








؟2017-1438ما هو مشروع قفة رمضان 

2017-1438األهداف العامة ملشروع قفة رمضان 

:











:مرحلة التحضري واالعداد للمشروع-1

➢

➢

Educaومضة للتعريف بالمشروع تم إعدادها  بالتعاون مع محضنة  School

الملصقة الخاصة بالمشروع 

مطوية خاصة 
بالحملة 



:مرحلة مجع املساعدات-2



:مرحلة إعداد الصناديق-3
:بعد انتهاء حملة جمع التبرعات قامت الهيئة بـــ

❖

كغ 01

كغ 02

كغ 03

لتر  04

-لتر6-ستيكة  05

كغ 06

كغ 07

كغ 08

كغ 09

كغ 10

كغ 11

كغ 12

قطع 8علبة  13

غ100علبة  14

غ 100كيس  15

كيس  16

كغ 17

غ250كيس  18

غ 100علبة  19

دجاجة  20

بيضة 30صندوق  21

كمية المساعدات الغذائية المجمعة : 01جدول 



دينار 4685,770

5677,200 جملة المساعدات المالية 



:مرحلة إعداد الصناديق-3
❖

الوحدة  الكمية المشرية المادة

كغ 01

كغ 02

كغ 03

لتر  04

-لتر6-ستيكة  05

كغ 06

كغ 07

كغ 08

كغ 09

كغ 10

كغ 11

كغ 12

قطع 8علبة  13

غ100علبة  14

غ 100كيس  15

كيس  16

كغ 17

غ250كيس  18

غ 100علبة  19

دجاجة  20

صندوق  21



:مرحلة إعداد الصناديق-3
❖

الوحدة  بالصندوق الكمية  المادة

كغ 01

كغ 02

كغ 03

لتر  04

-لتر6-ستيكة  05

كغ 06

كغ 07

كغ 08

غ 09

غ 10

كغ 11

كغ 12

قطع 8علبة  13

غ100علبة  14

غ 100كيس  15

كيس  16

كغ 17

غ250كيس  18

غ 100علبة  19

دجاجة  20

صندوق  21

دينار 80:بلغت القيمة الجملية للقفة الواحدة حوالي*



:مرحلة التوزيع-04

•



•

•

•

•

•

•

•

•

•

:  خطة املتابعة والتقييم-1

:





:

▪

▪

▪

▪

▪

الحضور  موضوع االجتماع تاريخ االجتماع 

جميع المتطوعين المشاركين في 
الحملة 

التحديات –متابعة سير اليوم األول من الحملة 

والحلول المقترحة -والدروس المستخلصة
.لتحسين العمل الميداني

15-05-2017 01

فريق إدارة المشروع 

متابعة سير حملة جمع المواد الغذائية 

.  واالنطالق في حملة جمع التبرعات المالية

تخزين : كما تم خالل االجتماع سير عملية

المساعدات والتحديات المطروحة أمام مسؤول 
. االمداد اللوجستي

18-05-2017 02

جميع المتطوعين المشاركين في 
الحملة 

التحديات والدروس –متابعة سير الحملة 

مل والحلول المقترحة لتحسين الع-المستخلصة

باإلضافة الى تدعيم قدرات -الميداني
المتطوعين في الجانب التواصلي 

21-05-2017 03

جميع المتطوعين المشاركين في 
الحملة 

-متابعة اليوم األخير من الحملة ونتائجها

اإلعداد للمراحل المقبلة من المشروع إعداد 
الصناديق والتوزيع

24-05-2017 04

جميع المتطوعين المشاركين في 
الحملة 

متابعة عملية اعداد الصناديق واالعداد 
للمرحلة األخيرة من المشروع

26-05-2017 05





أدوات التدقيق مدى بلوغ الهدف  مؤشر الهدف 

o استمارات تقييم الحالة

االجتماعية للعائالت 

o صور عملية التوزيع

oعدد المساعدات الموزعة  :

مساعدة 131

o131: عدد العائالت المستفيد

عائلة 

oتقارب: قيمة المساعدة الواحدة

دينار90

o عدد المساعدات

80الموزعة 

o عدد العائالت

80المستفيدة 

o قيمة المساعدة

الواحدة( القفة)

