گزارشی از فعالیت اهی توسعه انسانی پايدا ر
Nov 2013-venezuela
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عنوان برنامه و
تاریخ

شرح فعالیت

تشکیل بانک
کتاب و فیلم

تشکیل بانک کتاب و فیلم شامل  150عدد فیلم و  117نسخه کتاب.
بخشی از هزینه تامین کتاب توسط همکاران تامین شد.

سطح
پوشش

50

1390/10/01
برگزرای مسابقه
و نمایشگاه
عکاسی

به مناسبت روز زمین پاک مسابقه عکاسی با دو موضوع طبیعت و
حفاظت از محیط زیست نمایشگاهی به صورت دیجیتال از عکس های
ارسالی برگزار شد 27 .نفر از همکاران دفتر کاراکاس با حدود  71عکس
در این رقابت شرکت کردند و بنا به رأی هیات داوران به نفر اول در هر
موضوع به رسم یادبود جوایزی اهدا گردید .همچنین نفرات اول تا سوم
برنده شرکت در دوره آموزش عکاسی به صورت رایگان شدند.

بازدید از خانه
سیمون بولیوار

بازدید از خانه و مقبره سیمون بولیوار با هدف آشنایی با شخصیت و
تاریخ زندگی این شخصیت انقالبی ونزوئال

1392/02/19

15

20

1392/04/23
معرفی آیین یلدا
در میان همکاران
ونزوئالیی
1391/10/2

پایداری محیطي

در جشن سال نو میالدی ،سفره هایی برای یلدا چیده شد و فال حافظ
به همه همکاران هدیه داده شد.

100

جامعه

سایر
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عنوان برنامه و
تاریخ

Mariara

شرح فعالیت

جشن روز کودک

به مناسبت روز کودک در رستوران وندیز جشنی شامل اجرای برنامه
های کودکانه ،نقاشی صورت کودکان ،اهداء جوایز مسابقه نقاشی برای
بچه ها ،چاپ عکس های یادگاری و صرف ناهار دسته جمعی برگزار
گردید .حدود  30کودک ایرانی و ونزوئالیی به همراه یکی از والدینشون
شرکت داشتند.

جشن تولد
فرزندان همراه با
خانواده

به مناسبت زادروز فرزند همکاران ایرانی و ونزوئالیی جشنی با حضور
والدین در باشگاه کاتاالن برگزار گردید

1392/5/12

1392/08/04

Barquisimeto

نشست ها و جلسات همگاني

پایداری محیطي

سطح
پوشش

52
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شرح فعالیت

سطح
پوشش

پیاده روی
دوستانه آویال

پیاده روی یا کوهنوردی سبک روز یکشنبه بنا به گفته دوستانی که
شرکت کردند بسیار دلچسب بود و یک روز تعطیل متفاوت برای
برطرف کردن خستگی یک هفته کاری در طبیعت بسیار زیبا ،برای
ایشان بود.

3

اجاره زمین
فوتبال

اجاره زمین فوتبال ،ایاب و ذهاب و تهیه آب آشامیدنی برای بازیکنان
از ابتدای پروژه تا پایان ماه می  -برای  8جلسه فوتبال

عنوان برنامه و
تاریخ

1391/09/12

20

1392/04/10
تهیه وسایل
ورزشی
1392/02/22

به منظور تامین وسایل مورد نیاز فعالیت های ورزشی وسایلی از قبیل
توپ فوتبال ،توپ بسکتبال ،راکت پینگ پنگ و  ....خرداری گردید.

10

پایداری محیطي

جامعه
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عنوان برنامه و تاریخ

شرح فعالیت

بازدید از فستیوال
زنان سویسی

بازارچه خیریه بانوان سوئیسی هم حرکتی بود برای حمایت از نیازمندان ونزوئال
و همپنین آشنایی با فرهنگ مردم و غذاهایی سوئیسی

پایداری محیطي

سطح
پوشش

14

1391/08/14
ایستگاه بازی و
خالقیت در برنامه
کمپ Los Aves

ایجاد ایستگاه بازی ،نقاشی ،خودشناسی و انجام بازی گروهی در برنامه ای که
توسط واحد منابع انسانی تدارک دیده شده بود .با حضور همکاران ایرانی و
ونزوئالیی

50

1391/08/21
برنامه گردشی تله
کابین آویال و دهکده
گالیپان

برنامه تفریحی یکروزه ده نفر از همکاران به تله کابین آویل شامل پیاده روی،
ناهار ،بازدید از دهکده و بازارچه و ارتفاعات زیبا

10

1391/09/29
برنامه تفریحی
ساحل Marina
Grande
1391/10/10

برنامه ساحلی یکروزه در یکی از ساحل های اطراف کاراکاس که برای عموم
کارکنان اطالع رسانی شد و به دلیل تعطیالت کریسمس مورد استقبال اکثر
همکاران ایرانی ثرار گرفت .هزینه رفت و آمد و ورودی ساحل به عهده توسعه
انسانی پایدار و تامین صبحانه و ناهار به عهده همکاران گرامی بود

20
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عنوان برنامه و تاریخ

شرح فعالیت

سفر دوروزه به
دهکده آلمانی
Colonia Tovar

سفر دوروزه کلونیا توار با مشارکت  31نفر از همکاران ایرانی و  14نفر
از همکاران ونزوئالیی به دهکده آلمانی و توریستی و زیبای کلونیاتوار.
شامل مراسم شام ،اقامت شبانه و خرید و بازدید از بازارچه روستا

پایداری محیطي

سطح
پوشش

45

1391/10/23

بازدید از سیرک
آفتاب

بازدید از سیرک معروف و پر طرفدار آفتاب برای  49نفر از همکاران و
 37نفر از همراهانشان تدارک دید شد و با استقبال خوبی روبرو شد.

87

1391/11/25
سفر نوروزی

سفر ساحلی یک شب و دو روزه به مناسبت نوروز و اقامت در هتل

1392/01/03
پیک نیک یک روزه
به El Terreno

پیک نیک یک روزه با مشارکت  24نفر از همکاران در یکی از کمپ
های اطراف کاراکاس به نام ال تررنو برگزار گردید.

25
24

1392/03/19

سفر  3روز و 2
شب به
Morrocoy
1392/03/31

سفری سه روز و دو شبه با حضور  44نفر از همکاران ایرانی و خانواده
ایشان به مجموعه جزایر موروکوی  .اقامت در هتل بنتور با امکانات
رفاهی ،برنامه های شبانه جذاب و گردش در جزایر اطراف.

44
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عنوان برنامه و تاریخ

شرح فعالیت

سفر 2روز به Colonia
Tovar

سفری یک شب و دو روزه به دهکده ییالقی کولونیا توار با همراهی  22نفر
از همکاران ایرانی و ونزوئالیی

سطح
پوشش

22

1392/04/29
بازدید از باغ گیاه شناسی
ملی کاراکاس

با هدف آشنایی همکاران با گونه های متنوع گیاهی این برنامه برگزار
گردید .این مکان جنب دانشگاه مرکزی کاراکاس است و درواقع
بخشی از ملحقات آن میباشد ،و عالوه بر جاذبههای خاص تفریحی،
مکانی برای مطالعات کشاورزی و حفظ گونههای گیاهی است.

