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مستفید شونده گان سال 2020 در بخش پاسخ دهی به حوادث:

تعداد مستفید شونده گان نوع کمک
22910 تن توزیع مواد خوراکی و غیر خوراکی

174882 تن توزیع مواد خوراکی

59645 تن توزیع مواد غیر خوراکی
برای 57456 تن توزیع پول نقد

1493 انتقال اجساد
739 تبادله پیام ها

70544 تن توزیع گوشت
5408 توزیع خرما

393077 تن جمله

تعداد مستفید شونده گان نوع کمک
106375 توزیع مواد خوراکی و غیر خوراکی

16737 توزیع پول نقد

123112 تن جمله

پاسخدهی به کوید19:
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بخش صحت: 

پاسخدهی به کوید19:

تعداد مستفید شونده گانمراکز صحی
799131 تنکلینیک های ثابت

386708 تنتیم های سیار صحی
1183 تنپروژه سراخ قلبی

308523 تنکمک های اولیه صحی
69197 تنمرکز جامع صحی

HIV1529 تن
23473شفاخانه مرکزی

176049 تنپروژه پولیو
402949 تن  کلینیک های فرعی

2168742 تنجمله

تعداد مستفید شونده گانمراکز صحی 
459929 تنکلینیک های ثابت

701600 تنتیم های سیار صحی
1141207 تنکمک های اوله صحی

364401 تنپروژه پولیو
152474 تنکلینیک های فرعی

5142 تنشفاخانه مرکزی
33402 تن مرکز صحی جامع

2858155 تنجمله

ریاست مرستون کابل:
تولید 25000 عدد ماسک در جریان کوید19 توسط 30 خانواده مشمول

تهیه و توزیع لوازم خیاطی برای برای 20 تن مشمول
طتبیق 55 پروژه توانمند سازی خانم ها در والیات کابل، هرات، بامیان، بلخ، ننگرهار و کندهار که 841 تن از آن مستفید شده است

طتبیق 5 پروژه درآمدزا برای 163 تن خانم و رضارکاران بی بضاعت در والیات بلخ، کابل، هرات و ننگرهار
نوت: در پنج مرستون ) کابل، هرات، کندهار، ننگرهار و بلخ( تهیه اعاشه و اباطه برای )   810  ( تن مشمول
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ریاست جوانان و رضاکاران:
برنامه آگاهی دهی و توزیع صابون در 34 والیت و کمپاین صفایی شهر در کابل و هرات.

جذب 2000 اعضای جدید 
فراغت 1861 تن دانش آموز از کورس های کلوپ های جوانان در بخش انگلسی و کمپیوتر
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