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FILISTIN KAMPLARI IYILEŞTIRME
VE KALKINDIRMA PROJELERI



Proje Adı Proje Türü Ülke Bölge
Filistin Kampları

Yetim Sponsorluğu 
Sürdürülebilir Lübnan Filistinli Mülteci 

Kampları 
5.000 
Yetim 

P R O J E  H A K K I N D A 

G E N E L  B i L G i L E R

FILISTIN
KAMPLARI YETIM 
SPONSORLUĞU 

20
20

Lübnan batısında Akdeniz, kuzeyinde ve doğusunda Suriye ve güneyinde Filistin ile komşu bir Ortadoğu
ülkesidir. 6 milyon nüfuslu ülkede 1.5-2 milyon civarında Suriye ve Filistinli mülteci yaşamaktadır. Bu
bakımdan Lübnan, dünyada en yüksek oranda mülteci nüfus barındıran ülkelerden biri konumundadır.
Siyasi ve ekonomik krizlerle boğuşan ülkedeki % 35’lik işsizlik oranı Filistinli nüfusu arasında % 50’ye
dayanmaktadır. % 65 oranında fakirliğin yaşandığı Filistin mülteci kamplarında ülke genelinde yaşanan
krizler, yoğun nüfus ve işsizlik oranının artmasına bağlı olarak daha yoğun hissedilmektedir.

Siyasi, ekonomik ve sosyal sıkıntıların baş gösterdiği Lübnan’daki mültecilerin %65’i fakirlik sınırında yaşamaktadır. 
Ülkede istihdam alanı kısıtlanan mülteciler işsizlikle savaşmakta ve çalışan kesim ülkede süre gelen ekonomik 
kriz nedeniyle mevcut işlerini kaybetmektedir. Bu kısıtlı iş alanı çerçevesinde kadınlar kendilerine yer bulmakta 
zorlanmakta ve özellikle eşi vefat edenler kendilerinin ve çocuklarının geçimlerini teminde güçlük çekmektedir. Proje 
kapsamında; babalarını savaş, hastalık, salgın vb. nedenlerden ötürü kaybeden yetim çocuklara hamilik yapılacak ve 
onların temel ihtiyaçlarını karşılamaları için gerekli miktar velilerine teslim edilecektir.

-Ülkedeki mevcut ekonomik ve siyasi krizin fakirlikle savaşan mültecileri doğrudan etkilemesi
-İş alanı kısıtlaması nedeniyle eşi vefat etmiş kadınların geçimlerini sağlamada zorlanması
-Bölgede, çeşitli sebeplerden ötürü babalarını kaybeden çocuklara hamilik edecek ekonomik anlamda
refah yaşayan kişilerin azlığı
-Yetim çocukların yaşadıkları zorlu hayat karşısında maddi ve manevi anlamda savunmasız kalması

- Çocukların gıda, sağlık ve eğitim gibi temel ihtiyaçlarını karşılamalarına yardımcı olma
- Yetim kalmış çocuklara baba şefkati, merhameti ve koruması eksikliğini hissettirmeme
- Ekonomik, sosyal ve siyasal anlamda baskı altında yaşayan mülteci yetimlerin uzaktan da olsa aile
sıcaklığını hissetmelerini sağlama
- Eşi vefat eden kadınların anneliğe ek yüklendikleri babalık vazifesinde onlara yardımcı olma

-Yetim ailelerin belirlenmesi sonucunda, Yetim çocukların düzenli olarak kefaletlerin ödenmesi ve
gerekli takipler sağlanması.
-Ailelere belirlenen maddi tutarların, elden teslim edilmesi, gerekli form ve belgelerin alınması
-Her yetimin okuldaki başarının takip edilmesi.

-Yetim çocukların tespit edilmesi
-Yetimlerin hamiliğinin gerçekleştirilmesi
-Yıl boyu düzenli olarak yetimin ihtiyaçlarını karşılayacak miktarın yetim velisine teslim edilmesi

Bölge 
Hakkında 

Genel Bilgi

Proje Kısa 
Özeti
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Hedefler

Proje 
Detayı

Uygulama 
Aşamaları

Proje Süresi 

12 Ay

Proje 
Bütçesi

Yardım Türü Tutar € Yetim Sayısı Süre Toplam Tutar

Yetim  Sponsorluğu 25 € 1 12 Ay 300 €

Yetim Sponsorluğu 25 € 1.000 12 Ay 300.000 €

Hedeflenen
Kişi/Aile Sayısı