تور تفریحی به مزرعه سانتا
ترزا

یکی از قدیمیترین کارخانه های ونزوئال مربوط به سالهای  ،1790که در
مزرعه ای بزرگ و زیبا واقع شده و با قطار و اتوبوس قسمت های مختلف
کارخانه را بازدید کردیم.

سفر تفریحی سه روزه به
جزیره مارگاریتا

به کمک همکاران ونزوئالیی سفر مارگاریتا با حضور تعداد زیادی از
همکاران ونزوئالیی به مدت سه روز شامل جزیره گردی و تماشای رقص
محلی و سنتی ونزوئال و  ...برگزار شد.

1392/06/10

1392/07/14

1392/07/19

24

68

جامعه
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عنوان برنامه و تاریخ

شرح فعالیت

آموزش زبان پارسی
به همکاران ونزوئالیی

برگزاری  2دوره کالسهای آموزش زبان پارسی مقدماتی به همکاران
ونزوئالیی در کاراکاس

Mariara

Barquisimeto

سطح
پوشش

17

1391/09/06
دوره مدیتیشن

San Felipe

نشست ها و جلسات همگاني

پایداری محیطي

جامعه

سایر

برگزاری دوره مدیتیشن به مدت  6روز و با حضور  18نفر از همکاران ایرانی
و ونزوئالیی

18

1392/05/17
فروش محصوالت
ایرانی در شنبه بازار

به منظور معرفی محصوالت ایرانی و همچنین تقویت روحیه کارآفرینی
بانوان ،تصمیم به فروش شیرینی جات و غذاهای ایرانی در غرفه های شنبه
بازار گرفته شد.

برگزاری کارگاه ارتباط
موثر

با همکاری واحد آموزش با حضور  6نفر دیگر از همکاران برگزار شد .هدف
این کارگاه آموزشی که توسط آقای حکم آبادی برگزار شد حساس کردن
همکاران به مقوله ارتباط موثر ،آشنایی با انواع فضاهای ارتباطی در کیسون،
مهارتهای ارتباط موثر می باشد .رویکرد این کارگاه یادگیری ترکیبی و با
استفاده از پرزنتیشن ،نمایش فیلم و انجام یک بازی مدیریتی بود.

1392/04/15

1392/08/04

6

ارتباط موثر
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عنوان برنامه و تاریخ

شرح فعالیت

سطح
پوشش

بررسی وضعیت خانواده
ها در کاراکاس

هر کدام از خانمها خودشان را معرفی کردند و از توانمندیها و
تجربه ها و زندگیشان در ونزوئال صحبت کردند پیشنهاداتی هم بر
اساس نیازها و مشکالتشان مطرح شد.

10

هدایای نوروزی

به مناسبت نوروز برای تمام پرسنل ایرانی دفتر کاراکاس هدایایی از
قبیل میوه ،شیرینی ،آجیل و کارت تبریک نوروز تهیه شد و به آنها
به رسم عیدی اهداء گردید.

هدایای روز مرد

به مناسبت روز مرد به تمامی آقایان شاغل در دفتر کاراکاس هدیه
ای اهداء گردید.

37

هدایای بدنیا آمدن
فرزندان همکاران

از ابتدای پروژه به مناسب بدنیا آمدن نوزاد همکاران هدیه ای جهت
تبریک برای آنها تهیه می شود.

5

1391/10/13

1392/01/03

1392/03/02

1391/09/16
هدایای اعضاء فعال
توسعه انسانی پایدار

1392/03/13

به منظور قدردانی و حمایت از فعالیت ها و مسئولیت های داوطلبانه
ای که عده ای از اعضاء کمیته توسعه انسانی به عهده گرفتند
هدایایی به ایشان تقدیم گردید

43
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جامعه
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تاریخ

نشست ها و جلسات همگاني

شرح فعالیت

سطح
پوشش

مراسم روز زن

به مناسبت روز جهانی زن ,مدیریت محترم پروژه با اهداء
شاخه گل و هدیه به پاس این روز از بانوان سپاس و قدر دانی
داشتند

120

جشن سال نو
( نوروز)1391

به پاس حفظ ارزشها و مناسبتهای ایرانی این مراسم با
مشارکت ترکیبی همکاران ایرانی و ونزوئالیی برگزار شد

1390/12/18

80

1390/29/12
جشن شب یلدا

برگزاری جشن شب یلدا برای کارشناسان و همکاران ایرانی
در محل باشگاه پروژه شامل :مسابقه نقاشی ،موسیقی زنده،
سفره ارایی یلدا ،هنرنمایی همکاران ،اهدای کادوی یلدا ،به
صرف شام ،آجیل و میوه

جشن شب یلدا

برگزاری جشن شب یلدا برای همکاران پیمانکار با پذیرایی
یلدایی شامل :میوه و آجیل و شربت

1391/10/2

1391/10/2

60

70

پایداری محیطي
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عنوان برنامه و
تاریخ

شرح فعالیت

جشن تولد
ماهیانه

با هدف احترام به همکاران تصمیم گرفته شد در پایان هر ماه به
صورت دسته جمعی جشن تولدهای آنها در کلوپ شرکت گرفته شود

سطح
پوشش

80

1391/4/11
جشن تولد
ماهیانه

با هدف احترام به همکاران تصمیم گرفته شد در پایان هر ماه به
صورت دسته جمعی جشن تولدهای آنها در کلوپ شرکت گرفته شود

80

1391/5/11
جشن تولد
ماهیانه

با هدف احترام به همکاران تصمیم گرفته شد در پایان هر ماه به
صورت دسته جمعی جشن تولدهای آنها در کلوپ شرکت گرفته شود

70

1391/6/11

جشن روز کارگر

با هدف احترام به کارگران ،این مراسم در کارگاه والنسیا با کمک
سندیکا برگزار شد

500

جشن سال نو

به پاس حفظ ارزشها و مناسبتهای ایرانی این مراسم با مشارکت
ترکیبی همکاران ایرانی و ونزوئالیی برگزار شد

100

1392/2/11

1391/12/29

پایداری محیطي

جامعه
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عنوان برنامه و
تاریخ

شرح فعالیت

تشکیل تیم
سافت بال

به منظور تشویق همکاران ونزوئالیی این گروه تشکیل شده و بعد از
سپری کردن دوره تمرین و بدنسازی آماده شرکت در مسابقات هستند

سطح
پوشش

22

1392/4/1
برگزاری
مسابقات
فوتبالدستی

کار گروه ورزش پروژه والنسیا  ،بعد از برنامه ریزی  ،جدول بندی و
قرعه کشی نفرات ؛ با اعالم قبلی مسابقات فوتبال دستی را آغاز کرد.
در این دوره از مسابقات شانزده نفر از همکاران شرکت کرده اند که
هر کدام میتوانند یک یار کمکی داشته باشند و دو نفره وارد مسابقات
شوند

اجاره زمین
فوتبال

کارگروه ورزش به منظور ایجاد فضائی مناسب برای بازیهای گروهی
تصمیم به اجاره زمین گرفت که همکاران نیز با مشارکت حد اکثری
 30نفره از این زمین برای بازی فوتبال استفاده میکنند

1392/6/25

1391/7/5

پایداری محیطي

16

30
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شرح فعالیت

سطح
پوشش

سفر 1روزه به
شهر سن فلیپه

با هدف بهبود روحیه و ارتباطات همکاران کارگروه سفر و تفریح
والنسیا با سرپرستی آقای شاهرخی دانا اقدام به برگزاری سفر یکروزه
ای به باغ گل سن فیلیپه کرد .در این سفر  18نفر از همکاران و
خانواده ایشام حضور داشتند .در این سفر ضمن گردش در باغ گل و
آشنایی با انواع گونههای گیاهی مستقر در پارک از بازی
 Columpioنیز استفاده کردند.

