
 

 

 

 

  

   

 

 المجموع س ف.س ف.ل الخدمات / النشاطات  

 1123 10 111 1002 تكفل أطفال في مشروع إسعاد االسرة

 21 - - 21 تكفل مسنين في مشروع "كبارنا كرامتنا"

 643 97 66 480 روضات 7أطفال الروضة في 

 12617 947 1175 10495 عيادات األسنان 5أطفال خضعوا للفحص والعالج في 

 676 من برنامج الصحة النفسية المستفيدون

621: ل  

51 138 

3غير:   

994 

 6160 349 1643 4168 عيادات للصحة االنجابية 5ون من المستفيد

 3726 51 263 3412 المستفيدون من عيادة األطفال في مركز نهر البارد

 385 14 50 321 المستفيدون في برنامج التدريب المهني

 545 125 133 287 األطفال الملتحقون في برنامج دروس التقوية

 50 - - 50 نساء عامالت في مشروع التطريز

 11081 725 2344 8012 النساء اللواتي شاركن في نشاطات األمهات

 33 7 6 20 فتيات التحقن في بصفوف ذوي اإلحتياجات الخاصة

 51 25 8 18 فتيات التحقن بصفوف التسرب المدرسي

 260 2 38 220 أطفال فرق كشفية

 493 124 48 321 اطفال الفرق الرياضية

 117 - 11 106 أطفال فرق الدبكة

 499 8 64 427 اطفال فرق الموسيقى والغناء

 82 - 21 61 اطفال مشاركون في مجموعات الدراما والكوميديا والمسرح 

 2799 151 590 2058 ومخيمات صيفية أطفال مشاركون في نشاطات المؤسسة

 2705 73 636 1996 أطفال مشاركون في برنامج الدعم النفسي اإلجتماعي

 928 48 200 680 أهالي مشاركون في برنامج الدعم النفسي األجتماعي

 1736 21 471 1244 شباب مشاركون في برنامج تثقيف االقران

 855 9 254 592 أهالي مشاركون في برنامج تثقيف األقران

 3100 - 2838 262  ع مازوت على األهالي في مخيم بعلبكتوزي

 9789 128 6396 3265 توزيع حصص غذائية ومواد تنظيف على العائالت

 1262 225 187 850 توزيع مالبس شتوية واحذية على أطفال الروضة ودروس التقوية

 681 66 84 531 توزيع هدايا على أطفال الروضة من "مبادرة ألطفال فلسطين"

 6600 6600 توزيع هدايا من اليابان على أطفال الروضات

تكفل أطفال وتحويلهم الى مدراس تعنى باالحتياجات الخاصة ومعاهد متخصصة أو تلقيهم 

 MSNالعالج  من خالل مشروع 

105 8 31 144 

 39 3 1 35 تكفل أطفال من خالل أفراد وتحويلهم الى مدراس خاصة ومعاهد متخصصة أو تلقيهم العالج

 97 27 3 67 تكفل أطفال للعالج

 عاماً من العطاء المستمر 42

 

 "بيت أطفال الصمود" جتماعية والتأهيل المهنيالمؤسسة الوطنية للرعاية اإل

2791آب  21تاريخ التاسيس    

7102خدمات المؤسسة للعام    

 

 ف.ل: فلسطيني لبناني

 ف.س: فلسطيني سوري

 س: سوري

 ل: لبناني

 ل: لبناني