80تقارب 

دينار 

80جمع وتوزيع 

قفة رمضان بقيمة 

دينار 80تقارب 

للقفة الواحدة 

خالل األسبوع 

األول من شهر 

.رمضان

واراء بعض تعليقات•

***الفيسبوكالمواطنين على 

الصفحة الرسمية للهيئة(

صفحات مختلفة-المحلية

تعنى بالشأن المحلي 

صفحات بعض -بنقردان
)االذاعات

مشاركة مختلف الشرائح •

: العمرية في هذا النشاط
ا شيوخ في هذ–أطفال -شباب

ي المشروع من خالل التبرع ف

.الحملة

فة مشاركة شرائح المهنية مختل•
–أطباء : في هذا المشروع

....تجار–موظفين –صيادلة 

مشاركة مختلف•

شرائح المجتمع
في هذا النشاط

تدعيم روح 

من التعاون والتضا

ح بين جميع شرائ

.المجتمع المحلي

قائمات الحضور اليومية •

للنشاط

التقارير اليومية للنشاط•

الصور  •

45شارك في هذا النشاط •

.متطوعا

شارك في هذا المشروع •

متطوع جديد 18حوالي 
اط يشارك في اول او ثاني نش(

)ميداني بالهيئة

مشاركة أكثر ▪

30من 

متطوعا في هذا 

.النشاط

10مشاركة ▪

متطوعين جدد 
في هذا النشاط 

تعزيز روح 

التطوع عند 

متطوعي الهيئة 

للهاللالمحلية

األحمر التونسي

.ببنقردان

https://www.facebook.com/crt.benguerdene/posts/1064150167018946

https://www.facebook.com/JawBengerdane/photos/a.296643840424931.66791.291214264301222/1347147432041228/?type=3&theater

وعلى الصفحة الرسمية للهيئة  ببنقردانتعليقات واراء بعض المواطنين حول المشروع  على الصفحة تعنى بالشأن المحلي *** 



:  خطة التواصل-2

AFFICHE-–املعلقات

SPOT-–الومضة اخلاصة ابملشروع

:املطوايت

:احتوت على الوسائل التالية: أثناء املشروع-قبل-



:  خطة التواصل-2

:احتوت على الوسائل التالية: بعد املشروع-
❖

❖

❖



، فريق متنوع من المتطوعين الشبان  من 2017-1438شارك في مشروع قفة رمضان 

اعداد –إدارة مخزن التجميع –جمع التبرعات )الجنسين  الذين توزعوا بين مختلف المهام 

ئة على كما أشرف فريق من المتطوعين ذوي الخبرة واألقدمية بالهي( الصناديق والتوزيع

.إدارة المشروع وتقسيم األدوار

:توزعوا حسب الرسوم البيانية التاليةمتطوعا 50ساهم في هذا المشروع 

56%

44%

توزيع المتطوعين حسب الجنس 

ذكور 

إناث 
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أشهر 6اقل من  أشهر و سنتين 06بين  أكثر من سنتين 

عدد المتطوعين 
المشاركين 

النشاط 

متطوع45 حملة جمع المساعدات   01

متطوعين 02 وتخزين المساعدات وإحصائها إدارة 02

متطوع15 مرحلة اعداد الصناديق  03

متطوع 42 مرحلة التوزيع  04

متطوعين 05 إدارة المشروع  05

توزيع المتطوعين حسب مراحل المشروع 



المبلغ المصاريف 

4728,742 قفة 131شراء كميات المواد الناقصة لتوفير  01

800,00 )كراء سيارات(مصاريف توزيع المساعدات  02

11,000 مصاريف اتصاالت  03

86,000 مصاريف أخرى  04

5626,742 جملة المصاريف 

5677,200





:بنالالتصال

، بنقردان 122بجانب قصر بلدية بنقردان،  شقة الكوليزيعمارة : الهيئةمقر•
4160

Crt.benguerdane@gmail.com:اإلكترونيالبريد •
https://www.facebook.com/crt.benguerdene:الفيسبوك•

:نقدا لفائدة الهيئة الحساب البنكي بالشركة التونسية للبنكللتبرع

STB 10902030150899878829

mailto:Crt.benguerdane@gmail.com



