
أكيد عندك شيء 
تساعد فيه



لمسة دفا
شــتاء  فــي  فكرتهــا  بــدأت  موســمية  حملــة  هــي 
٢٠١٤ بشــكل متواضــع وجهــود فرديــة مــن بعــض 
ــاب  ــازي عينت ــطنبول وغ ــة إس ــي مدين ــن ف المتطوعي
شــتات  تجميــع  أن  الهــدف  كان  حيــث  وأورفــه 

واحــد مشــروع  فــي  واشــراكهم  الســوريين 

الهدف البعيد للحملة

االثبــات بــأن فئــة الشــباب موجوديــن وبقــوة وقادرين علــى  التعاون  »
دون أيــة مشــاكل أو خالفات

تكافل المجتمع في الخارج مع الداخل السوري  »
التشبيك بين اªطراف المختلفة »
توحيد اªرضية ا®نسانية لجميع المشاركين بمشروع واحد »

شــتاء  فــي  فكرتهــا  بــدأت  موســمية  حملــة  هــي 
 بشــكل متواضــع وجهــود فرديــة مــن بعــض 
ــاب  ــازي عينت ــطنبول وغ ــة إس ــي مدين ــن ف المتطوعي
شــتات  تجميــع  أن  الهــدف  كان  حيــث  وأورفــه 

واحــد مشــروع  فــي  واشــراكهم  الســوريين 

المستفيدين من الحملة

أهلنا المهاجرين في مخيمات الداخل 
السورى في الشمال وعرسال  وا�ردن



شــارك حملــة لمســة دفــا ١ الكثيــر مــن المكونــات الشــبابية والمؤسســات الســورية 
بالتعــاون مــع الكشــافة ا�هليــة الســورية مجموعــة الفاتــح الكشــفية فــي تركيــا 

١٦ طــن مــن المالبــس الشــتوية با�ضافــة إلــى ٥٠٠٠٠ لتــر مــن 
ســوالر التدفئــة تــم توزيعهــم على مخيمات الشــمال الســوري 

مطلقي الحملة:

المنتدى السوري + منبر الجمعيات السورية

لمسة دفا ١



--- مطلقي الحملة:

المنتدى السوري + الكشافة ا�هلية السورية

--- الشريك االستراتيجي: 

فريق هذه حياتي التطوعي + شام ريليف + غراس الخير

برنامج الحملة: لمسة دفا ٢

التحضيرات من ٢٠١٥/١٠/٠١ إلى ٢٠١٥/١١/١٤ »
عملية جمع المالبس ٢٠١٥/١١/١٥ إلى ٢٠١٥/١٢/٣١ »
شحن المالبس وتجهز من ٢٠١٥/٠١/٠٢ إلى ٢٠١٦/٠١/٠٩ »
بدأ توزيع المالبس من ٢٠١٦/٠١/١٠ إلى ٢٠١٦/٠١/٢٠ »

:(KPI’s) الهدف القريب للحملة

جمع ١٠٠ طن من المالبس والبطانيات  »
 جمع ٥٠٠٠٠ لتر سوالر التدفئة  »

الســوري  » للداخــل  الرســمي  الناقــل 
(الشــاحنات): منظمــة �جــل ســوريا / دبــي 



المشاركين

نتائج جملة بلمسة دفا ٢
تم جمع وتوزيع ما يقارب ١٠٨ طن من المالبس المعاد تأهيلها  »
الدول التي شاركت في الحملة هي (تركيا – الكويت – اسبانيا – كندا – اªردن – لبنان) »

تم توزيع ما يقارب ٤٠٠٠٠ لتر سوالر للتدفئة على أهلنا المهجرين من ريف الالذقية »

عدد المستفيدين تقريب« ١٠٠٠٠٠ مستفيد »

مناطق التوزيع كانت في (ريف إدلب - ريف حلب - جسر الشغور - كللس - أنطاكية) »

بلغت قيمة الحملة تقديرÀ بـ ٧٨٥٠٠٠ $ »

بلغت نفقات وتكلفة الحملة في كافة المدن التركية قرابة ٢٠٠٠٠$ »



مدة الحملة:

 ٩٩ يوم من ٢٠١٦/١٠/١٥ إلى ٢٠١٧/٠١/٢٢
مدير الحملة: محمد ياسر العقاد  

نوع ا�دارة: فيدرالية (اتحادية)

لمسة دفا ٣
تبدأ التحضيرات من ٢٠١٦/١٠/١٥ إلى ٢٠١٦/١١/١٤ »
تبدأ عملية جمع المالبس ٢٠١٦/١١/١٥ إلى ٢٠١٦/١٢/٢٤ »
تشحن المالبس وتجهز من ٢٠١٦/١٢/٢٥ إلى ٢٠١٦/١٢/٣١ »
يبدأ توزيع المالبس من ٢٠١٧/٠١/٠١ إلى ٢٠١٧/٠١/١٠ »
عمليات التقييم والدراسات وكتابة التقرير والتجهيز للحفل النهائي من ٢٠١٧/٠١/١١ إلى ٢٠١٧/٠١/١٣ »
«  Âالحفل النهائي للحملة يوم الجمعة ٢٠١٧/٠١/٢٢ بإذن ا

جمع ١٢٠ طن من المالبس والبطانيات »

 (يمكن زيادة الكي بي آيب ناءÀ على الشراكات) »

١٠٠ ألف لتر سوالر للتدفئة »

االثبات بأن فئة الشباب موجودين وبقوة وقادرين على التعاون دون أية  »
مشاكل أو خالفات أو أيدولوجيات

تكافل المجتمع في الخارج مع الداخل السوري  »

التشبيك بين اªطراف المختلفة  »

تحريك الجاليات العربية والسورية في كل مكان نصرة للمستضعفين  »
في المخيمات

:(KPI'S) الهدف القريب للحملة

الهدف البعيد للحملة:



الدعم المالي (مرسل ملف الميزانية التقديرية وذلك بعد احتساب تكاليف الحمالت الماضية واحتساب  »
المتوسط) 

توفير المكان (مستودعات - مراكز جمع - مراكز ورشات عمل للفرز) »

الدعم البشري (المتطوعين واداراتهم للعمل في الجمع والفرز)  »

الدعم اللوجستي (سيارات - قاعات االجتماعات - ضيافة المتطوعين - وجبات الطعام - لوازم  »
التغليف - لوازم للعمل - وغيرها)

العالقات العامة (مخاطبة شركائه من أجل أي عملية دعم متوقعة - مخاطبة البلديات من أجل أي  »
عملية حجز صالة أو مركز ثقافي في نهاية الحملة لعمل ايفنت خاص بها وبإنجازاتها)

العمل في الحملة من جمع وفرز واشهار وتصفية التالف وتغليف وتحميل ونقل  »

« yaseralakkad@gmail.com
٠٠٩٠٥٣٥٤٣١٥٥١٠  »محمد ياسر العقاد  »

لمسة دفا - تركيا »

ماذا تحتاج الحملة من الرعاة أو المشاركين 
عناوين التواصل

صفحة الحملة على الفيس بوك 




