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مؤسسة جذور تنظم يوما ترفيھيا الطفال السكري بمناسبة يوم السكري العالمي

ل المصابين بمرض السكري فيبيت لحم- معا- نظمت مؤسسة جذور لإلنماء الصحي واإلجتماعي، أمس الثالثاء يوما ترفيھيا لألطفا

جمعية اصدقاء مرضى السكري في بيت لحم، وذلك احتفاال بيوم السكري العالمي.

) طفال من المصابين بالسكري، وغير المصابين باالضافة الى االھل وطاقم الجمعية.170وقد شارك في الحفل، (

 السكري العالمي.ويأتي ھذا النشاط، ضمن سلسلة من النشاطات والفعاليات التى تقوم بھا المؤسسة بمناسبة يوم

سة تھدف الى عمل نشاطاتمن جانبھا، بينت شادن اسعد منسقة دائرة التطوير المجتمعي والمشرفة على النشاط، ان المؤس

ترفيھية وتثقيفية لالطفال الذين يعانون من امراض مزمنة مثل السكري.

واضافت اسعد، أن ھذا النشاط تم بالتعاون مع جمعية اصدقاء مرضى السكري.

معربا عن شكر لـ "جذور، السكريبدوره، اشار خالد النعيمي منسق المشروع ، الى التعاون الذي يجمع الجمعية بمؤسسة "جذور، 

تشكر مؤسسة عن سعادته بالتعاون المستمر معھا.

م السكري العالمي، وفي مجالونوه النعيمي، الى دعم مؤسسة "جذور" للجمعية منذ اربع سنوات في تنظيم نشاطات بمناسبة يو

وخاصة فئة االطفال.\التثقيف الصحي، متمنيا أن يتطور التعاون للمجال الميداني بما في ذلك مصلحة مريض السكري 

،باالضافة الى عرض شارعوتضمن النشاط، مسابقات لالطفال كما تم توزيع وجبة طعام مخصصة الطفال السكري وھدية لكل طفل

حب المدرسة،التغذية السليمةسمسم التثقيفي الذي يقوم بتعريف االطفال على احترام االخر، حب الوطن ، المواطنة الصالحة ،

والعديد من االھداف التي تبرز اھمية النشاطات الالمنھجية في تعزيز اطفالنا بانفسھم.

بالمرض والتغذية المناسبة له.وابدى االطفال واھاليھم سعادتھم بالنشاط الذي يخفف عنھم االلم والمعاناة، كما يزيد وعيھم 

مل لتحسين الصحة وتعزيزھايذكر ان مؤسسة جذور لالنماء الصحي واالجتماعي، ھي مؤسسة أھلية فلسطينية مركزھا القدس ، تع

ؤشرات واالحتياجات الوطنيةكحق أساسي من حقوق اإلنسان ،وتسعى لتطوير صحة ورفاه الفرد واألسرة والمجتمع بناًء على الم

تمعية والجماھيرية لزيادة قدرتھا،وذلك عن طريق بنااء القدرات المؤسسية للمنظمات الصحية واالجتماعية وتمتين المنظمات المج

على التأثير في العوامل االجتماعية المحددة للصحة.
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