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كيفية التربع واملساهمة
اجلمعية طّورت آلية مرنة جلمع التبرعات وتوجيهها نحو الفئة املستهدفة بطريقة ناجعة ومالئمة 

على النحو التالي:

كيفية املساهمة للراغبني
•دعم وتبني املشاريع التأهيلية الداعمة للفقراء التي تتلقاها دائرة جتنيد املوارد 	

•إرسال التبرعات النقدية عن طريق اجلمعية أو مباشرة لألسرة املستفيدة 	
•إرسال التبرعات العينية مثل املالبس اجلديدة، األلعاب واألثاث املنزلي اجليد والصالح  	

لألستخدام
•تبني أو كفالة عائلة محتاجة أو أحد أفرادها من خالل مبلغ شهري ثابت 	

•تأهيل أحد أفراد هذه األسرة مهنيًا حتى يتمكن من االعتماد على نفسه والوقوف إلى  	
جانب أسرته

•تعليم أحد أفراد هذه األسرة أو أكثر.)كفالة طالب(  	

آلية االتصال لتقديم املساعدة
•بإمكان كل من يرغب بأن يزور مقر اجلمعية الكائن في القدس في راس العامود مقابل  	

ملحمة حب رمان- منزل عويس للتعرف على مشروع يدًا بيد عن كثب
•االتصال على مقر اجلمعية مباشرة 	

29174 القدس           هاتف: 6274078 فاكس: 6283487 ص.ب 
• 	www.emleson.org زيارة موقعنا على االنترنت

 أو إرسال التبرعات عبر البنك للحسابات التالية: 
1( بنك لئومي - القدس- شارع صالح الدين – فرع 918 حساب رقم 21/167700

 swift code: PALSPS22 / 470 البنك الفلسطيني رقم 89 /فرع ابو ديس رقم  )2
جمعية نـساءحساب رقم: 502610    
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أملنا بكم كبري، فشاركونا الحلم 
حتى يصبح حقيقة

يـــداً بيــد مشروع التكافل االجتماعي 
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جمعية نساء إمليسون
ص.ب 29174 القدس  

هاتف: 6274078-02   فاكس: 02-6283487
www.emleson.org

مشروع كافل اليتيم املقدسي
مشروع كفالة االسر املحتاجة

للتغل���ب  خالق���ة  كوس���يلة  بالتكاف���ل  العمي���ق  إميانه���ا  منطل���ق  وم���ن  اجلمعي���ة  قام���ت 
.2004 ع���ام  ف���ي  املقدس���ي  اليتي���م  كاف���ل  مش���روع  بإط���الق  والع���وز  الفق���ر  عل���ى 
ه���ذا املش���روع يق���وم عل���ى ض���رورة مس���اعدة األس���ر اليتيم���ة م���ن خ���الل كفال���ة األيت���ام.

االس���تجابة له���ذه الفك���رة كان���ت عالي���ة جدا حي���ث مت كفال���ة 571 طف���ل يتيم حت���ى اآلن. 
اجلمعي���ة عب���ارة عن وس���يط فقط في ه���ذه العملية حيث تع���رف الطرفني عل���ى بعضهما بعد 
دراس���ة احلال���ة، بعد ذلك تق���وم مبتابعة العالقة مهني���ًا ضمن إطار من الش���فافية والوضوح.
باإلضاف���ة إل���ى ذل���ك تبن���ت اجلمعي���ة إحي���اء مهرج���ان ي���وم اليتي���م الفلس���طيني ب���دءا م���ن 
ع���ام 2005، حي���ث تق���وم بإحيائ���ه كل ع���ام معتم���دة عل���ى تبرع���ات أه���ل اخلي���ر وجتني���د 
املتطوع���ني واملوظف���ني لترس���م البس���مة عل���ى وج���وه األيت���ام واألرام���ل، وتذك���ر املجتم���ع 
باحلاج���ة إل���ى تذك���ر ه���ذه الش���ريحة من أبن���اء ش���عبنا والوق���وف إلى جانبها بش���تى الس���بل. 
كم���ا وأطلق���ت اجلمعي���ة مش���روع كفالة األس���رة املقدس���ية احملتاج���ة حيث ميكن مل���ن يرغب 
كفال���ة عائل���ة محتاج���ة، وتلعب اجلمعي���ة دور الوس���يط املهني في ه���ذه العالقة اإلنس���انية.
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جمعية نس���اء امليس���ون عمدت إلى إنش���اء دائرة للتكافل االجتماعي 
م���ن اجل تعزيز التعاض���د املجتمعي على مس���توى األفراد والعائالت 
واملؤسس���ات من اجل توطيد اللحمة املقدس���ية وحتفي���ز روح التعاون 