24

سفر3روزه به
شهر بارکیسیمتو
(توروخیو و والرا)

با توجه به استقبال همکاران از اولین سفر گروهی به باغ گل سن
فیلیپه ،دومیت سفر به مدت سه روز با جاذبه ها فعالیت های مختلف
برگزار شد .برنامه هایی شامل :بازدید از باغ وحش ،مرکز خرید ،اسب
سواری ،قایق سواری ،بازدید از بزرگترین مجسمه مذهبی امریکای
التین ،بازدید از کلیسای مرکزی بارکیسیمتو و ...

34

سفر  2روزه به
کولونیا توار

با هدف بهبود روحیه همکاران این سفر به مدت  2روز
برنامه ریزی شد

1392/4/9

1392/4/14

1392/6/17

27

پایداری محیطي

جامعه

سایر

Caracas

فرهنگ و هنر ورزش و سالمت سفر و اوقات فراغت توانمندسازی

عنوان برنامه و تاریخ

نشست ها و جلسات همگاني

شرح فعالیت

سطح
پوشش

Barquisimeto

San Felipe

valencia

تعمیرات سرویس های بهداشتی نیروهای نظامی
11-07-2012

اهدای داروی مورد نیاز اهالی محله به نماینده کمیته محلی
17/07/2012
02/08/2012

اهدای  500بسته تنقالت به کودکان محله CIUDAD PLAZA
به مناسبت روز کودک

500

29-08-2012

اهدای  750بسته تنقالت به کودکان محله SANTA INES
SECTOR 7به مناسبت روز کودک

750

05-09-2012

اهدای یک دستگاه پمپ آب با قدرت  3اسب بخار و  6دستگاه
آب سردکن به مدرسه محله SANTA INES
اهدای داروی مورد نیاز اهالی محله به نماینده کمیته محلی

Mariara

11-09-2012

اهدای لباس ورزشی به باشگاه محله Los Rockies.
14/09/2012

پایداری محیطي

جامعه

سایر

Mariara

Barquisimeto

San Felipe

valencia

Caracas

فرهنگ و هنر ورزش و سالمت سفر و اوقات فراغت توانمندسازی

عنوان برنامه و تاریخ

نشست ها و جلسات همگاني

شرح فعالیت

سطح
پوشش

انجام تعمیرات مدرسه محله SANTA INES
15/10/2012

اهدای داروی مورد نیاز اهالی محله به نماینده کمیته محلی
24/10/2012
26/11/2012

اهدای یک دستگاه پمپ آب با قدرت  3اسب بخار به مدرسه
محله CIUDAD PLAZA CEI .

22-12-2012

اهدای  2000عدد اسباب بازی به کودکان مدرسه
محلی SANTA INESبه مناسبت روز کودک

2000

اهدای لباس ورزشی به Ciudad Plaza.
26/12/2012
30-01-2013

اهدای لوازم آشپزی صنعتی و یخچال مدرسه محله CIUDAD
PLAZA

19/02/2013

اهدای  120عدد اسباب بازی به کودکان مدرسه
محلی SANTA INESبه مناسبت روز کودک

120

پایداری محیطي

جامعه

سایر

Mariara

Barquisimeto

San Felipe

valencia

Caracas

فرهنگ و هنر ورزش و سالمت سفر و اوقات فراغت توانمندسازی

عنوان برنامه و تاریخ

نشست ها و جلسات همگاني

شرح فعالیت

اهدای داروی مورد نیاز اهالی محله به نماینده کمیته محلی
25/03/2013

آسفالت کردن راه جوار کارگاه
04-04-2013

انجام تعمیرات مدرسه CEI TERESA DE LA PARRA
04-05-2013

اهدای داروی مورد نیاز اهالی محله به نماینده کمیته محلی
15/04/2013

15/04/2013

انجام تعمیرات سرویس های بهداشتی مدرسه بیس بال LOS
SUEÑOS

سطح
پوشش

پایداری محیطي

جامعه

سایر

Mariara

Barquisimeto

San Felipe

valencia

Caracas

فرهنگ و هنر ورزش و سالمت سفر و اوقات فراغت توانمندسازی

عنوان برنامه و تاریخ

نشست ها و جلسات همگاني

شرح فعالیت

جشن روز کارگر
22/04/2013

اهدای داروی مورد نیاز اهالی محله به نماینده کمیته محلی
26/04/2013

سطح
پوشش

پایداری محیطي

جامعه

سایر

Mariara

Barquisimeto

San Felipe

valencia

Caracas

فرهنگ و هنر ورزش و سالمت سفر و اوقات فراغت توانمندسازی

سن فیلیپه در یک نگاه

نشست ها و جلسات همگاني

پایداری محیطي

جامعه

سایر

Mariara

Barquisimeto

San Felipe

valencia

Caracas

فرهنگ و هنر ورزش و سالمت سفر و اوقات فراغت توانمندسازی

عنوان برنامه و
تاریخ

نشست ها و جلسات همگاني

پایداری محیطي

شرح فعالیت

سطح
پوشش

جشن 2000
واحدی

این جشن به مناسبت پایان یافتن 2000واحد سازه در محل کارگاه با
حضور کلیه کارکنان ایرانی و ونزوئالئی به همراه خانواده هایشان
برگزارگردید که با شیرینی و شام از آنها پذیرائی شد.و در انتها نیز با
آتش بازی خاتمه یافت .

600

مراسم روز زن

روز  8مارس به مناسبت روز جهانی زن در کارگاه مراسم گرامی داشت
این روز برگزار گردید  .مهندس حسنلو ضمن تبریک این روز هدایائی
به خانمها اهدا نمودند.

130

برگزاری مراسم
عاشورا

برگزاری مراسم عاشورای حسینی توسط خوابگاه کارگری شامل  :سینه
زنی تهیه و صرف غذای نذری .

1391/10/04

1391/12/18

100

1391/9/05
جشنواره
کریسمس در می
زند
1391/9/30

برگزاری جشنواره ای مطابق با یکی از رسوم ونزوئالیی برای تزئین
درهای ورودی واحدهای سازمانی در پروژه سن فیلیپه که با استقبال
گسترده همه همکاران ایرانی و ونزوئالیی مواجه شد و از یک مسابقه
ساده به یک جشنواره حرفه ای تبدیل گشت .این مسابقه شور و نشاط
بسیار زیادی در بین همه همکاران ایجادکرد.

200

جامعه

سایر

Mariara

Barquisimeto

San Felipe

valencia

Caracas

فرهنگ و هنر ورزش و سالمت سفر و اوقات فراغت توانمندسازی

عنوان برنامه و
تاریخ

نشست ها و جلسات همگاني

شرح فعالیت

مسابقه سراسری
هفت سین

سفره های هفت سین در سه دفتر و نیز قسمت ماشین آالت توسط کار
گروهی همکاران تهیه گردید و همچنین توسط خانواده های ایشان
نیزسفره های هفت سین انداخته شد که طی یک رای گیری سفره های
برتر انتخاب گردید و به آنان هدایائی داده شد.

