( )8مشروع الدعم المادي واالجتماعي

جمعية النهضة الخيرية

ب ــدأت الجمعي ــة ف ــي المرحل ــة المبك ــرة م ــن التأس ــيس قب ــل نح ــو  52عام ــا ،بالبح ــوث االجتماعي ــة

التفقديـــة لألســـر فـــي األحيـــاء المحتاجـــة مـــن قبـــل عضواتهـــا ،وكانـــت األميـــرة ســـارة الفيصـــل
رئيس ــة الجمعي ــة أول باحث ــة اجتماعي ــة تط ــرق أب ــواب تل ــك األس ــر ف ــي أحي ــاء متفرق ــة ف ــي الري ــاض.

وخطــت جمعيــة النهضــة خطواتهــا األولــى بدعــم ( )20أســرة يبلــغ أعدادهــا ( )100فــرد ،ثــم تطــورت
تل ــك األع ــداد وتمكن ــت الجمعي ــة م ــن دع ــم ( ) 228701ف ـ ً
ـردا خ ــال نص ــف ق ــرن ،فيم ــا يبل ــغ ع ــدد
المس ــتفيدين الفعليي ــن حالي ــا ( )1559مس ــتفيدا.

وتقــدم المبــادرة االحتياجــات األساســية للمســتفيدات مــن مــواد غذائيــة تموينيــة ومصاريــف كســوة
ع ــن طري ــق بطاق ــات ممغنط ــة تغ ــذى ش ــهريا ل ــكل ف ــرد ،كم ــا توف ــر مس ــتلزمات الس ــكن م ــن أث ــاث

منزل ــي وأجه ــزة كهربائي ــة ،وتقدي ــم المس ــاعدات المالي ــة الخاص ــة بتس ــديد الدي ــون والمواص ــات،
إضاف ــة إل ــى ش ــراء س ــيارات لبع ــض األس ــر.

كمـــا تقـــدم الجمعيـــة خدمـــات ماديـــة مرتبطـــة بإشـــراك األســـرة فـــي برامـــج التنميـــة المســـتدامة
لتتحــول مــن أســر معتمــدة علــى الغيــر إلــى أســر منتجــة قائمــة بنفســها .وتمنــح الجمعيــة خدماتهــا

لألس ــرة بالكام ــل دون التحي ــز للم ــرأة فق ــط.

وحرص ــت الجمعي ــة عل ــى تقدي ــم خدم ــات تكاملي ــة لمس ــتفيداتها وأس ــرهن ،حي ــث عمل ــت بمنهجي ــة

ال تفتقـــد علـــى االحتيـــاج الحالـــي بنظـــرة شـــمولية مـــع عمـــل التقييـــم والتطويـــر المســـتمر بـــكل
ش ــفافية وتع ــاون.

وتمت ــاز الجمعي ــة بالتركي ــز عل ــى دراس ــة األحي ــاء الس ــكنية ومس ــاعدة األس ــرة ف ــي االنتق ــال منه ــا
عنـــد ثبـــوت عـــدم صالحيـــة المنـــزل أو ســـوء الحـــي ،كمـــا يتـــم تقديـــم ورش ومحاضـــرات توعويـــة

لتوســـيع مـــدارك المســـتفيدين.

وي ــزور ممثل ــو الجمعي ــة األس ــر ف ــي منزله ــا بداي ــة كل ع ــام للوق ــوف ميداني ــا عل ــى نتيج ــة الخدم ــات

الت ــي قدم ــت والتخطي ــط للخدم ــات التالي ــة لإلس ــهام ف ــي تنمي ــة األس ــرة ،كم ــا ت ــم ط ــي قي ــد ()89
أس ــرة ف ــي 2013م لنموه ــم واكتفائه ــم.

