كانون الثاني 202٢

اختتام المرحلة الثانية من الدورات المهنية في خلدة
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بعد شهرين ونصف من العمل الدؤوب والتدريب بصحبة  40شابة وشابة من مختلف األعمار
والجنسيات ،استكملت مؤسسة جفرا المرحلة الثانية من الدورات المهنية والتقنية التي
يقدمها مركز جفرا في خلدة ببيروت.
أتاح المركز لهؤالء المشاركين الفرصة لتنمية مهاراتهم ومعارفهم في مجاالت تركيب
وصيانة ألواح الطاقة الشمسية ،صناعة الصابون ،التصميم الغرافيكي ،ومبادئ الصحافة.
ً
حاليا يسعى المشاركون إلى إكمال تدريب عملي مدفوع األجر لمدة شهر كامل حيث
سيحصلون في ختامه على حقيبة تدريبية تتيح لهم المجال إليجاد فرصة عمل مناسبة.
هذا المشروع بتمويل ودعم من  WHHو .BMZ

قصص نجاح لمشاريع صغيرة في مخيمات لبنان
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تواصل مؤسسة جفرا بدعم وتمويل من ( Welthungerhilfe (WHHوالوزارة االتحادية األلمانية
للتعاون االقتصادي والتنمية ( )BMZمشروعها الهادف لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة
في مخيمات الالجئين الفلسطينيين في لبنان.
نجح المشروع خالل الفترة الماضية في الوصول إلى شريحة واسعة من الشباب وأصحاب
المهن في المخيم في مجاالت مختلفة وقد حصل هؤالء على تدريب نظري لتطوير
معارفهم وتنمية مهاراتهم في إدارة مشاريعهم الخاصة ومن ثم حصل المتدربون على
مجموعة من األدوات التي ستساعدهم على تطوير عملهم وزيادة مدخولهم ،باإلضافة إلى
متابعتهم من قبل فريقنا المختص لضمان تحقيق النتائج المطلوبة.

تفاصيل أكثر عبر حسابنا في فيسبوك:

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

بدء الفصل الدراسي الثاني في مراكز جفرا في سورية
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استأنفت مراكز جفرا في سورية خالل شهر كانون الثاني برنامجها التعليمي المعتاد لدعم
وتمكين الطالب في المراحل الدراسية كافة :االبتدائية ،اإلعدادية ،الثانوية.
يأتي التعليم في سلم أولويات جفرا ،ولهذا السبب نحرص في مراكزنا على استمرار العملية
ً
خصوصا داخل أماكن انتشار الالجئين الفلسطينيين من خالل إعطاء جلسات
التعليمية
تعليمية ونشاطات تثقيفية لمختلف األعمار بهدف مساعدتهم على تعويض ما فاتهم
ً
أمال بإكسابهم مهارات ومعلومات تساعدهم
وتمكينهم من تحسين نتائجهم الدراسية
على بناء مستقبل أفضل.

دورة رسم للفتيات في قدسيا
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ً
ً
عمليا على الرسم شارك فيه 16
تدريبا
نظم مركز جفرا في قدسيا خالل شهر كانون الثاني
فتاة من أعمار مختلفة.
تعلمت المشاركات خالل التدريب أساسيات الرسم والخطوط واألساليب والمدارس
المختلفة في هذا المجال بإشراف فنان مختص.
وقد نجحت المشاركات في نهاية التدريب في إنتاج عدد من اللوحات المتميزة التي أظهرت
ً
ً
ملحوظا في أسلوب عملهن.
وتطورا
مهارة عالية

أنشطة ودورات متنوعة في مركزنا جنوب دمشق
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قدم مركز جفرا جنوب دمشق خالل الشهر األول من العام الحالي العديد من األنشطة
َّ
ً
بدءا من برنامج التعليم الذي ساعد الطالب
والدورات المتميزة لمختلف الفئات العمرية

ً
عددا
في تحسين نتائجهم الدراسية وتقوية معارفهم خالل فترة العطلة ،إلى إطالقه
من الدورات التعليمية كاللغة اإلنجليزية للسيدات ،إلى األنشطة االجتماعية التي قدمها
متطوعو جفرا ألهالي المنطقة وحظيت بإعجاب الجميع.

زوروا صفحاتنا