برگزاری جشن
سال نو

مراسم سال نو ایرانی در محلی که ازقبل تدارک دیده شده بود با حضور
کلیه همکاران ایرانی و تعدادی از همکاران ونزوئالئی برگزار شد که شامل
:سخنرانی مهندس حسنلو و مهندس امامی .رقص های محلی ،مسابقه و
پذیرائی و آتش بازی بود.

برگزاری جشن
روز کودک

به مناسبت روزکودک در ونزوئال جشنی برای کودکان ونزوئالئی و ایرانی
به همراه یکی از والدین در کلوپ مخصوص کودکان برگزار گردید که
شامل بازی ،مسابقه به همراه مجری ،پذیرائی و اهدای هدایا بود.

1391/12/8

1392/1/3

1392/4/29

پایداری محیطي

سطح
پوشش

100

200

80

جامعه

سایر

Mariara

Barquisimeto

San Felipe

valencia

Caracas

فرهنگ و هنر ورزش و سالمت سفر و اوقات فراغت توانمندسازی

نشست ها و جلسات همگاني

پایداری محیطي

عنوان برنامه و
تاریخ

شرح فعالیت

سطح
پوشش

جشن اهدای
جوایز مسابقات
ورزشی

به مناسبت دریافت جوایز مسابقات ورزشی جشنی در کارگاه برگزار
گردید که در این جشن همکاران ونزوئالئی و تعدادی از همکاران به
همراه گروه موسیقی بارکسیمتو نیز حضور داشتند.

150

1392/5/12
شب نشینی در
کلوب

شب نشینی توسط خانم ها اعم از شاغل و غیر شاغل در محل کلوپ
برگزار شد و از دیگر همکاران دعوت بعمل آمده بود.

1392/5/19
شب نشینی در
کلوب
1392/5/29

شب نشینی توسط خانم ها اعم از شاغل و غیر شاغل در محل کلوپ
برگزار شد و از دیگر کارکنان دعوت بعمل آمده بود.

50

60

جامعه

سایر

Mariara

Barquisimeto

San Felipe

valencia

Caracas

فرهنگ و هنر ورزش و سالمت سفر و اوقات فراغت توانمندسازی

عنوان برنامه و
تاریخ

نشست ها و جلسات همگاني

شرح فعالیت

روز منشی و
برگزاری مراسم روز منشی برای 20نفر از همکاران منشی شاغل
برگزاری تولد ماه در واحدهای مختلف در محل سالن غذاخوری و با حضور  90نفر از
سپتامبر
همکاران ایرانی و ونزوئالئی .در این مراسم گروه تنبور نیز برنامه
1392/6/8
اجرا کردند.
برگزاری روز
سالمندان

برگزاری مراسم روز سالمند در سه محل  COROZOنزدیک
کارگاه و خانه سالمندان شهر COCOROTEو خانه سالمندان
سن فلیپه که شامل :ایستگاه بازی ،ایستگاه سالمتی ،پذیرائی و
اجرای گروه ماریا چی به همراه یک شومن و در پایان نیز هدایائی
به آنها تقدیم گردید.

برگزاری مراسم
تولد ماهانه و روز
مهندس

برگزاری تولد ماهانه برای همکاران ونزوئالئی و ایرانی در محل
غذاخوری کارگاه به همراه گروه ها موسیقی محلی تنبور و
ماریاچی .در انتهای برنامه نیزبه متولدین هر ماه هدایائی تقدیم
می گردد.که در مجموع برای حدود 300نفر تولد گرفته شده است.

1392/7/9

سطح
پوشش

90

200

600

پایداری محیطي

جامعه

سایر

تماشای فیلم

تماشای فیلم دیروز چه خبر در سینمای بارکسیمتوبه همراهی همکاران
ایرانی و ونزوئالئی و نیز تعدادی از خانواده های ونزوئالئی ها .

نمایش فیلم
جدایی نادر از
سیمین

نمایش فیلم جدایی نادر از سیمین در سالن کنفرانس کارگاه با ترجمه
اسپانیائی

Mariara

Barquisimeto

مراسم جشن
بزرگ سن فلیپه

مراسم جشن سن فلیپه با حضور تعداد  90نفراز همکاران ایرانی و
140نفر از همکاران ونزوئالئی به همراه خانواده هایشان در Ho gar
 Hispanoو پذیرائی و شام .

San Felipe

عنوان برنامه و
تاریخ

شرح فعالیت

Valencia

Caracas

فرهنگ و هنر ورزش و سالمت سفر و اوقات فراغت توانمندسازی

نشست ها و جلسات همگاني

1392/8/1

پایداری محیطي

سطح
پوشش

130

19

6

جامعه

سایر

عنوان برنامه و
تاریخ

1392/2/11

San Felipe

برگزاری دو
ماراتن

Valencia

Caracas

فرهنگ و هنر ورزش و سالمت سفر و اوقات فراغت توانمندسازی

برگزاری مسابقه
4گانه

نشست ها و جلسات همگاني

شرح فعالیت

تعداد  120نفرازهمکاران ایرانی و ونزوئالئی و افراد خانواده ایشان در
یک مسابقه دو همگانی در داخل شهر سن فلیپه مسافتی بالغ بر  6کیلو
متر را مسابقه داده و در پایان نفرات اول جوایز خود را دریافت داشتند.

مسابقه درون کارگاهی بصورت دوره ائی طی  4هفته با حضور 109
نفربرگزار گردیدو در بیلیاردو پینگ پیگ نفرات اول ونزوئالئی بود ند .

پایداری محیطي

سطح
پوشش

120

109

Mariara

Barquisimeto

1392/3/11
برگزاری مسابقه
پینگ پنگ
1392/4/4

ده نفر برتر مسابقات پینگ پنگ به عنوان شرکت کننده شرکت کردند
که ار بین آنها سه نفر به عنوان تیم منخب کارگاه انتخاب شدند.

10

جامعه

سایر

Mariara

Barquisimeto

San Felipe

Valencia

Caracas

فرهنگ و هنر ورزش و سالمت سفر و اوقات فراغت توانمندسازی

عنوان برنامه و
تاریخ

نشست ها و جلسات همگاني

شرح فعالیت

سطح
پوشش

برگزاری مسابقه
شطرنج

مسابقه شطرنج بین  24نفر از خانم ها و آقایان ایرانی و ونزوئالئی
برگزار گردید که دور اول آن بصورت دوره ائی و مرحله بعدی
بصورت حذفی انجام شد

24

برگزاری مسابقات
تخته نرد

مسابقه تخته نرد بین  19نفر از خانم ها و آقایان ایرانی برگزار
گردید

19

برگزاری مسابقه
فوتبال دستی

شرکت  32نفر از همکاران خانم و آقا .مرحله اول دوره ائی و مرحله
بعدی حذفی انجام شد.

برگزاری مسابقه
بسکتبال

برگزاری مسابقه بسکتبال در سن فلیپه و رسیدن به مقام دوم تیم
بستکبال کیسون در ایالت جاراکوی در ماه آگوست.

