بيانات الفترة االنتصافية
)مشاريع صغيرة اسطنبول ( جمعية شجرة الزيتون
مشروع (تعزيز سالمة ورفاهية مجتمع الالجئين من خالل الطرق التشاركية خالل فترة وباء فيروس كوفيد ـ
 )19الذي بدأ في شهر حزيران في عام  2021بدعم من مؤسسة البحر األسود االئتمانية ،تضم فعاليات
المشروع التي كانت بين شهر تموز و شهر كانون األول:
ـ  5جلسات تزويد بالمعلومات حول الحصول عىل الحقوق والخدمات.
ـ  5فعاليات حول الحفاظ عىل الرفاهية.
ـ  5اجتماعات لمجلس المجتمع.
ـ  6اجتماعات لمجلس الطفل.
ـ تم إجراء  33مقابلة حماية مع العائالت.
تم انضمام  145مشاِرك بالفعاليات  ،شاركوا  589مرة في فعاليات مختلفة.
 130 .شخص من المشاركين من الجنسية السورية 5 ،منهم من الجنسية العراقية 1 ،منهم من الجنسية
المصرية.
 .أغلبية المشاركين ( 86مشاِرك) أعمارهم بين  25ـ  49سنة 13 ،مشاِرك أعمارهم  50سنة فما فوق15 ،
شاِرك أعمارهم بين  18ـ  24سنة.
 .أغلبية المشاركين ( 108مشاِرك) من اإلناث 3 ،مشاركين من الذكور.
 .تم حضور مجلس الطفل من ِق َبل الفئة العمرية بين  11ـ  14سنة ,لقد ضَّم  14طفلة و  11طفل .
لم يتم التوصل للمعلومات السكانية ِل  9أشخاص من المشاركين بالفعاليات.

الجدول األول ـ جلسات التزويد بالمعلومات:
تم حضور  91مشاِر ك  ،شاركوا  211مرة في فعاليات مختلفة.
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الجدول الثاني ـ فعاليات الحفاظ عىل الرفاهية:
تم حضور  90مشاِر ك  ،شاركوا  204مرة في فعاليات مختلفة.

الجدول الثالث ـ مجلس المجتمع:
تم حضور  30عضو من أعضاء المجتمع و شاركوا  83مرة في اجتماعات مختلفة.
ـ تمت دعوة ثالث أعضاء من أعضاء مجلس الالجئين بجمعية الالجئين الجتماع مجلس المجتمع الذي
ُعِق َد في  6تشرين األول ،و كانت جلسة تشارك الُخبرات.
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الجدول الرابع ـ مجلس الطفل:
تم حضور  25طفل ،شاركوا  91مرة في اجتماعات مختلفة.
ـ شاَرَك أحد المشاركين في مجلس الطفل كمتحدث في جلسة بعنوان ( النمو في فترة الوباء) ضمن
سلسلة أنشطة حقوق الطفل في تاريخ  20تشرين الثاني التي نّظ مها قسم أعمال األطفال التابع لجامعة

 Bilgiفي اسطنبول.
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