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  قائمة غير شاملة ألفكار وأمثلة ذات عالقة بالمشاري    ع فيما يل  

 بهدف التوضيح فقط –
 

 

ي تدير مركز 1
وس كورونا المستجد )كوفيد  للتطوع، استجابت. مؤسسة مجتمع مدن  ( من خالل إطالق دعوة 19 لجائحة فير

ي المدينة. نتيجة لذلك، استلمت 
 
ة الجائحة. فقامت هذه 1400للمشاركة ف نت( أثناء فير  طلب تطوع من المواطنير  )أغلبها عير االنير

ي عمليات 
 
ة اإلغالقات )تقديم المساعدة ف المؤسسة بالتشبيك بير  المتطوعير  والمواطنير  الذين بحاجة للمساعدة حتر بعد فير

لتوظيف والبحث عن فرص عمل، تقديم النصح واإلرشاد، القيام بخدمات التسّوق، وتقديم خدمات التوصيل والنقل(. كما ساعد ا
ي تسىع لتوزي    ع المساعدات، وهذا النشاط الفرعي 

ي تستهدف المجموعات المستضعفة وتلك التر
بعض المتطوعير  الجمعيات التر

 واجه خطورة اإليقاف بسبب تعّرض ا
ً
لمتطوعير  لخطر اإلصابة. تم تعيير  المتطوعير  من خالل المكالمات عىل الهاتف وعير تحديدا

 هناك 
ّ
، إذ تبيرّ  أن

ً
ي جدا ي مشاري    ع أ 1000تطبيق زوم. كان األثر إيجانر

 
وع وف ي المشر

 
خرى متطوع أبدوا رغبتهم باالستمرار بالتطوع ف

 . وبدأ المركز بتشبيكهم مع جهات ومشاري    ع أخرى بحاجة إىل متطوعير  

ي خدمة الدعم النفسي 2
مت مؤسسة مجتمع مدن 

ّ
عير الهاتف للمستخدمير  وأفراد العائلة الذين وجدوا أنفسهم أمام  المتخصص . قد

ر الخدمات اليومية لألشخاص ذوي 
ّ
مسؤولية تقديم خدمات ومستوى من المساعدة لم يكونوا مستعدين له، وذلك بسبب عدم توف

وس  اإلعاقة وكبار السّن. باإلضافة إ  باإلغالقات وجائحة فير
ً
ىل ذلك، تم تقديم خدمة الدعم النفسي لألشخاص الذين تأثروا سلبا

رت صّحتهم النفسية بسبب 19كورونا المستجد )كوفيد 
ّ
اتيجيات ومنهجيات للتعامل مع األشخاص الذين تأث (. تضمن الدعم اسير

ي  اإلغالقات والجائحة ككل. بدأ تقديم الخدمة
ة اإلغالق واستمّرت بعد  خصائيير  تضّمنت وجود أالتر ، مع بداية فير مير 

ّ
/ معل  نفسيير 

 بعد يوم. 
ً
 وأن عدد طلبات المساعدة ازداد يوما

ً
  انتهاء اإلغالق، خصوصا

وس كورونا المستجد 3 ي مجال الغذاء، لكنها استجابت ألثر جائحة بفير
ي عىل تثقيف الشباب ف 

. تعمل أحد مؤسسات المجتمع المدن 

ز عىل أساسيات ( وال19)كوفيد 
ّ
ونية ترك لة من خالل منصة إلكير

ّ
م معد

ّ
ي رافقت الجائحة من خالل توفير تجربة تعل

محددات التر
ي )القواوير الزراعية(. كان الهدف من هذه المبادرة هو تمكير  الشباب من زراعة غذائهم بأيدييهم )أثنا 

ي األوان 
ية ف  ة زراعة الحض  ء فير

ونية "وأسواق المزارعير  يوم السبت". كما تعاونوا مع جمعيات اإلغالق وبعدها( باإلضافة إىل بي ع المنتجات من خالل منّصة إلكير
نوا من تدريب 

ّ
 الحكومي والخاص، وتمك

ي القطاعير 
 شخص خالل شهر واحد.  120تعت  بالشباب وجهات مشابهة أخرى ف 

ونية وسوق عىل أرض 4 ي بإدارة منصة إلكير
ي يمتلكن . تقوم أحد مؤسسات المجتمع المدن 

الواقع يهدف لبيع منتجات السيدات اللوانر

لية وبالتاىلي توسيع قاعدة الزبائن لديهّن وتمكينهن من الوصول ألسواق جديدة. باإلضافة إىل 
ة ومشاري    ع مي   أعمال ومشاري    ع صغير

. ذلك تتضّمن المبادرة توفير المهارات الالزمة للمستفيدين ليتمكنوا من تسويق وبيع منتجاتهم اليدوي
ً
عة محليا

ّ
 ة المصن

ي لكبار السن. . 5
ي بتأسيس برنامج لتعزيز النشاط البدن 

اكة مع قناةقامت مؤسسة مجتمع مدن  نامج بالشر  ويتم العمل عىل هذا الير
ها عىل التلفاز 

ّ
ي تتضّمن إذاعية عامة وذلك إلنتاج حلقة تمارين رياضية يومية وبث

قامت ا تمارين رياضية تتناسب مع كبار السن. كموالتر
احتمالية  تعّرضهم إىل خطر زيادةهذه المؤسسة بتغيير االعتقاد السائد وهو أن فئة كبار السن هم ضمن الفئة المستضعفة )ولم 

ي طرق و اإلصابة لديهم( وذلك من خالل تشجيع التنافس واستخدام منهج داعم لهم وللحوار 
 ف 
ً
التكامل بير  األجيال والذي كان وضحا

نامج والب  يانات الصحفية. تواصل الير

ي مراكز اإليواء 6
ي إىل تمكير  النساء ف 

 وذلك من خالل بناء قدراتهم ،الماىلي و االجتماعي  يير  عىل المستو  ،. تهدف مؤسسة مجتمع مدن 

كاء اآلخرين لتيس ي قد تكون ير والتنسيق مع المؤسسات الحكومية والشر
ة والتر  الوصول إىل التمويل لتأسيس أعمالهم الخاصة الصغير

ة أو   من خالل المنح. إما من خالل قروض صغير

 