در ماه آگوست

برگزاری مسابقه
بیلیارد

مسابقه بیلیارد بین  27نفر از همکاران ایرانی و ونزوئالی برگزار
گردید که دور اول بصورت دوره ائی و در دور بعدی بصورت مرحله
ائی انجام شد و نفراول

32

15

27

پایداری محیطي

جامعه

سایر

Mariara

Barquisimeto

San Felipe

Valencia

Caracas

فرهنگ و هنر ورزش و سالمت سفر و اوقات فراغت توانمندسازی

نشست ها و جلسات همگاني

عنوان برنامه و
تاریخ

شرح فعالیت

برگزاری تور
تفریحی
کولونیاتوار

سفر یک روزه به کولونیاتوار با حضور همکاران بخش ماشین آالت
ونیز پیمانکاران ایرانی انجام گرفت .

سطح
پوشش

38

1391/8/7
برگزاری تور
کوبیرو

مسافرتی یک روزه به کوبیرو به همراه همکاران ونزوئالئی و ایرانی
که سبب آشنائی فرهنگی ونیز شروع یک دوستی دوطرفه گردید.

20

1391/12/3
سفر به مجتمع
تفریحی5J

1392/1/8

در این مسافرت با هدف آشنائی بیشتر همکاران با یکدیگر و نیز
استراحت و گذراندن چند روز بدون دغدغه های روزمره صورت
گرفت

پایداری محیطي

54

جامعه

سایر

Mariara

Barquisimeto

San Felipe

Valencia

Caracas

فرهنگ و هنر ورزش و سالمت سفر و اوقات فراغت توانمندسازی

نشست ها و جلسات همگاني

عنوان برنامه و
تاریخ

شرح فعالیت

سفر یک روزه به
بارکیسیمتو

تعداد چهار سفر یک روزه تعدادی از خانم های غیر شاغل به
بارکسیمتوو بازدید از مرکز خرید و باغ وحش بارکسیمتو.

40

سفر به پارک
آبی والنسیا

سفر یک روزه تعدادی از همکاران و خانواده های ایشان به پارک آبی
والنسیا.

12

سفر به کورو و
پونتو فیهو

سفربه کورو و پونتوفیهو با حضور  63ایرانی و ونزوئالئی به مدت
چهارروز و سه شب .شامل بازدید از قسمتهای باستانی کورو کلیسای
قدیمی  ،کویر  .دریا

63

1392/5/4

سطح
پوشش

پایداری محیطي

جامعه

سایر

Mariara

Barquisimeto

San Felipe

Valencia

Caracas

فرهنگ و هنر ورزش و سالمت سفر و اوقات فراغت توانمندسازی

نشست ها و جلسات همگاني

عنوان برنامه و
تاریخ

شرح فعالیت

برگزاری کالس
TM

در طی  5روز کالس تی ام در محل کارگاه تشکیل گردید که با
استقبال خوب همکاران روبرو گردید.

سطح
پوشش

23

1392/6/4

برگزاری دوره
شیرینی پزی

برگزاری دوره شیرینی پزی هفتگی در کلوپ با حضور تعدادی از
اعضای خانواده همکاران

برگزاری کارگاه
یادگیری ارتباط
موثر با همکاری
واحد آموزش

کارگاه آموزشی ارتباط موثر با همکاری واحد آموزش با حضور
مدیریت محترم پروژه آقای مهندس حسن لو و  17نفر دیگر از
همکاران برگزار شد .هدف این کارگاه آموزشی حساس کردن
همکاران به مقوله ارتباط موثر ،آشنایی با انواع فضاهای ارتباطی در
کیسون ،مهارتهای ارتباط موثر میباشد .رویکرد این کارگاه یادگیری
ترکیبی و با استفاده از پرزنتیشن ،نمایش فیلم و انجام بازی های
مدیریتی بود.

1392/6/9

8

21

پایداری محیطي
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شرح فعالیت

سطح
پوشش

برگزاری اولین
نشست نمایندگان و
روسای توسعه
انسانی پایدار ونزوئال
در سن فلیپه

از جمله اهداف مهم این نشست با توجه به اینکه اولین گردهمایی
نمایندگان و روسای توسعه انسانی پایدار می باشد عبارتند بودند از:
آشنایی نمایندگان و روسای کمیته ها با یکدیگر
معرفی تاریخچه فعالیت کمیته های مختلف از ابتدای پروژه تا کنون
آشنایی با فرآیند انجام کار و وجوه تمایز کمیته پروژه های مختلف با
یکدیگر
آشنایی با مفاهیم و عوامل کلیدی موفقیت کمیته ها
ارزیابی کمیته های توسعه انسانی پایدار و فرایند ممیزی کمیته ها
بررسی امکان همکاری های بیشتر بین کمیته های توسعه انسانی
پایدار پروژه های ونزوئال
آشنایی و الگوبرداری از کارگروه های موفق و گفتگو با اعضا و
مسئولین کارگروه های سن فیلیپه
بازدید از سایت و باشگاه سن فیلیپه

15

1392/6/18
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پایداری محیطي

جامعه

عنوان برنامه و تاریخ

شرح فعالیت

تشکیل انجمن دوستی
ایران ونزوئال

انجمن دوستی ایران ونزوئال در کیسون اولین نشست خود را با هدف شناخت هرچه بیشتر ویژگی های
فرهنگی مردم ونزوئال در سالن کنفرانس برگزار کرد .مهمترین اهداف این انجمن عبارتند از:
آشنایی با فرهنگ آداب معاشرت
آشنایی با ضرب المثل ها ،اصطالحات کاربردی و روزمره
آشنایی با آداب و رسوم ،جشن ها و مراسم ها
مدرنیته و زیرساختهای فرهنگی/قانونی
آداب و رسوم کار جمعی و فضاهای جمعی
فرهنگ کار و پیشرفت
فرهنگ رانندگی
امنیت ،آزادی و دموکراسی
خشم ،خشونت ،آرامش در ونزوئال

1392/7/2

سایر

سطح
پوشش

10

Mariara
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فرهنگ و هنر ورزش و سالمت سفر و اوقات فراغت توانمندسازی

عنوان برنامه و
تاریخ

نشست ها و جلسات همگاني

شرح فعالیت

برگزاری روز نه
به پالستیک

1تیر ماه در ایران مصادف با اولین سال برگزاری روز نه به پالستیک
بود  .کارگروه محیط زیست با تهیه پوستر و اطالعیه های محیط
زیستی و نیز خرید و هدیه ساک های طوالنی مصرف و نوشته شعار
روی آنها این روز را به طور گستره در کارگاه برگزار نمود .

جداسازی و
بازیافت کاغذ

به منظور تفکیک کاغذهای باطله از سایر دور ریزهای دفاتر کارگرو
محیط زیست ضمن چسباندن شعارهای محیط زیستی در رابطه با
مصرف کمتر کاغذ نسبت به خریداری سطل های مخصوص
جداسازی کاغذ اقدام نمود.

1392/4/21

1392/4/28

سطح
پوشش

30

200
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تاریخ
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همکاری با مرکز
محیط زیست

همکاری بامرکز محیط زیست واقع در سن فلیپه و بردن
پوسترهای روز جمعیت و پوستر نه به پالستیک .

شرکت در
برگزاری روز
جمعیت

شرکت در برنامه روز جمعیت در مدرسه ابتدائی و آموزش
کنترل جمعیت توسط همکاران بخش جامعه کیسون .

