( )3سوق قطرة لألسر المنتجة

جمعية عنيزة النسائية الخيرية (قطرة)

نشـــأ المشـــروع بعـــد مســـح ميدانـــي الحتياجـــات األســـر الفقيـــرة فـــي محافظـــة عنيـــزة ،واتضـــح
ـا عل ــى المس ــتفيدات ،لذل ــك جـــاءت
أن االحتي ــاج ه ــو «إيج ــاد مهن ــة وحرفـــة» مس ــتدامة ت ــدر دخ ـ ً
فكـــرة تدريبهـــن علـــى حـــرف ومهـــن حســـب قدرتهـــن الجســـمية والعقليـــة والنفســـية ،واســـتئجار

م ــكان مس ــتدام له ــن لمزاول ــة المهن ــة ،ف ــكان المق ــر المناس ــب ه ــو الس ــاحة الش ــمالية م ــن س ــوق

المس ــوكف التراث ــي المش ــهور ف ــي عني ــزة.

ودرب المشــروع ( )20ســيدة علــى كيفيــة إدارة مشــروع صغيــر ،وتــم اســتئجار المشــروع لهــن وفتــح
( )20محـــا لهـــن ،وتـــم توظيـــف مديـــرة للمشـــروع تشـــرف عليهـــن وتشـــجعهن علـــى االســـتمرار

وتســاعدهن علــى حــل مشــكالتهن والعقبــات التــي تواجههــن ،كمــا تــم صــرف مكافــأة ماليــة عــام

1434هـــ له ــا ضم ــن الس ــيدات الالئ ــي اس ــتمررن ف ــي مش ــاريعهن ،وكل ــف كل ذل ــك نح ــو ()465
أل ــف ري ــال.

ويتمي ــز المش ــروع بأن ــه فري ــد وال يوج ــد ل ــه مثي ــل ف ــي منطق ــة القصي ــم ،إذ إن مق ــره آم ــن ،وي ــزوره
الســياح باســتمرار ألنــه ســوق تراثــي .وتســعى الجمعيــة حاليـ ًـا إلــى توفيــر دعــم للمشــروع بمبلــغ

( )2.8ملي ــون ري ــال م ــن أج ــل ش ــراء في ــا مس ــاحتها أل ــف مت ــر مرب ــع تقريب ـ ًـا تحت ــوي عل ــى ( )14غرف ــة

وفن ــاء واس ــع ،وذل ــك لرعاي ــة أطف ــال الم ــرأة المنتج ــة ف ــي س ــوق قط ــرة أثن ــاء وجوده ــا ف ــي محله ــا

ف ــي الس ــوق ،وكذل ــك تجهي ــزه وتدري ــب ع ــدد ( )6حاضن ــات وتوظي ــف ح ــارس وس ــائق ومس ــتخدمة
وش ــراء حافل ــة ،لحماي ــة أطف ــال ه ــؤالء الس ــيدات العام ــات المنتج ــات.

