
الأهداف التشغيلية 

1. إجراء تعديالت على الهيكل التنظيمي الحالي بحيث يتالءم مع واقع عمل الجمعية - مراجعة دليل التوصيف
الوظيفي وتحديد المهام والمسؤوليات والصالحيات - تطوير اللوائح والأنظمة الداخلية - تفعيل نظام الجمعية
التقني و إجراء التعديالت عليها بما يتناسب مع أقسام الجمعية وأعمالها - تطوير وتنمية قدرات منسوبي

الجمعية .
2.  إعانة الشباب المقبلين على الزواج بقسيمة شرائية قيمتها عشرة آالف ريال لكل شاب لتجهيز شقته - سداد
إيجار جزئي بقيمة سبعة آالف ريال - تأهيل وتدريب 200 شاب من المقبلين على الزواج لإدارة الحياة الزوجية

وبناء أسرة مستقرة .
3. إقامة لقاءات أسرية توعوية و إرشادية في مدينة ليلى ومركز الأحمر والهدار والبديع - إقامة ملتقى تثقيفي
توعوي واكتشاف مواهب للشباب - إقامة برنامج أسري منوع في اليوم العالمي للأسرة في حديقة الملك فهد -
شراء عشر شاشات عرض كبيرة توزع في المستشفى والمراكز الصحية والتجارية لعرض الإرشادات الأسرية
والإعالن عن مشاريع الجمعية - إطالق مسابقات ثقافية وإبداعية وتنمية المهارات - إقامة رحلة أسرية باسم

(قافلة الحب) للأسر المتصالحة والمستفيدة من وحدة التوفيق والإصالح .
4. تأهيل وتدريب مستشارين أسريين ومنحهم شهادة الدبلوم في الإرشاد الأسري - إقامة دورتين تدريبيتين
لتطوير مهارات المصلحين والمصلحات - إقامة برنامج تدريبي (رعاية) لعدد (40) طالبة من المرحلة الثانوية
والمقبلون على الدراسة الجامعية - القاء كلمات توعوية وإرشادية في مساجد المحافظة تحت عنوان ( وسائل
مهمة في تربية الأوالد) إطالق حملة إعالمية بعنوان (البيت السعيد) من خالل مقاطع الفيديو والموشن جرافيك
والبرشورات والمسابقات - تصميم ونشر بنرات توعوية وتثقيفية للأسرة من خالل حساب الجمعية في تويتر
والواتس آب - العمل على فكرة انشاء قناة يوتيوب توعوية وترفيهية مخصصة للأطفال (مصلح) - العمل على
فكرة مشروع (الراية البيضاء) لتكريم وإبراز المتنازلين عن حقوق وقضايا خالفية لوجه الله - العمل على نشر
أفالم موشن جرافيك لتوعية الأسر وإرشادها - تقديم خدمة اصالح ذات البين وحل بعض المشاكل الأسرية -
تقديم خدمة التوفيق بين الراغبين والراغبات في الزواج - إنتاج ونشر حلقات فديو قصيرة توعوية (بيت المودة)
- إنتاج ونشر حلقات فيديو (توجيهات قرآنية أسرية) - إطالق مسابقة أسرية على جميع مقاطع الفيديو

والموشن جرافيك التي تم نشرها - تطوير مأذوني الأنكحة وتحديد طرق التواصل معهم .
5. زيارة الجهات المانحة ورجال الأعمال - تسويق البرامج والمشاريع - تسويق الرعايات - حملة تنمية الموارد
المالية (زكاة - صدقات - دعم مشاريع ) - بناء وقد استثماري على أرض الجمعية الواقعة في حي الخالدية في

الأفالج - التعاقد مع موظف في تنمية الموارد المالية لمدة 3 أشهر .
6. الشراكة مع جمعيات أسرية متميزة لالستفادة من برامجها ومشاريعها وخبراتها - البحث عن شركات
لتسجيل العاملين في الجمعية في نظام السعودة لديها و يعملوا في الجمعية - عقد شراكة مع الدوائر
الحكومية ذات العالقة لتسهيل أعمال الجمعية - عقد شراكات مع بعض الجهات الخاصة الخدمية والتجارية
لرعاية برامج الجمعية - الشراكة مع معهد معتمد لتعليم وتدريب المستفيدين في بعض المجاالت المهنية -

عقد شراكة مع مركز بيت الخبرة لتطوير نظام العمل في الجمعية وتأهيل الكوادر وبناء المشاريع .



7. تعريف المقبالت على الزواج بالأحكام الشرعية والعالقة بين الزوجين 
- تعريف المقبالت على الزواج بضوابط
 - اختيار الشريك والحقوق والواجبات

 - تعريف المقبالت على الزواج بمهارات احتواء المشكالت الزوجية والحوار الأسري .
8. توعية الأم وتثقيفها من الناحية النفسية والصحية من بداية الحمل وحتى فترة الرضاعة .

 - تثقيف الأم بأهمية الرضاعة الطبيعية .
 - تعليم الأم بالأنظمة الغذائية السليمة المناسبة .

 - تثقيف الأم بطرق تساعدها على التحضير للوالدة الطبيعية بدون مسكن.
9. رفع مستوى المعيشة لدى المطلقة

 - مساعدة المطلقة لتعيش مع أبناءها حياة كريمة
 - تعويد المطلقة على العمل والبذل والعطاء

 - إكساب المطلقة مهارات وخبرات عملية
10. إعادة الأمل للمطلقة نحو آفاق واسعة .

 - تأهيل المطلقة واكسبها مهارات متنوعة من أجل إيجاد مصدر للرزق وأيضاً تشغل وقت فراغها 
 - إقامة دورات تعليمية في مجاالت متعددة .

11. التعامل مع الأبناء و إكساب الأم مهارات جديدة في :
- تحقيق بيئة متوازنة ومترابطة أسرًيا. 

- لتركيز على الطرق المثلى تربوًيا في احتواء الأبناء.
12. أن تحلل الفتاة المادة المقروءة وتستنبط الفوائد  .

 - أن تطبق الفتاة المهارات المختلفة التي يقوم عليها البرنامج . 
 -  أن تذكر الفتاة مفهوم العلم وأهمية بالنسبة للفرد والمجتمع .

 - أن تستخلص الفتاة نعم الله عليها من خالل التجارب الحية .
13. شغل وفت الفتاة بما ينفع في : 

 - استغالل التقنية بما يعود على الفتاة بالنفع . 
 - تعلم مهارات جديدة وتطويرها . 

 - تعزيز مراقبة الذات . 
 - السعي لإسعاد الآخرين .

14. - تثقيف الفتيات من خالل عرض محتوى توعوي وتثقيفي وطرح منافسات عليها .
 - دخول الفتيات في جو تنافسي حماسي وجذبهم من خاللها لبرامج الجمعية

15. - تطوير المهارات الإدارية لموظفات القسم 
 - تنمية بعض المعارف لدى الموظفات .

16. - تنمية وتطوير مهارات العمل التطوعي لدى المتطوعات
17. . تعزيز مكانة الجمعية في :

. التعريف بالجمعية على نطاق أوسع .
. استقطاب داعمين ومؤسسات مانحة .

. التعريف بأهمية اللجوء للجمعية في أي مشكلة أسرية لإيجاد الحل الأمثل .
 