سطح
پوشش

50

پایداری محیطي
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سطح
پوشش

05-06-2012

کمک به کودک مبتال به سرطان خون که تحت مراقبت ویژه می
باشد

1

بازسازی جاده دسترسی محلی
28-06-2012

کمک به کودکان ساکن حومه کارگاه سن فلیپه
15-07-2012

خرید  22دست لباس ورزشی برای شورای محلی
23-11-2012

کمک  24متر مکعب مصالح برای پرکردن جاده اصلی کروسو
06-04-2013
05-05-2013

مسابقه دو ماراتن  6.3کیومتری شرکت کیسون برای بزرگداشت
روز جهانی کارگر
هدیه به کودکان به مناسبت روز جهانی جمعیت

22-05-2013

22
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شرح فعالیت

سطح
پوشش

کمک رسانی ورزشی به دو چرخه سواری همگانی
19-07-2013

هدیه به کودکان محلی به مناسبت روز کودک
26-07-2013
16-08-2013

کمک رسانی ورزشی هدیه  22لباس ورزشی به تیم کیکتبال وکال
ی یاراکوی
راه سازی (تعمیر) جاده کوروزو

20-08-2013

کمک رسانی لباس ورزشی
30-08-2013

22
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بارکیسیمتو در یک نگاه

پایداری محیطي
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عنوان برنامه و تاریخ

شرح فعالیت

مهمانی عمومی

مهمانی با حضور همکاران در هتل ترینیتاریاس برپاشد

جشن اهدای جوایز
مسابقات ورزشی

با گذشت مدت زمان کوتاهی از اتمام مسابقات اقدامات الزم برای
خرید برندگان انجام شد و در جشنی در باشگاه با حضور مدیریت
محترم پروژه به برندگان اهدا گردید

جشن سازه با اولین
اجرای گروه موسیقی
کیسون

جشن اتمام سازه در باشگاه پروژه با الین اجرای گروه موسیقی
برگزار شد

1392/6/21

سطح
پوشش

200

80

150

1392/4/19
جشن بزرگ کیسون
(روز بارکیسیمتو)
1392/7/13

با هدف از بین بردن شکاف ایجاد شده بین همکاران ایرانی و
ونزوئالیی جشن بزرگی با حضور تمام همکاران ایرانی و
ونزوئالیی تدارک دیده شدو این جشن شامل سخنرانی و خوش
آمدگویی آقای مهندس کیایی ،موسیقی زنده توسط گروه موسیقی
ایران ونزوئال ،اهدای جوایز مسابقه پروانه ها و پرنده ها و اهدای
تقدیر نامه به اعضای کارگروه موسیقی بود و با استقبال خوب
همه همکاران ایرانی و ونزوئالیی و خانواده ایشان روبرو شد.

500

پایداری محیطي

جامعه
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پایداری محیطي

عنوان برنامه و تاریخ

شرح فعالیت

سطح
پوشش

راه اندازی گروه
موسیقی کیسون
ونزوئال

گروه موسیقی کیسون  -ونزوئال متشکل از همکاران هنرمند
ونزوئالئی و ایرانی طی دوره  5ماهه با  100ساعت تمرین و اجرای
سه برنامه زنده در پروژه بارکیسیمتو و سن فلیپه و اجرای تمرینی در
والنسیا به خلق فضاهای هنری در پروژه های ونزوئال و همچنین به
شناسایی و پرورش مهارتهای هنری و موسیقایی همکاران کمک
شایانی کرده است.

700

مسابقه عکاسی و
نقاشی با موضوع
پروانه ها و پرنده ها

با توجه به حضور صدها نوع پروانه و پرنده در یکی از فصول سال در
کارگاه بارکیسیمتو ،مسابقه ای با همین مضمون در قالب عکس و فیلم
و نقاشی میان کلیه همکاران و خانواده های همکاران پروژه های
ونزوئال ترتیب داده شد و آثار ارسالی در قالب یک نمایشگاه و از طریق
اینترنت در معرض تماشا و امتیازدهی همکاران قرار گرفت و تعداد 11
اثر منتخب برگزیده شد.

170

1392/2/15

1392/6/9
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سطح
پوشش

عنوان برنامه و تاریخ

شرح فعالیت

مسابقه والیبال

با حضور  10تیم و در  2گروه بین همه همکاران ایرانی و
ونزوئالیی برگزار گردید که حدود  1ماه به طول انجامید و در
نهایت  2تیم اول و دوم برگزیده شدند.

81

مسابقه بیلیارد

این دوره از مسابقات با حضور  20نفر آغاز گردید و حدود  1ماه به
طول انجامید

20

1391/10/22

1392/2/31
مسابقه پینگ پنگ

این دوره از مسابقات با حضور  10نفر و به صورت فشرده آغاز
گردید و  3به طول انجامید

1392/2/31
مسابقه شطرنج

این دوره از مسابقات با حضور  12نفر آغاز گردید و حدود  1هفته
به طول انجامید

12

این دوره از مسابقات با حضور  14نفر آغاز گردید و حدود  1ماه به
طول انجامید

14

1392/2/31
مسابقه فوتبال دستی
1392/3/1

10

پایداری محیطي

جامعه

سایر

Valencia

Caracas

فرهنگ و هنر ورزش و سالمت سفر و اوقات فراغت توانمندسازی
عنوان برنامه و تاریخ

شرح فعالیت

سطح
پوشش

مسابقه لیگ فوتسال

این دور از مسابقات که توانست اکثریت همکاران و خانواده ایشان را
به خود مشغول کند با کیفیتی باال  72نفر را به صورت مستقیم و
 60نفر را به صورت غیر مستقیم به فعالیت ورزشی مشغول کرد

142

مسابقه حکم

این دوره از مسابقات با حضور  14نفر آغاز گردید و حدود  2هفته به
طول انجامید

28

مسابقه فوتبال دستی
خانواده ها

این دوره از مسابقات با حضور  14نفر آغاز گردید و حدود  1ماه به
طول انجامید

16

1392/4/1

1392/4/9

Mariara

Barquisimeto

San Felipe

نشست ها و جلسات همگاني

پایداری محیطي

1392/4/9
مسابقه تخته نرد
1392/4/11

این بازی ها در سه گروه  5نفری آغاز گردید و در حدود  1ماه به
طول انجامید

14

جامعه
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نشست ها و جلسات همگاني

شرح فعالیت

سطح
پوشش

پشتیبانی
سفرهای گروهی

پشتیبانی  50سفر گروهی همکاران با تامین خودرو از طرف شرکت
به مفاصد :آگواکالینته ،چیریویچی ،نارنخا ،کلونیاتوار ،بیابان های
اطراف والنسیا ،پارک  ،NIRQUAباغ گل سن فیلیپه ،توکاکاس،
مجموعه تفریحی  ،Sanara ،j5کوبیرو ،بیرهن دال پاس ،مریدا،
آبشار بینو و ...

