مقدمة عن املشروع:
يهدف مشروع اليادي البيضاء إلى تقديم الدعم للفراد البحرينيين الذين يحتاجون الحصول على رعاية صحية أولية .و ينفذ املشروع بالتعاون مع معظم
الجمعيات الخيرية في البحرين للوصول إلى الفراد والعائالت التي تحتاج إلى مثل هذا الدعم املهم.

شركاء املشروع:
يتطلب نجاح مثل هذا املشروع تكاتف مجتمعي بين مختلف الطراف ،ومن أهم الشركاء:
-

الجمعيات الخيرية البحرينية.

-

شبكة من املراكز الصحية ومؤسسات تقديم الخدمات الصحية.

-

الشركة املشغلة للمشروع .SmartLife

-

الفراد واملؤسسات الداعمة للمرض ى.

طريقة دعم املشروع:
قسائم الدعم :
يمكنكم دعم املشروع عن طريق شراء قسائم الدعم التي ستوزع على الفراد املحتاجين للخدمات الصحية.
قسائم الدعم تكلف  10دينار بحريني للقسيمة الواحدة ،ويشمل كل كتيب  10قسائم بتكلفة  100دينار بحريني للكتيب.
يمكن للداعمين شراء أي عدد من كتيبات القسائم بما تجود به أيديكم ،عن طريق تحويل املبلغ لحساب الشركة التي تدير املشروع.
يمكن للداعمين اختيار طريقة وصول القسائم للمنتفعين من إحدى الطرق التالية:
 اعطاء الصالحية للشركة بإيصال القسائم للمنتفعين. اختيار أحد الجمعيات ثم تقوم الشركة ايصال القسائم للجمعية. -يستلم الداعم القسائم شخصيا وايصالها للمنتفع.

الخدمات الصحية املقدمة:
سيقدم املشروع العديد من الخدمات الصحية عالية الجودة التي ستعود بالنفع على املحتاجين ومن هذه الخدمات (االستشارات الطبية ،اجراء الفحوصات
الطبية البسيطة ،رعاية املرض ى ما بعد املستشفى والتعافي ،املراقبة الصحية عن ُبعد ،االهتمام وتقديم العالج املناسب للمرض ى وعدة خدمات صحية أخرى).

دورالجمعيات في املشروع:
تلعب الجمعيات دور فعال في الوصول ملختلف افراد املجتمع والتعرف ومساعدة املرض ى املحتاجين للرعاية الصحية عن طريق ترشيحهم لالستفادة من قسائم
الدعم.

دورالداعمين للمشروع :
الداعمين هم أهم شركاء املشروع والطرف الهم في نجاح هذا املشروع االنساني  ،عن طريق املساهمة في تقديم املساعدات املالية إلى املحتاجين للرعاية الصحية
من خالل شراء قسائم الدعم ،حيث ان هذه املساهمة هي عطاء انساني لدعم محتاجي الخدمات الصحية.

الشركة املنظمة ملشروع األيادي البيضاء:
تدير شركة سمارت اليف املشروع حيث تعمل على تنظيم وتنسيق املشروع والعالقات بين الداعمين والجمعيات الخيرية والتأكد من وصول الدعم للمحتاجين
الحقيقيين ،هدفها الساس ي هو مساعدة ودعم احتياجات املرض ى بمملكة البحرين.
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