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  یکی از پرکارترین اوقات برای موسسات خیریه، ماه مبارک رمضان و عیدقربان است. در این ماه مبارک مسلمانان بیشتر از دیگر زمان های دیگر سال، از نیازمندان و یتیمان دستگیری میکنند. به همین دلیل می طلبد که نیروهای انسانی که سرمایه های اصلی موسسات خیریه هستند تلاش مضاعفی برای ارائه خدمات بیشتر به خیرین و مددجویان انجام دهند. آنچه در ادامه می آید خلاصه ای از فعالیتها و خدمات موسسه خیریه هیوای ژیان در این ماه عزیز و عیدقربان است.

ماه رمضان:            
-    پرداخت مبلغ  331.033.906 ریال نقدی به عنوان مستمری ، کمک موردی و عیدانه به 99

خانوارازمددجوی  تحت پوشش و   32خانوار  موردی
-    پرداخت مبلغ  201.915.500   ریال غیرنقدی اعم از (برنج ، مرغ ،روغن ، ماکارونی ،رب ، چایی

،خرما  . . .) به مددجویان تحت پوشش و موردی 
-    توزیع تقویم ایام شرعی در نمازجمعه سطح شهرسنندج

-    استقرار صندوق صدقات در 4 جمعه ماه رمضان در مساجد سطح شهرسنندج
-    استقرار صندوق صدقات در مساجد سطح شهر درروز عید فطر 

-    توزیع 1829عدد قلک پلاستیکی در تمامی جمعه ها در مساجدی که نماز جمعه و عید فطر برگزار
نمودند .

-    توزیع 269 پرس غذای گرم بین مددجویان در 6 وعده 
-    اهدای مبلغ 10.000.000ریال جهت هزینه مسجد و...  به مساجدی که در ماه رمضان با موسسه

همکاری کردند 
-    اهدای یک کیسه برنج و1عدد روغن به خادمین مساجد که روز عید فطر با موسسه همکاری داشتند.

   -  عیدقربان:    -    توزیع 4000عدد پکیج تبلیغاتی به تمامی خیرین، امین داران صندوق ،مددجویان
نصب بنر اطلاع رسانی عیدقربان در پنج نقطه از شهرسنندج به مدت یک هفته

-    فعالیت تبلیغاتی گسترده در فضای مجازی با همکاری کانال های پربیننده
-    هماهنگی با کشتارگاه صنعتی دام سنندج جهت کشتار رایگان و بهداشتی

-    استقرار صندوق صدقات در روز عید در چهارمسجد سطح سنندج
-    توزیع 425کیلو گوشت قربانی بین 115نفر مددجوی تحت پوشش موسسه هرکدام 3 کیلو گوشت 

    وبه 131  نفر نیازمند موردی هرکدام 1 کیلو
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