654

سفر تفریحی به
توکاکاس

سفر یکروزه با نیت افزایش تعلق خاطر همکاران ونزوئالیی واحد
کنترل کیفی ،به همراه چهار نفر از مسئولین ایرانی ،شامل تهیه ناهار
مشارکتی ،شرکت در بازیهای گروهی

38

صرف غذای
گروهی در
رستوران

برنامه مشترک با نیت افزایش تعلق خاطر همکاران ونزوئالیی واحد
کنترل کیفی ،به همراه دو نفر مسئولین ایرانی شامل صرف شام در
رستوران رودئوگریل

از اول پروژه

1392/5/27

25

1392/6/1
سفر تفریحی سه
روزه کولونیا توار

با توجه به درخواست همکاران سفر برنامه ریزی و به مرحله اجرا
رسید و برنامه هایی همچون دیدار از کلیسا و تور خانه قدیمی و
کارخانه سوسیس از جمله برنامه های برگزار شده در این سفر بود

سفر تفریحی سه
روزه کولونیا توار

با توجه به درخواست همکاران سفر برنامه ریزی و به مرحله اجرا
رسید ،از جمله برنامه های انجام شده تور  2ساعته نوشیدنی ها و
بیسکویت و  ...مخصوص محلی بود

1392/6/15

1392/6/22

21
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نشست ها و جلسات همگاني

شرح فعالیت

سفر تفریحی
یک روزه
توکاکاس

با توجه به درخواست کارکنان ونزوئالیی و سرپرست واحد HSE
اقدامات الزم جهت سفر یکروزه کارکنان ونزوئالیی فراهم گردید و
عالوه بر استقبال باال دارای بازخورد باالیی نبز از جانب شرکت
کنندگان بود

سفر تفریحی سه
روزه مریدا

باتوجه به تعطیلی روز بارکیسیمتو ابتدا افراد به صورت خود جوش
اقدام به انجام سفر گروهی نمودند ولی با توجه به استقبال باال ،با
فراخوانی سفر به صورت عمومی برگزار گردید

1392/6/22

1392/6/22

سطح
پوشش

30

39

پایداری محیطي
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فرهنگ و هنر ورزش و سالمت سفر و اوقات فراغت توانمندسازی

نشست ها و جلسات همگاني

عنوان برنامه و تاریخ

شرح فعالیت

سطح
پوشش

برگزاری نشست
عمومی و اهدای
جوایز مسابقات
ورزشی

برگزاری نشست عمومی با هدف شنیدن صدای همکاران و اطالع
رسانی ،شامل تماشای کلیپی که از پروژه توسط آقای حکم آبادی
تهیه شده بود و گفتگو در مورد امنیت و راهکارهای فرهنگی برای
اصالح نگرش های بین فرهنگی ،اهدای جوایز مسابقات ورزشی و
پذیرایی از شرکت کنندگان با حضور اعضای کمیته

50

برگزاری کارگاه
یادگیری ارتباط موثر
با همکاری واحد
آموزش

کارگاه آموزشی ارتباط موثر با همکاری واحد آموزش کارگاه
بارکیسیمتو و با حضور مدیریت محترم پروژه آقای مهندس کیایی
و  17نفر دیگر از همکاران برگزار شد .هدف این کارگاه آموزشی
حساس کردن همکاران به مقوله ارتباط موثر ،آشنایی با انواع
فضاهای ارتباطی در کیسون ،مهارتهای ارتباط موثر میباشد.
رویکرد این کارگاه یادگیری ترکیبی و با استفاده از پرزنتیشن،
نمایش فیلم و انجام بازی های مدیریتی بود.

1392/4/21

1392/6/13

17

پایداری محیطي

جامعه

سایر

Mariara

Barquisimeto

San Felipe

Valencia

Caracas

فرهنگ و هنر ورزش و سالمت سفر و اوقات فراغت توانمندسازی

نشست ها و جلسات همگاني

پایداری محیطي

عنوان برنامه و تاریخ

شرح فعالیت

27-12-2011

اهدای  200بسته مواد غذایی به ساختمان هایی در مجاورت محل پروژ64 ،
کیسه برای ساکنان ساختمان های هم جوار با بخش جنوبی کار و همسایه ها
 136پیشنهاد شده توسط اتحادیه.

02-02-2012

پر کردن  343.50متر مکعب از خیابانها و کوچه های کاستیلو بنیتو از بخش
لوس پوسیتوس

24/2/2012

تمیز کردن  2منطقه و انتقال مواد زائد (m3) 306.57در شهرک یوکاتان (از
جمله بیل مکانیکی و کامیون کمپرسی).

25/2/2012

حذف علف های هرز ،حذف مواد زائد در جامعه مذکور و آماده سازی زمین
برای ساخت (از جمله بیل مکانیکی و کامیون کمپرسی)
اهدایی برای هزینه درمانی و پزشکی.

02-04-2012

11-04-2012

اهدای یخچال ،اجاق گاز ،تخت خواب دو نفره با تشک ،تخت خواب یک
نفره با تشک و تلویزیون به خانواده فقیر متشکل از پدر  56ساله مادر 37ساله
و کودکان  14و12ساله وهمچنین کمک به نوجوان  12ساله ناشنوا فقیر که
ازعصا برای راه رفتن به دلیل بیماری پای راست خود و در زمینه پوشاک نیز
کمک هایی اعمال گردید.

سطح
پوشش

جامعه

سایر

Mariara

Barquisimeto

San Felipe

Valencia

Caracas

فرهنگ و هنر ورزش و سالمت سفر و اوقات فراغت توانمندسازی
عنوان برنامه و تاریخ

نشست ها و جلسات همگاني

شرح فعالیت

انجام تعمیرات با بتن در جاده اصلی و ارتباطی.
23/4/2012

انجام تعمیرات میدان اصلی محله
25/4/2012
10-05-2012

تخریب و ساخت و ساز M 28مربع خانه با بتن و سرامیک کردن
m ² 72مربع.
پرداخت عمل جراحی تورم لوزه پسر  2ساله

11-05-2012

حصار کشی در محله یوکاتان به طول تقریبا ml 280
25-05-2012

12-06-2012

اهدای کیسه های غذایی به ساکنان محله یوکاتان و کمک به
بیکاران برای جذب به موجب کار کردن در پروژه

سطح
پوشش

پایداری محیطي

جامعه

سایر

Mariara

Barquisimeto

San Felipe

Valencia

Caracas

فرهنگ و هنر ورزش و سالمت سفر و اوقات فراغت توانمندسازی

نشست ها و جلسات همگاني

عنوان برنامه و تاریخ

شرح فعالیت

13-06-2012

اهدای  5الستیک تایر به کامیون تانکر شورای ارتباطی مبارزان
محله سابیال

02-07-2012

پرداخت هزینه درمانی (پلی سومنوگرافی) پسر 16ساله مبتال به
سندرومدان

اهدا  33دست لباس ورزشی سافتبال برای  3تیم ورزشی
10-07-2012

اهدا  184اسباب بازی به موجب برگزاری جشن روز کودک
13-07-2012

اهدا لباس برای رویداد ورزشی که در روز کودک برگزار گردید
16-07-2012

19-07-2012

اهدا m3 40خاک برای ساخت  2ساختمان آموزشی برای کودکان
معلول ،در محله پوتررو

سطح
پوشش

1
33
184

پایداری محیطي

جامعه

سایر

Mariara

Barquisimeto

San Felipe

Valencia

Caracas

فرهنگ و هنر ورزش و سالمت سفر و اوقات فراغت توانمندسازی
عنوان برنامه و تاریخ

نشست ها و جلسات همگاني

شرح فعالیت

سطح
پوشش

ساخت یکی از دیوارهای بلوکی مدرسه آرتورو در محله سابیال
25-07-2012
26-07-2012

اهدای کیسه های غذا به بیکاران و خانواده های که درمجاورت و
اطراف پروژه تجمع میکردند

27-08-2012

نصب m100فنس جدید و تعمیر m 72فنس قدیمی در زمین
بازی کوردرو
ساخت دستشویی و توالت برای مدرسه پیش دبستانی در کابودریتو

03-09-2012

اهدا یک یخچال و یک اجاق گاز
08-09-2012

اهدا یک تشک دو نفره ،پنکه و اجاق گاز
08-09-2012

5
5

پایداری محیطي

جامعه

سایر

Valencia

Caracas

فرهنگ و هنر ورزش و سالمت سفر و اوقات فراغت توانمندسازی
عنوان برنامه و تاریخ

نشست ها و جلسات همگاني

شرح فعالیت

پرداخت هزینه درمانی پسر  7ساله که مبتال به هپاتیت می باشد
11-09-2012
13-09-2012

پرداخت هزینه درمانی پسر  1ساله که مبتال به اختالل تمایز
جنسی بوده است.

