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لمزيد من التفاصيل والتسجيل
يرجى زيارة الموقع اإللكتروي

مجاالت الدعم
مجال دعم األفراد

مجال دعم المشاريع الجماعية

- المشاريع التي يشترك في إنشائها أكثر من شخص.

- المشاريع التجارية أو الخدمية أو التطوعية.

مجال دعم مشاريع القطاع غير الربحي:

مبادرة دعƠƠƠƠم

مشاريع من المنزل

النساء العامالت من المنزل ولديهن 
نشاط قائم بغرض دعم فرص 

عملهن واستمراره.

االنسجام والتكاتف االجتماعي

دعم مبادرات تحقيق التكاتف 
االجتماعي وتنمية التفاعل اإليجابي.

التمكين االجتماعي واالقتصادي 
للنساء

تمكين النساء من الفئات المطلقة 
والمعلقات واألرامل.

التنمية االجتماعية المستدامة

المشاريع التي تتوافق مع األهداف 
التنموية.

التمكين االجتماعي واالقتصادي 
للشباب

تمكين الشباب من عمر ١٢ إلى ٢٢.

مشاريع صغيرة

أصحاب المشاريع الصغيرة ممن 
يحتاجون لتطوير مشاريعهم 
الصغيرة بغرض زيادة التوظيف 

واألمان المهني.



نبذة عن المبادرة
المحققة  المبادرات  ضمن  االجتماعية  والمشاريع  البرامج  دعم  مبادرة  تعدُّ 
العمل  تطوير  عليها  يبنى  والتي  المؤسسة،  في  االستراتيجية  للخارطة 
 لمعايير ثابتة ومحددة. والتي تزيد بدورها الوعي المجتمعي 

ً
االجتماعي وفقا

بدور المؤسسة الريادي في تمكين الجهود االجتماعية الوطنية المميزة، ومن 
الخطة  مع  يتناغم  بما  المبادرة  وتنفيذ  تطوير  آلية  أيديكم  بين  نضع  هنا 

االستراتيجية والالئحة التنفيذية والفنية للمؤسسة. 

الƠرؤيƠƠƠƠة
.
ً
الريادة في دعم البرامج والمشاريع االجتماعية محليا

الرسƠƠƠالƠƠة
التمكين الفعال لألفراد والجهات من التخطيط والتنفيذ للمشاريع والبرامج 

الريادية الداعمة للعمل االجتماعي بتميز واحترافية.

الفئة المستهدفة

األفƠƠƠƠƠƠƠƠƠراد   ||   الجماعƠƠƠƠƠات   ||   المنظمات غير الربحية

األهداف التفصيلية

١. نشƠƠƠƠر ثƠقƠƠƠƠافƠƠƠة العƠمƠƠƠƠل االجتمƠƠƠƠƠƠƠاعي.

٢. دعم فرص نجاح المشاريع الناشئة للسيدات والشباب.

٣. تحفيز العمƠƠƠƠل االجتمƠƠƠƠƠƠƠƠاعƠي المتميز وتكريمƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠه.

٤. نشر أفضل الممارسات والتجارب في العمل االجتماعي.

٥. مواكبة رؤيƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠة المملكƠة وتحقيƠƠƠƠƠق توجهƠƠƠƠƠƠاتهƠƠƠا.

٦. تشجيƠƠƠƠƠع روح المƠƠنƠƠƠƠافƠƠسƠƠƠƠƠƠƠƠة.

٧. إبƠƠƠƠƠƠراز الƠنƠƠمƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠاذج النƠƠƠاجحƠƠƠƠƠƠƠة.

القƠƠƠƠيƠƠƠƠم
أوالً: القيم على مستوى األفراد:

المسؤولية   ||   األصƠƠƠƠƠƠالƠƠƠƠة   ||   االبƠتƠƠكƠƠƠƠƠƠƠار

: القيم على مستوى الجماعات:
ً
 ثانيا

التخƠطƠيƠƠƠط   ||   الƠتƠعƠƠƠƠƠƠƠاون   ||   الفعƠƠƠاليƠƠƠƠة

: القيم على مستوى المنظمات غير الربحية: 
ً
ثالثا

الƠجƠƠƠƠƠƠƠƠƠودة   ||   االحتƠرافيƠƠƠة   ||   التƠمƠƠيƠƠƠƠƠƠƠƠƠز

الهدف العام
دعم وتمكين أصحاب البرامج والمشاريع االجتماعية المميزة والواعدة.