والتطوع والعطاء.
ه���ذه الدائرة أطلقت عدة مش���اريع تكافلي���ة تنموية تأهيلي���ة ومنها:-  
مش���روع مكافحة الفقر »يدا بيد« ومشروع، »كافل اليتيم املقدسي«، 
ومش���روع »خيوط  فلس���طينية«، لتش���جيع العمل النسوي انطالقا من 
التراث الفلس���طيني الغني ومشروع »املطبخ الصحي«. هذه الباقة من 
املشاريع تخدم شريحة ال بأس بها من املقدسيني احملتاجني للمساندة 
املجتمعي���ة للخ���روج م���ن دائ���رة الفق���ر ااّلخ���ذة ف���ي االتس���اع بس���بب 
املمارس���ات االس���رائيلية الرامية إلى تضيق اخلناق على الفلس���طينيني 
ودفعه���م للع���زوف عن مدين���ة الق���دس وتفريغها  من س���كانها ضمن 

إستراتيجية منهجية واضحة  املعالم.

أهداف املشروع
• تنمية روح التكافل والتعاضد والتطوع والعطاء لدى أفراد املجتمع. 	

•مكافحة الفقر والتسول والنزعة االعتمادية السلبية. 	
•مس���اندة احملتاجني والش���رائح الضعيفة من خ���الل نهج التمكني وتعزي���ز الطاقات حتى  	
يتمكن���وا م���ن االعتماد على أنفس���هم ومن ثم االنتقال ملس���اعدة اآلخري���ن ومد يد العون 

لهم. يدا متسك بيد في غابة بشرية من األيادي املتشابكة.
• إرش���اد وتوجي���ه واحتضان النس���اء واألس���ر الَضعيفة لتطوي���ر قدراته���ا االنتاجية وكيفية  	

استغالل الفرص والقوانني القائمة.
• العم���ل على تقليص الفج���وات املجتمعية بني الفقراء واألغني���اء من خالل توفير فرص  	

متكافئة في التعليم واإلرشاد واملنافسة.
• الوقاية من االنحراف واجلرمية والتس���ول والوهن واالجتماعي واالنحالل في املجتمع  	

املقدسي.
• تعزيز الشراكة املجتمعية التكاملية. 	

• احلفاظ على الوجود الفلسطيني النوعي في مدينة القدس. 	

اسرتاتيجية املشروع
• الس���عي ال���دؤوب والعنيد النت���زاع حقوق الفلس���طينني في مدينة القدس وعلى رأس���ها  	

حقهم في البقاء والعيش بكرامة وشرف.
• إطالق مشاريع تأهيلية نسائية وأسرية مستدامة . 	

• إطالق مشاريع إنتاجية صغيرة لدعم الشرائح الضعيفة. 	
• جتني���د امل���وارد احمللي���ة والدولي���ة ملكافح���ة الفق���ر والبطال���ة والهجرة الس���لبية م���ن مدينة  	

القدس.
• تعميق وتنظيم الطاقات التطوعية املقدسية. 	

إنجازات املشروع
إطالق مش���روع التكافل »يدا بيد« لدعم الفقراء واحملتاجني.)الس���نة السابعة( استفاد  1 .

منه ما يزيد عن 1600 عائلة.
دعم اليتامى عبر إطالق مشروع »كافل اليتيم املقدسي«. 2 .

إطالق مجموعة متنوعة من مشاريع التوعية املجتمعية لألمهات والنساء والشباب. 3 .
مش���روع التأهي���ل املهن���ي للنس���اء »متك���ني النس���اء اقتصاديًا م���ن خ���الل إدارة املقاصف  4 .

