مجال االمومة والطفولة



تً اميرِر عنٓ دار ايتاو أىَات اميؤىنين بقرية بيدف – ِاميتابعة مجيعية تنيية اميجتيع اميحنٓ
ِأسٕىٓ بامعياط



تً عقد ندِة بعنّان ىخاطر زِاج امقاصرات بغرض امتّعية ِأرشاد بيركز شباب اميساندة



أشراف عنٓ امحضانات امتابعة ميركز ِىدينة امعياط ىنَا حضانة فجر أسٕو – امرِضة ببيَا تً
ىخاطبة اعضاء امنجنة امفرعية محياية امطفه انُ فٓ حامة تعرض امطفه منخطر يتً رصد تنك امحامة ِيتً
عقد اجتياع ميناقشتَا ِايجاد امحه اميناسب ىن اجه امنَّض باميرأة فٓ اميجتيع ِرعاية ِحياية
امطفه ِتّفير حياة افضه مُ ِذمك عن طريق أتٓ-:



تنقٓ امبٕغات ِامشكاِْ حال تعرض امطفه منخطر ِرصد امحامة ِامتدخه ِاميتابعة ِدراسة اميشكنة
ِايجاد امحه اميناسب مَا ِذمك ىن خٕل امنجنة امفرعية محياية امطفه



اعداد ىنف مكه طفه ىع استيارات امرصد ِاميتابعة ِكذا جييع اميستندات امخاصة بامحامة



تنظيً ِعيه ندِات ِاجتياعات منتّعية ِرفع امّعٓ امثقافٓ ِامتّعية فٓ حامة انتشار اىراض امصيف
ِامتعرف عنيَا ِطرق امّقاية ىنَا



امتّاصه ىع كافة اجَزة امدِمة اميعنية ِامتنسيق ىع كافة امينظيات اميعنية بامطفه



ىتابعة ىا يستجد ىن اعيال ىن شانَا حياية امطفه ِرعايتُ ِتحقيق حياة افضه تقديً ىساعدات ىادية
منيراة اميعينة



عيه بطاقات رقً قّىٓ منسيدات (تً تجييع عدد  241اسً مسيدة ِفتاة ِتً ارسامَن امٓ ىكتب شئّن
اميرأة بيحافظة امجيزة ِتً استخراج امبطاقات مَن)



زيارة دار ايتاو اىَات اميؤىنين ببيدف



تً عقد ندِة بعنّان امتّعية امصحية منيرأة بقصر ثقافة امعياط ِذمك ندِة بعنّان أضرار ِاميخاطر
اميترتبة عنٓ زِاج امقاصرات



تً عقد ندِة بعنّان تفعيه دِر اميرأة امريفية فٓ اميشاركة امسياسية بقصر امثقافة



تً تّزيع عدد  600كرتّنة ىساعدات منقرْ أكثر فقراً بقريتٓ كفر بركات ِىنشأة ابّ امعباس بامّحدة
اميحنية بييت امقائد



تً قياو قافنة طبية مجيعية أِرىان معرض عدد  93حامة ىن قرْ ىركز امعياط عنٓ ىستشفٓ دار امعيّن
بامقاٍرة ٔجراء عينية اميياٌ امبيضاء ِغيرٍا عنٓ امنحّ امتامٓ
.1

قرية امرقة امغربية  15حامة

.2

قرية امنشت  18حامة

.3

قرية بيدف  15حامة

.4

قرية بَبيت  15حامة

.5

قرية برنشت  30حامة



تً زيارة امعضّ امنفسٓ منجنة امفرعية محياية امطفه مبعض ىدارس ادارة امعياط امتعنييية



تً عقد ندِة بعنّان أضرار ِاميخاطر اميترتبة عنٓ زِاج امقاصرات بّحدة باجة امشيح حيث ان امصحة (
امتثقيف امصحٓ ) كانت ٍٓ امجَات اميعاِنة ِبنغ عدد امحاضرين حّامٓ ِ 40كانت ىحاِر امنقاش ٍٓ
 . iامحقّق امتٓ ٔ تستفيد ىنَا أو ِامطفه
 . i iفشه كثير ىن امزيجات اميترتبة عنٓ زِاج امقاصرات



تً عقد برتّكّل تعاِن بين ادارة شئّن اميرأة ِامتنيية اميجتيعية ِرابطة سيدات امعياط ِامجيعية

اميصرية منتسّيق ِامتنيية ِذمك فٓ اطار ىشرِع ((بادر)) امييّل ىن امبنك امدِمٓ عن طريق امصندِق
أجتياعٓ


تً اقناع امجيعية اميصرية منتسّيق ِامتنيية بأخذ ٍذا اميشرِع ِامدِرات امتدريبية ميدينة امعياط



تً عقد امدِرة امتدريبية فٓ ىقر رابطة سيدات امعياط ِبامفعه تً عقد دِرتين ىتتاميتين ِكانت ىدة
امتدريب  15يّىاً
ىتّاصٕ
ً



بعد انتَاء امدِرة يتً تينيك ِ 9حدات خشبية عبارة عن ترابيزات بيّاصفات ىعينة ىساحتَا ىتر ×ىتر
ِتفرش بتربة ىعينة ِيتً زراعة كه اميحاصيه اميّسيية ِتً امتعاقد حتٓ أن ىع  48ىتعاقد فٓ
أىاكن أتية (امعياط – امعطف -اميساندة – امبنيدة -ابّنجً – بيدف – زِاية ابّسّينً ) ِتً زراعة تنك
أسطح

