العمل التطوعي بدول جملس التعاون وذلك  -

 .مايو  5-4يف الرايض 
مايو  10-4شارك أعضاء جلنة الشباب والناشئة يف فعالية اسبوع املرور العريب وذلك يف الفرتة من  -

 . 
اء املفتوح مع وزيرة التنمية االجتماعية شارك األستاذة فاطمة عبدالرحيم عضو جملس اإلدارة يف اللق -

 .  17/5/2015وذلك يوم االحد املوافق 
شارك فاطمة املدحوب عضو جلنة الشباب والناشئة يف ورشة عمل التأهب والتنسيق ملواجهة ايبوال  -

 مايو . 28-27يف دولة اإلمارات 
 11-10ا يف دولة الكويت شارك األمني العام يف االجتماع التشاوري للشرق األوسط ومشال أفريقي -

 يونيو . 
حضرت السيدة اميان يوسف سكرترية ابجلمعية واآلنسة رىل الزيداين عضو جلنة اخلدمات  -

 يونيو يف اململكة األردنية اهلامشية . 11-10االجتماعية يف اجتماع اجلندر بتاريخ 
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 االجتماعات 
  24/6/2015األربعاء اجتمع السيد مبارك احلادي املدير العام مع جمموعة الراشد وذلك يوم  -

   وذلك لتوقيع اتفاقية بني اجلمعية وجمموعة الراشد جلمع التربعات . 
 التربعات 
تسلم املدير العام تربع من شركة احلواج وهي عبارة عن مالبس لتوزيعها على األسر احملتاجة حضر  -

 . 18/8/2015التربع السيد عبدالوهاب احلواج 
يد مبارك احلادي املدير العام والسيد غازي زبر املستشار املايل ابجلمعية تربع من بنك حضر الس -

 . 20/5/2015البحرين الوطين 
 ربع من اندي ليونز العرين تربع عبارة عن مواد غذائية .تير العام تسلم املد -
تسلم األمني العام واملدير العام حبضور عدد من أعضاء جملس اإلدارة طرود غذائية تربع عن شركة  -

 البحرين لالتصاالت السلكية والالسلكية .
املؤيد  تسلمت اآلنسة زينب زاير واآلنسة شيخه بوكمال تربع من شركة يوسف خليل -

14/6/2015. 
 .  21/6/2015تسلم األمني العام واملدير العام تربع من اندي ليونز الرفاع  -
 .  23/6/2015تسلم املدير العام تربع من مجعية اثاتي اهلندوسية  -

 
 
 
 


