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معرض الصوف (عفيفات منتجات)
دعم نفس ي
مؤسسة إعمار الشام اإلنسانية  -مكتب املشاريع
مؤسسة إعمار الشام اإلنسانية
عين ترما – حزة – سقبا – حمورية
الغوطة الشرقية
ريف دمشق
– كفر بطنا – املحمدية
تقع الغوطة الشرقية في الجنوب السوري ،على خاصرة العاصمة دمشق ،وتمتد من سفح قاسيون على بساط
أخضر يزيد على  400كم 2كما تضم نحو ستين مدينة و بلدة.
بلغ تعداد سكان الغوطة بحسب اإلحصاء السكاني لعام  2010نحو  2096000نسمة ،أي نحو 366150
عائلة ،فيما انخفض تعدادهم بنسبة  %80ليبلغ تعدادهم بحسب إحصاء مكتب التوثيق التابع للمكتب
اإلغاثي املوحد في الغوطة الشرقية  400ألف نسمة  ،أي ما يقارب  80ألف عائلة.
شهر واحد

$ 8390
كثيرة تلك املآس ي الناتجة عن الحرب التي مرت على بالدنا والحصار الذي فرضه النظام الظالم على غوطتنا
؛وكثيرة تلك النساء الالتي فقدن أزواجهن نتيجة القصف العشوائي على بلدات الغوطة  ،حيث إنهن يسعين
لكفاية أوالدهن الصغار وتأمين الطعام واللباس لهم عن طريق التسول وطلب املساعدة من هنا وهناك ،
وتراجع مستوى املرأة االجتماعي والعلمي والثقافي.
من هذا الواقع جاءت فكرة تدريب النساء وخاصة األرامل على األعمال النسوية التي يستطعن العمل بها ضمن
بيئة محافظة بحيث نحفظ لهذه املرأة كرامتها  ،وتستطيع أن تكسب الرزق وتكفي أوالدها وتساهم في بناء
املجتمع ورفعته.
في إطار التطوير والتدريب الذي تقوم به مؤسسة إعمار الشام اإلنسانية الذي تهدف من خالله إلى رفع
مستوى الطاقات البشرية املوجودة في الغوطة الشرقية
تأتي أهمية املشروع من كونه يقدم التدريب االحترافي في حياكة الصوف للنساء في الغوطة الشرقية املحاصرة
وخاصة بعد انتهاء دورة حياكة الصوف التي نفذتها مؤسسة إعمار الشام .
ان هذا املشروع يقدم مهنة لهؤالء النساء التي تعيش في اقس ى درجات الحصار ونطمح ان يكون الخطوة االولى
في تنفيذ مشروع مشغل لحياكة الصوف خيري تستفيد منه املتدربات لكسب لقمة العيش ويعود بالفائدة على
املجتمع .
كما يعتبر املشروع خطوة مهمة في تقديم الدعم النفس ي لألطفال وأبناء الشهداء واملعتقلين ألنه سيختتم
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بحفل ترفيهي يقوم على برنامج تربوي فضال عن كونه يقدم الدفء لهؤالء األطفال في هذا اليرد الشديد من
خالل توزيع املالبس الصوفية عليهم .
تفعيل دور املرأة في املجتمع
تدريب النساء على الفنون واألعمال النسوية.
توجيه النساء إلى العمل املنهي الذي يناسبهن.
محاولة الحد من حاالت الفقر املنتشر في بلدات الغوطة من خالل التدريب على مهن نسوية.
نسوة متدربات عل مهنة حياكة الصوف
ايجاد مالبس صوفية في الغوطة املحاصرة
اكساء  500طفل بقطع صوفية تقيهم من برد الشتاء
وقاية األيتام من أمراض الشتاء
تشغيل يد عاملة
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التعاقد مع الكادر اإلداري
والتدريبي
املتابعة الدورية
التوثيقات
التقارير الدورية
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االرامل وزوجات املعتقلين
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األطفال وااليتام
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