المنظمات االنسانية التي تقدم خدمات لالجئين السوريين المسجلين مع المفوضية

الجنوب

الخدمات االجتماعية
منظمة شيلد

صور
النبطية
بنت جبيل
مرجعيون
حاصبيا

79 112 202

كاريتاس

غازية
صيدا

07-221 582
07-220 306

المجلس الدانمركي لالجئين

صيدا /جزين

76-613 909

صيدا

76-748 984

صور /النبطية

78-882 301

انشطة الدعم النفسي و تقديم االستشارات في
•
مراكز الشؤون اإلجتماعية
برامج سبل العيش و دورات التدريب المهني
•
أنشطة التمكين المجتمعي (للمسنين ،ذوي
•
احتياجات خاصة ،للنساء ،الرجال ،الشباب و األطفال)
خدمات تقديم االستشارة ،وأنشطة التمكين
•
المجتمعي للنساء والرجال والشباب واألطفال
دورات التدريب المهني ،جلسات توعية ،و

جلسات دعم نفسي إجتماعي
مساحات آمنة لألطفال ،و تقديم الدعم النفسي
•
واالجتماعي ) لألطفال و مقدمي الرعاية(
أنشطة تمكين المرأة و تقديم االستشارة
•
القانونية في مركز الموارد النسائية
مشاريع دعم المجتمع

مساحات آمنة لألطفال (صور و النبطية فقط)
•
خدمات الدعم النفسي الفردي و تقديم
•
االستشارة في مراكز انترسوس حول الخدمات المتاحة
(للنساء ،األطفال ،األشخاص ذوي اإلحتياجات الخاصة)

انترسوس

صور  -النبطية
بنت جبيل -
مرجعيون
جزين  -حاصبيا

منظمة العمل لمكافحة الجوع

كل الجنوب

78889085 / 78885162
76363431 / 76147916
76 909478 / 71142808

منظمة شيلد

صور  -النبطية
بنت جبيل -
مرجعيون  -حاصبيا

07 350 924

المساعدة الغذائية
مساعدات غذائية
•
شبكة األمان االجتماعي و معلومات حول
•
الخدمات المقدمة
تدقيق البطاقات الغذائية
•
تدقيق البطاقات الغذائية بالشراكة مع جمعية
•
برنامج األغذية العالمي

المساعدة الصحية
ميدي فيزا  -الخط الساخن للرعاية
الصحية

كل الجنوب

( 01811310/315/316/317االثنين –
الجمعة  8 :صباحاً –  5مساء ًا)
 88944788أو( 70-154 123بعد دوام
العمل و خالل ايام العطل)

الثانوية
الهيئة الطبية الدولية

صور

•

03- 487 698
71- 802 558

خدمات الدعم النفسي

للمعلومات حول الخدمات المقدمة في الرعاية الصحية األولية يرجى مراجعة كتيب الخدمات الصحية
الحماية\ المساعدة القانونية
المجلس النروجي لالجئين

صور
النبطية
بنت جبيل

70-951 978
70-888 265
78-885 883



خدمة تقديم المعلومات واإلستشارات والمساعدة القانونية

كاريتاس

غازية
صيدا

07-221 582
07-220 306



خدمة االستشارة /المساعدة القانونية

لجنة اإلغاثة الدولية

كل الجنوب

70-999075



خدمة تقديم المعلومات واإلستشارات والمساعدة القانونية

المنظمات االنسانية التي تقدم خدمات لالجئين السوريين المسجلين مع المفوضية

الجنوب

الخدمات السكنية
المجلس النروجي لالجئين

صيدا – صور – النبطية
– بنت جبيل

78-920 700



اعادة تأهيل الوحدات السكنية و حمايتها من عوامل المناخ

اللجنة الدولية لتنمية

صور -النبطية –
مرجعيون  -حاصبيا

76-683 387




حماية المساكن من العوامل المناخية
اعمال ترميم بسيطة



مشاريع المياه ،و النظافة وتأهيل نظام الصرف الصحي

الشعوب
مرجعيون – النبطية -
صور

07-835 886

جمعية األغاثة األولية

صيدا  -جزين

76-442 383





اعمال ترميم بسيطة
مشاريع المياه ،و النظافة وتأهيل نظام الصرف الصحي
ادارة المجمعات السكنية

المجلس الدانمركي لالجئين

حاصبيا – النبطية –
بنت جبيل  -مرجعيون

78-882 301



اعادة تأهيل الوحدات السكنية و ادارة المجمعات السكنية

سوليدار

جزين – صيدا –
النبطية – بنت جبيل

70-349 991



اعادة تأهيل الوحدات السكنية و حمايتها من العوامل
المناخية

التعليم
كاريتاس

غازية  -صيدا

07-220 306 / 07-221 582



خدمات و نشاطات تعليمية

األدوات المنزلية
اللجنة الدولية لتنمية الشعوب

صور  -مرجعيون -
حاصبيا

76-683 387




توزيع مواد غيرغذائية (فرش ،حصر  ،بطانيات)
مساعدات شتوية

سوليدار

جزين – صيدا -النبطية
– بنت جبيل

70-349 991



توزيع مواد غيرغذائية (فرش ،حصر ،بطانيات ،مستلزمات
نظافة)
مساعدات شتوية



أرقام للمراجعة
مفوضية االمم المتحدة لشؤون
الالجئين
مفوضية االمم المتحدة لشؤون
الالجئين

اللجنة الدولية للصليب األحمر -
(للمفقودين بسبب الحرب)

مكتب بيروت

01-849201

مكتب الجنوب  -صور

 – 76- 500 370لإلستفسارات
 – 76- 500 380للمواعيد

كل الجنوب

03-186 386 / 07 -349 711

احذر :إن جميع الخدمات المقدمة هي خدمات مجانية