Mariara

Barquisimeto

San Felipe

پرداخت هزینه عمل جراحی (برداشتن لوزه) پسر  12ساله
13-09-2012

سطح
پوشش

1
1
1

اهدای الستیک تایر  750-16به گارد ملی ونزوئال به شماره 47
19-09-2012

اهدا هزینه درمانی کودکی که  4مرتبه عمل جراحی قلب شده بود
21-09-2012

21-09-2012

اهدای پوشک و لوازم بهداشتی برای یک کودک  13ساله که
دارای معلولیت می باشد

1
1

پایداری محیطي

جامعه

سایر

Mariara

Barquisimeto

San Felipe

Valencia

Caracas

فرهنگ و هنر ورزش و سالمت سفر و اوقات فراغت توانمندسازی

نشست ها و جلسات همگاني

عنوان برنامه و تاریخ

شرح فعالیت

24-09-2012

اهدای کیسه های غذا به بیکاران اطراف پروژه و همسایگان خارج
از پروژه که تجمع میکردند

26-09-2012

11-10-2012

11-10-2012

11-10-2012

اهدای ویلچر به کودک  9ساله معلول که قادر به صحبت کردن و
راه رفتن نمی باشد و پوشک می شود ،خانواده وی متشکل از پدر
 36و مادر  31و برادرانی با  8و 13سال می باشند
اهدای لپ تاپ و ویدئو پرژکتور به گروه نجات خدمات ایمنی الس
توناس ،برای برگزاری کالس های آموزشی و بحث و تبادل نظر
در مدارس و کالج ها محله تاماکا
اهدای خاک برای ترمیم و بهبودی در جاده الس توناس در محله
پوسیتو
اهدای خاک برای ترمیم و بهبودی در جاده الس توناس در محله
پوسیتو

اهدای هزینه درمانی جوانی که مورد حمله سارقین قرار گرفته بود
24-10-2012

پایداری محیطي

سطح
پوشش

جامعه

سایر

Mariara

Barquisimeto

San Felipe

Valencia

Caracas

فرهنگ و هنر ورزش و سالمت سفر و اوقات فراغت توانمندسازی

نشست ها و جلسات همگاني

عنوان برنامه و تاریخ

شرح فعالیت

25-10-2012

اهدای  25کامیون خاک مرغوب برای ساخت و تعمیر خانه های
افرادی که فقر شدید به سر میبردند
اهدای خاک برای ساخت و بهبود جاده و راه در تاماکا

26-10-2012
26-10-2012

اهدای لنز و عینک به جوان  19ساله که دارای عقب ماندگی
ذهنی خفیف بود
تعمیر و بازسازی سیستم برق و روشنایی زمین ورزشی کوردرو

30-10-2012

نصب دکل های برق ( به ازای هر  27پا) در شهرک یوکاتان
30-10-2012
06-11-2012

اهدای خاک برای ساخت و بهبود جاده و راه در مناطق محروم
تاماکا و کویهی

06-11-2012

اهدای خاک برای ساخت و بهبود خیابان و راه برای جامعه محله
نووا اسپرانسا

سطح
پوشش

پایداری محیطي

جامعه

سایر

Mariara

Barquisimeto

San Felipe

Valencia

Caracas

فرهنگ و هنر ورزش و سالمت سفر و اوقات فراغت توانمندسازی

نشست ها و جلسات همگاني

عنوان برنامه و تاریخ

شرح فعالیت

13-11-2012

اهدا و نصب فنس حدود  280متر در محدود شمال شرقی محله
یوکاتان
بازسازی زمین بازی در جاناداس

15-11-2012
26-11-2012

اهدای مصالح و خاک برای مناطق محروم محله تاماکا(زاغه
نشین) برای ساخت خانه در آینده
اهدای بلوک برای محیط اطراف مدرسه آرتورو در محله سابیال

07-12-2012

اهدای خاک برای کانالسازی آبهای زیر زمینی و آب باران
07-12-2012

18-12-2012

اهدای خاک رود خانه ای برای تجهیز کردن راه مرکزی محله
تاماکا

سطح
پوشش

پایداری محیطي

جامعه

سایر

Mariara

Barquisimeto

San Felipe

Valencia

Caracas

فرهنگ و هنر ورزش و سالمت سفر و اوقات فراغت توانمندسازی

نشست ها و جلسات همگاني

شرح فعالیت

عنوان برنامه و تاریخ

20-12-2012

کمک های نقدی برای عمل جراحی یکی از کارمندان بانک
تسورو که مبتال به سرطان بود

20-12-2012

اهدای خاک برای مسطح کردن زمین برای ساختن مسکن در
الگونا د پاها
اهدایی برای آنژیوگرافی مغزی

23-04-2013

سطح
پوشش

1

1

اهدای فریزر برای مدرسه ای در واجه اندو
15-08-2013

اهدایی برای عمل جراحی
04-09-2013

1

پایداری محیطي

جامعه

سایر

Mariara

Barquisimeto

San Felipe

Valencia

Caracas

فرهنگ و هنر ورزش و سالمت سفر و اوقات فراغت توانمندسازی

ماریارا

نشست ها و جلسات همگاني

پایداری محیطي

جامعه

سایر

Barquisimeto

San Felipe

Valencia

Caracas

فرهنگ و هنر ورزش و سالمت سفر و اوقات فراغت توانمندسازی

عنوان برنامه و تاریخ
جشن صعود تیم ملی فوتبال به جام جهانی
2014

سطح
پوشش

32

1392/3/29

جشن روز کودک2013
1392/4/29
برگزاری جشن تولد برای کلیه همکاران
نمایش فیلم در سالن کنفرانس

مراسم روز کودک2012

هدیه به مادران در روز مادر
جشن سال نو (نوروز )1392

Mariara

شرح فعالیت

نشست ها و جلسات همگاني

مراسم Secret Amigo

32

30
20

20
14
30
30

پایداری محیطي

جامعه

سایر

Mariara

Barquisimeto

San Felipe

Valencia

Caracas

فرهنگ و هنر ورزش و سالمت سفر و اوقات فراغت توانمندسازی

عنوان برنامه و تاریخ

سفر تفریحی به هتل آنتی گوآ در سن فیلیپه
1392/2/14

نشست ها و جلسات همگاني

شرح فعالیت

سطح
پوشش

8

سفر مارگاریتا
1392/3/27

سفر یک روزه به تله کابین آویال
1392/4/14

سفر دو روزه به کلونیاتوار
1392/4/22
برنامه سفر یک روزه تفریحی همکاران به
کنار رودخانه ای در اطراف ماراکای

8

14
14
16

پایداری محیطي

جامعه

سایر

و این اتزه آغاز راه بود . . .

تهیه کننده علی حکم آبادی

