
 ما هي ألية عمل الربنامج؟

تقــوم مؤسســة التعــاون بتنفيــذ الربنامــج بالرشاكــة مــع 8 مؤسســات 

مختصــة يف التنميــة املجتمعيــة، ولهــا انتشــار واســع جغرافيــا وقــدرات 

عاليــة يف التنفيــذ، حيــث يتــم تحديــد األرس املحتاجــة مــن خــال 

الزيــارات امليدانيــة وقوائــم موثوقــة يتــم تحديثهــا بشــكل دوري، 

ــهرية.  ــة ش ــة ومالي ــر فني ــة اىل تقاري اضاف

ما هي أهداف الربنامج؟

• تخفيــف املعانــاة عــن األرس األكــر احتياجــا وخصوصــاً األمهــات 

ــن. ــن عائاته ــوايت يُعل ــل الل األرام

• رســم البســمة عــى وجــوه االطفــال والتخفيــف مــن اعبــاء املصاريــف 

عــى األهــل يف فــرة األعيــاد وبــدء املــدارس.

• تأمــن االحتياجــات األساســية لطــاب املــدارس األمــر الــذي يســاهم 

يف خفــض نســبة التــرب مــن املــدارس.

من هي األرس املستفيدة؟

األرس املحتاجة واألكرث فقراً ، وذلك حسب املعايري التالية:

• تعرض مسكن العائلة للهدم )يف مناطق االجتياح( أو الرضر الجسيم 

)غري مائم للسكن(.

• رب األرسة العاطــل عــن العمــل، أو املتــويف، أو مــن ذوي االحتياجــات 

الخاصــة.

• عدد أفراد األرسة أكر من ستة أشخاص.

• أحد أفراد األرسة املريض أو املعاق.

.• يوجد يف العائلة عدد من الطلبة الجامعين.

ــطينية املحتاجــة "مــن أرسة إىل  ))لقــد ســاهم برنامــج  دعــم األرس الفلس

أرسة"  يف تغطيــة جــزء كبــر مــن مصاريــف عائلتــي يف مختلــف املجــاالت، 

ــة،  ــراض مزمن ــن أم ــف عالجــي م ــة مصاري ــا بالنســبة يل، هــي تغطي واهمه

كانــت تســتنزف ميزانيــة البيــت بشــكل شــهري ودائــم،  بجانــب مصاريــف 
ــدس املفتوحــة.(( ــة الق ــاً يف جامع ــة  أكادميي ــي املتفوق دراســة ابنت

))مجــد 14 عامــا، وهــو االبــن االكــرب ألب مريــض، ال يســتطيع العمــل. حيــث تــرك 

مجــد املدرســة اىل ســوق العمــل لتلبيــة احتياجــات عائلتــه، ولشــعوره بعــدم قــدرة 
والــده عــى توفــر املصاريــف املدرســية لــه وإلخوتــه.

ــش  ــة، يعي ومــن خــالل تدخــل برنامــج "مــن أرسة إىل أرسة" واملســاعدات املقدم
ــة مــن االســتقرار االجتامعــي.  حيــث التحــق مجــدداً  ــه يف حال مجــد ضمــن ارست
ــه  ــه الدراســية ورفــع مســتوى تحصيل ــر قدرات ــاد لتطوي مبدرســته، ويســعى باجته
العلمــي، ويأمــل، وأرستــه، ان تتوســع دائــرة املســاعدات لتطــال املزيــد مــن 

ــة.(( ــس ظــروف العائل ــاين نف ــي تع ــة الت ــالت املحتاج العائ

ملاذا برنامج من أرسة اىل أرسة؟

أكــرث مــن ربــع الفلســطينيني يف الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة يعيشــون 

ــال  ــو  االحت ــك ه ــي لذل ــبب الرئي ــود الس ــر. ويع ــط الفق ــت خ تح

اإلرسائيــي وسياســاته القمعيــة، وانتشــار اكــرث مــن 500 حاجــز عســكري 

يف مختلــف املناطــق، وأكــرث مــن 750كــم مــن جــدار الفصــل العنــري 

باالضافــة إىل الفصــل بــني القــدس وســائر قــرى ومــدن الضفــة الغربيــة 

وقطــاع غــزة،  األمــر الــذي يؤدي إىل اســتمرار تدهــور الوضــع االقتصادي 

للســكان الفلســطينيني، ومــا يخلفــه ذلــك مــن آفــاق اقتصاديــة ضيقــة 

ومحدوديــة يف فــرص العمــل.

ومــن أجــل التخفيــف مــن حــدة الفقــر وآثــاره الســلبية، وتأمــني حيــاة 

ــام  ــذ الع ــاون، ومن ــة التع ــت مؤسس ــطينيني، قام ــع الفلس ــة لجمي كرمي

2005، بإطــالق برنامــج »مــن أرسة إىل أرسة« املمــول مــن لجنــة أصدقــاء 

التعــاون الــذي يعمــل عــى املســاهمة يف تغطيــة االحتياجــات االساســية 

ألكــرث مــن عــرشة آالف أرسة فلســطينية غــري قــادرة عــى توفــري متطلبات 

الحيــاة األساســية ألفرادهــا.

ــرى  ــدى ق ــش يف اح ــة تعي ام مطلق

ــة يف  ــا الثالث ــع أبنائه ــم م ــت لح بي

منــزل يفتقــر ألدىن مقومــات الحيــاه

كيف ميكنكم املساعدة ودعم األرس املحتاجة؟

ــال  ــة خ ــاعدة، وخاص ــة للمس ــة ماس ــطينية بحاج ــاك آالف األرس الفلس هن

شــهر رمضــان املبــارك، شــهر الخــري والعطــاء. ومــن هنــا ندعوكــم املســاهمة 

ــني  ــم وتأم ــق عنه ــع الضي ــذه األرس، ورف ــاة ه ــن معان ــف م ــا يف التخفي معن

ــربع  ــم الت ــال تقدي ــن خ ــم م ــة الطفاله ــب الفرح ــم، وجل ــة له ــاة كرمي حي

لربنامــج »مــن أرسة اىل أرسة«

املســاعدات  لتأمــن  تكفــي  دوالر   1,000 مببلــغ  تربعكــم  إن   

عــام ملــدة  فقــرة واحــدة  األساســية ألرسة  واإلحتياجــات 

لنكون بكم ومعكم عوناً لهم ...

ملزيد من املعلومات وتقديم التربعات تواصلوا معنا عى: 

rdcteam@jwelfare.org  : الربيد اإللكرتوين

هاتف:                   97022415130+   أو                96265850600+ 

      أو من خالل التربع االلكرتوين 

¼ الفلسطينين يعيشون تحت خط الفقر

برنامج من أرسة اىل أرسة

www.welfareassociation.org

 معاً من أجل تأمن حياة كرمية للعائالت 

الفلسطينية املحتاجة

      @welfare30@welfare30     @welfarepalestine  

Ext. 21 Ext. 301

www.welfareassociation.org

https://www.justgiving.com/F2F/
https://twitter.com/welfare30
https://twitter.com/welfare30
https://www.facebook.com/WelfarePalestine
https://www.facebook.com/WelfarePalestine
https://www.youtube.com/user/Welfare30
https://www.youtube.com/user/Welfare30
http://welfareassociation.org/



