مكافحة
الفقر
وإشاعة األمل

رسالتنا

نحن نؤمن بأن تلبية الحاجات األساسية ،مثل الطاقة النظيفة
والمياه النظيفة والصرف الصحي ،بأسعار متهاودة ،يمكن أن
تساهم في حل الكثير من المشاكل في لبنان .وبواسطة عدد
كبير من المشاريع الصغيرة التي تعالج الطاقة والبيئة والمجتمع
والمياه والثقافة والطاقة الشمسية ،فأننا قادرون عىل تحقيق
مستقبل أفضل للبنان.

رؤيتنا
التخفيف من قساوة

الفقر في لبنان

عن طريق تقديم

مياه وطاقة نظيفتين

بكلفة متواضعة

نحن عازمون عىل مساعدة المحتاجين في لبنان .ونؤمن بأن
معالجة المياه لتوفير مياه صالحة للشرب ،إضافة إىل الطاقة
النظيفة ،يمكن أن تشكل ً
حال عىل المدى القصير ،وأن تكون
دافعاً أساسياً لبيئة أفضل عىل المدى الطويل .ولذلك سننفذ
مشاريع حيوية توفر المياه النظيفة والطاقة النظيفة وتوصلهما
مباشرة إىل الناس.

هدف الجمعية هو دعم
المحتاجين والمؤسسات التعليمية
واالجتماعية والمجتمعات
الضعيفة مالياً في لبنان .وإىل جانب
الدعم المباشر ،فأننا نأمل – عن
طريق مبادراتنا ومشاريعنا – أن نزرع
بذور التطور االقتصادي واالجتماعي
في هذا البلد.

فريق العمل

هذا ما نؤمن به:

«دعم الناس ،بالمشاركة والتضامن»
عبد الرحمن أديب (رئيس مجلس اإلدارة)

«مساعدة الناس»

رنا أديب (نائب الرئيس)

«كل شخص يمكنه المساهمة.
ً
ً
فرقا»
معا يمكننا أن نحدث
( Patrick Merhiالمسؤول المالي)

«التعاون والمساهمة ،لمصلحة الجميع»
محمود شطح (عضو مؤسس)

« ِافعل ما تحب ،وافعله بحب»
ربيع أديب (عضو مؤسس)

«مستوى حياتنا الشخصية يعتمد
علينا ً
أوال ثم عىل من يساندوننا»
( Barbara Freiعضو مؤسس)

ً
شيئا ،لن يتغير شيء»
«إن لم تغير
( Jean Abedعضو مؤسس)

«ال تتوقف عن اإليمان ً
أبدا ،ال تستسلم»
مصطفى ميقاتي (عضو مؤسس)

«إعانة المحتاجين في لبنان» جمعية غير سياسية عابرة
للطوائف والثقافات .وبما إنها ال تتوخى الربح فهي تستند إىل
الذين يقدمون لها الدعم المادي ،عالوة عىل خبراتهم وطاقاتهم،
للتخفيف من معاناة المحتاجين في لبنان .ولهذا السبب فأنها
ممتنة لكل مساهم أو متبرع أو داعم ،وكذلك لفريق عملها
المتميز الذي يعمل بجهد لتحقيق رؤيتها السامية.

ِاتصل بنا
 أو في،إذا رغبت في المساهمة
 اتصل بفريق العمل،مساعدتنا
.من فضلك
المحتاجون في لبنان ينتظرون
دعمك
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