
كانون األول  2020



1 جفرا تنتج أكثر من 7000 كمامة في قدسيا

منذ األيام األولى لظهور فايروس كورونا في سورية، برزت الحاجة الماسة لجميع المستلزمات 
منها  تعاني  التي  الصعبة  للظروف  نظرًا  الوباء  من  بالوقاية  الخاصة  واللوجستية  الطبية 

البالد بفعل الحرب.
أبرز االحتياجات األساسية للناس في حينها كانت الكمامات الطبية و من هنا  واحدة من 
ولدت فكرة إنتاجها بشكل مباشر من قبلنا لتلبية النقص الحاصل، ونجحنا حتى كانون 

األول 2020 في إنتاج أكثر من 7000 كمامة مقسمة على مرحلتين.
مركز جفرا بقدسيا بدمشق وبجهود 9 سيدات تطوعن للمساهمة في هذه المبادرة تحت 
وعلى  المخيمات  في  في  لألهالي  الكمامات  هذه  إيصال  في  نجح  مختص  مدرب  إشراف 

القاطنين في منطقة قدسيا بالتوازي مع حمالت التعقيم وتوزيع الخبز.
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“خلق  حول  للمتطوعين  تدريبية  ورشة  األول  كانون  خالل  جرمانا  في  جفرا  مركز  نظم 
المبادرات” الفعالة في المجتمع.

وآليات  المبادرين  األشخاص  صفات  مع  حياتها  دورة  و  المبادرات  تعريف  التدريب  تضمن 
التنفيذ وصواًل لمساعدتهم على تقديم مبادرات مجتمعية على أرض الواقع.

ورشة حول “خلق المبادرات” في مركز جرمانا



3 دورة لغة إنجليزية للسيدات جنوب دمشق

للسيدات عمومًا مكانة خاصة في برامجنا، ولذا نحرص دومًا على توفير كل ما يلزم لدعمهن 
وتمكينهن ألن ذلك سيرتد إيجابًا على المجتمع.

إنطالقًا من هنا نظم مركز جفرا جنوب دمشق دورة في اللغة اإلنجليزية استهدفت السيدات.
اكتساب  على  مساعدتهن  إلى  وتهدف  واألمهات  المنازل  ربات  من  سيدة   15 الدورة  تضم 

معارف جديدة ستنعكس بال شك على أبنائهم في تحصيلهم العلمي.



4 مركز جفرا في حمص مساحة حرة للمستفيدين

كان لمركز جفرا في حمص خالل الشهر األخير من عام 2020 نشاط مميز على أكثر من صعيد 
ضمن البرامج التي تدعمها المؤسسة.

الهادفة  الجلسات  المركز عددًا من  للمستويات كافة، نظن  التعليمي  البرنامج  إلى جانب 
كالنزاع  متنوعة  مواضيع  في  والتفكير  للنقاش  مشتركة  مساحة  خلق  بغرض  لألطفال 

وحقوق الطفل وسواها.
إلى جانب هذه األنشطة كانت دورات اللغة والـ ICDL  مستمرة في المركز مع حصص تعليمية 

للطالب في مختلف المواد التعليمية تحضيرًا لالمتحانات القادمة في سورية.
تفاصيل أكثر عبر حسابنا في فيسبوك:

/https://www.facebook.com/Jafra.Foundation



5 أنشطة متنوعة لألطفال في برج البراجنة

كان شهر كانون األول حافاًل باألنشطة لدى األطفال في مركز جفرا بمخيم برج البراجنة في 
لبنان.

متطوعوا المركز قدموا العديد من األنشطة الهادفة والمتنوعة لألطفال والتي كانت في 
معظمها مليئة بالحركة والتفاعل اإليجابي، بدءًا بأنشطة الدعم النفسي واإلجتماعي التي 
أتاحت المجال للنقاش في مواضيع مختلفة من حقوق الطفل والصداقة وغيرها وصواًل 
إلى الحصص التعليمية وأنشطة األشغال اليدوية التي صنع خالل األطفال عددًا من األعمال 

المميزة.
تفاصيل أكثر عبر حسابنا في فيسبوك:

/https://www.facebook.com/Jafra.Foundation



6 حملة “سوا منغير” مستمرة في 2021

7 أشهر مرت على انطالق حملة “سوا منغير” في لبنان.
والزال  منها  األساسي  الهدف  كان   2020 حزيران  في  جفرا  مؤسسة  أطلقتها  التي  الحملة 
تسليط الضوء على المساهمات التي يقدمها الشباب الفلسطيني في المخيمات وخارجها 

داخل لبنان.
تعرفنا خالل هذه األشهر على 13 شابًا وشابة من أصحاب الموهبة واإلنجاز، وسنتعرف على 
الكثيرين غيرهم في 2021 أماًل في أن يكونوا مصدر إلهام لآلخرين لإلنضمام إليهم من أجل 

العمل على تغيير العالم نحو األفضل.
تعرفوا على أبطالنا لعام 2020:

http://bit.ly/3b0xOZT



زوروا صفحاتنا

https://www.facebook.com/pg/Jafra.Foundation 
https://www.instagram.com/jafra.foundation
https://www.linkedin.com/company/jafra-foundation
https://twitter.com/jafra_sy