املدرسية الصحية«. 
مشروع التطريز للنساء في ضائقة، حيث تقوم مدربة مختصة بتدريب سيدات يعانني  5 .
م���ن أوض���اع اقتصادي���ة صعبة على ف���ن التطريز وتزويده���م باملواد اخل���ام ويتلقني أجرًا 
مقاب���ل عمله���ن. وأقامت اجلمعية وش���اركت في العدي���د من املع���ارض لبيع منتجات 

تلك السيدات من التطريز واألعمال الفنية.
 إحي���اء ي���وم اليتيم الفلس���طيني في كل عام بدءُا من عام 2005. 6 حيث يس���تفيد منه قرابة 

2000 يتيم واكثر من 300 ارملة من كافة محافظات الوطن. 
توزي���ع مس���اعدات مادي���ة وعيني���ة عل���ى العائ���الت الفقيرة على م���دار الع���ام، وتوزيع  7 .
إفطارات رمضانية وحلوم وطرود غذائية لعائالت محتاجة كثيرة خالل ش���هر رمضان 

املبارك.
توزيع مالبس وأحذية العيد على األطفال األيتام والفقراء.  8 .

توزيع حقائب مدرسية وقرطاسية على الطالب احملتاج. 9 .
احلصول على منح دراس���ية جامعية للطالب احملتاج، بلغ عدد املس���تفيدين حتى اآلن  10 .

17 طالب حصلوا على منح كاملة. 
مس���اعدة العائ���الت احملتاج���ة ف���ي احلص���ول عل���ى دعم للع���الج واألدوي���ة، حيث مت  11 .
مس���اعدة بعض احلاالت باحلصول على سماعات طبية، تغطية عالجية وطبية وأدوية 

وغيرها من عدة جهات مانحة.
إقامة العديد من الورش���ات للنس���اء واألهال���ي )آلية التنفس، تفري���غ الضغوطات عند  12 .
األهال���ي، املخ���درات ومخاطره���ا، اإلس���عافات األولي���ة، مرحلة املراهق���ة والتعامل 

معها، وغيرها(.
ورش���ات ودورات للمعلمات واملوظفات )برامج الكمبيوتر، إسعافات أولية، طرق  13 .
الكش���ف عن حاالت الطالب ذوي االحتياجات اخلاصة، إش���راك األهل في العملية 

التعليمية .... الخ(.

جمعية نساء إمليسون
هي جمعية نسوية فلسطينية مقدسية مسجلة قانونيا كانت قد أسست في 
عام 1992 مببادرة نسويه تطوعية مقرها الرئيسي في رأس العامود على 
مقرب���ة من الق���دس العتيقة ولها عدة  فروع وهي:- روضات املس���تقبل 
راس العامود يستفيد منها )250( طفاًل، روضات املستقبل جبل املكبر 
)500( طفال، مدرسة جمعية نساء امليسون املختلطة )600( تلميذا، 
حضان���ة جبل املكب���ر املطولة )140( طف���اًل، حضانة العيس���وية املطولة 

)150( طفاًل، مركز األهل األبناء 30 أسرة مستفيدة سنويا.
اجلمعي���ة هي مؤسس���ة فعاله نش���طة في الس���احة املقدس���ية ف���ي برامج 
التش���بيك املجتمعي واملؤسس���ات واألط���ر التربوية والطفول���ة املبكرة 
وذوي االحتياجات اخلاصة والعائالت واألطفال في ضائقة ومشاريع 

التمكني واإلرشاد النسوي ومكافحة الفقر وكفالة األيتام.

فكرة املشروع
مشروع التكافل االجتماعي ينطلق من إميان اجلمعية بالطاقات االنسانية والروحية والوطنية 
الكامنة في نفوس أبناء شعبنا وأمتنا في بيت املقدس وأكناف بيت املقدس في الوطن واملهجر 
وبضرورة السعي لتفجير واستخراج وإطالق هذه الطاقات الغنية وتوجيهها ضمن مسارات 
بن���اءة خالق���ة مهنية ترمي إلى تعزيز اعتمادنا على أنفس���نا وتصليب بنيتنا املجتمعية الداخلية 
وتش���جيع الن���اس على اإلميان بأنفس���هم وطاقاتهم التي وهبهم إياه���ا رب العاملني وتوظيف 
ه���ذه الق���درات لتطوير أحوالهم واخل���روج من دائرة احلاجة والعوز إل���ى دائرة اإلنتاجية بعز 
وكرامة وهامات مرفوعة. نحن ال نريد ترس���يخ الفقر وتعميقه بل نريد مكافحته من خالل 

تشجيع اإلنتاج واإلبداع واستغالل القدرات الفردية واملجتمعية.
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