جمعية أيتام الشرقية "تمكين"
تقرير الربع الثاني لعام 2020م

أبرز الشركات واﻻتفاقيات :

 -اتفاقية مياه جوان :

تم عقد اتفاقية مع مؤسسة جوان الشرقية للمياه والمشروبات الغازية تهدف اﻻتفاقية الي إضـافة
اسم الجمعية في التطبيق الخاص بمياه جـوان حتـى يتسـنى للمتبـرعين الطلـب والتبـرع بالميـاة
لصالح المستفيدي جمعية ايتام الشرقية تمكين .

أبرز اﻻحداث والفعاليات :

 مبادرة تعلم فن الرسمتم اطﻼق مبادرة تعلم فـن الرسـم بالشـراكة مـع إدارة المسـؤولية اﻻجتماعيـة بفـرع وزارة المـوارد
البشرية والتنمية اﻻجتماعية بالمنطقة الشرقية ومؤسسة " "NM AR GALLERYلعدد 1211
من مستفيدين جمعة أيتام الشرقية تمكين ومستفيدين الضمان اﻻجتماعي .

 السﻼل الغذائية الرمضانية :تــم بحمــدﷲ توزيــع  244ســلة غذائيــة ﻷســر جمعيــة ايتــام الشــرقية "تمكــين
" وابنائنــا العــزاب خــﻼل شــهر رمضــان المبــارك 1441هـــ تــم تـــوفير
السﻼل الغذائية من قبل كﻼ من :
 حملة الجوزاء  50سلة غذائية أسواق واحة المستهلك  30سلة غذائية جمعية اطعام  84سلة غذائية -شركة عبد المحسن الهريش التميمي  80سلة غذائية

 زكاه الفطر1441هـتــم توزيــع زكــاة الفطرعلــى مســتفيدي جمعيــة ايتــام الشــرقية "تمكــين" حيــث بلــغ
إجمالي ماتم توزيعه ) (1200كيلو من التمور .

 مبادرة ان  ..ان لتطلق العنانأطلقت جمعية ايتام الشرقية "تمكين" بالتعاون مع مؤسسة ""NM ART GALLERY
مبادرة ان تطلق العنان ضمن حملة #مجتمع _ واعي من بداية شهر ابريل وﻻ زالت قائمة
وتستهدف المبادرة مستفيدات الجمعيـة وذلـك لتنميـة المعرفـة و تطـوير المـدارك وصـقل القـدرات
وتصحيح المفاهيم لديهم في جوانب متعددة .

 نادي اﻻتفاق السعوديبالتعاون مع نادي اﻻتفاق السعودي تم تقديم ) (150حقيبـة وقائيـة تحتـوي علـى معقمـات وذلـك
لحرصهم على سﻼمة أبنائنا العزاب.

 مبادرة كمامتك حمايتكضمن مبادرة كمامتك حمايتك التي اطلقها صندوق اﻷميرسلطان بن عبد العزيز التنموي وبالتعاون مع
مشروع أقمرت تم توزيع  150كمامة قماشية على مستفيدي جمعية ايتام الشرقية "تمكين"

 الغوص شغف بﻼ حدودبالشراكة والتعاون مع مجموعة دايموند السعودية لﻼعمال التطوعيـة واﻹنسـانية ومركـز غـواص
البتيل وتحت رعاية إدارة المسؤولية اﻻجتماعية بفـرع وزارة المـوارد البشـرية والتنميـة اﻻجتماعيـة
بالمنطقة الشرقية تم تقديم ندوة عن بعد تحت عنوان )الغوص  ،شغف بﻼ حدود( ثالث أيام عيد الفطر
المبارك 1441هـ .

 بمبادرة من"  " wonderwallتم توزيع )  ( 20صندوق فني لتعلم صناعة البنياتا ﻷبنـاءمستفدي جمعية ايتام الشرقية تمكين وذلك ثاني أيام عيد الفطر المبارك 1441هـ .

 بمبادرة من عضو مجلس ادارة جمعية ايتام الشرقية "تمكين"  /علي التركي تم توزيع  50حصـهمن اللحوم الطازجة على أبنائنا العزاب القاطنين في الشقق وبعض من مستفيدي الجمعية .

الخدمات المقدمة للمستفيدين الربع الثاني لعام 2020م
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مساعدة أجهزه

12

47427

مساعدة أثاث

3

15500

مساعدة صيانة سيارة اﻷبناء

3

6315

مساعدة دراسية

1

2100

مساعدة ايجار

8

53500

6

مساعدة عي ة

33

22722
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مساعدة سداد كه اء

1
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اﻹجما

اﻹجما

