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الشـــراكــات
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أعتقــد أن يف العمــل اخلــري راحــة
للنفـــس وشـــعورًا باملواطنـــة
والرتاحـــم بـــن أفـــراد اجملتمـــع،
ونحــن يف جمتمع ُعرف واحلمدهلل
بـالتــــــراحم والتـــواد والتـــــواصل
واملســـاعدة.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
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نبنـــي وطنـــً أكـــر
طموحنـــا أن
َ
ازده ــارًا ،يج ــد في ــه كل مواط ــن م ــا
يتمنـــاه ،فمســـتقبل وطننـــا الـــذي
مع ــا ل ــن يقب ــل إال أن جنعل ــه
نبني ــه ً
يف مقدمـــة دول العـــامل.
حممد بن سلمان بن عبدالعزيز

3

تأتـــي ســـعادة املواطنـــن واملقيمـــن علـــى
راس أولويتن ــا وس ــعادتهم ال تت ــم دون اكتم ــال
صحتهــم البدنيــة والنفســية واالجتماعيــة وهنــا
تكم ــل أهمي ــة رؤيتن ــا يف بن ــاء جمتم ــع .
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مقدمة

تنطلــق مؤسســة أحياهــا اإلنســانية مــن إميانهــا أن
العمل اإلنســاين املســتدام أســاس احلياة االجتماعية
الرغيــدة ،وال يكتمــل العمــل اإلنســاين إال عــر رحلــة يف
عــوامل االبتــكار واإلبــداع ،لينقــل اجملتمــع مــن حــال
إىل حــال أفضــل.
لــذا نســعى يف مؤسســة أحياهــا لتحســن جــودة حياة
اإلنســان ،واالرتقــاء بــه عــر برامــج نوعيــة مبتكــرة
بالشــراكة مــع القطاعــات الوطنيــة الثــاث لنكــون
وإياهــم يــدا واحــدة يف خدمــة اإلنســان واجملتمــع.
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جملس األمناء

صاحــب الســمو امللكــي األمــر
عبدالعزيــز بــن طــال بــن عبدالعزيــز
رئــيــس جمــلس األمنــاء

ســرى بنت ســــعـــود
األمرية ُ
بن ســـــعـــــد آل ســــــــعــود
نائب رئيس جملس األمناء

الشــيخ ثامــر بــن تركــي بــن
خـــــالـــــد الــــــســــــــديـــــــــــري
املشــرف املــايل وعضــو
جملــس األمــــناء

66

كلمة
املؤسسني
عام مواكبة التحديات
ألقــت ســنة  2020بظاللهــا علــى العــام املنصــرم  2021كآثــار طبيعيــة جلائحــة
كورونــا ( كوفيــد  )19وهــو مــا وضــع قــادة العمــل التنمــوي حــول العــامل أمــام
حتديــات كبــرة ،ألن أكــر املتضرريــن هــم الفئات األشــد حاجة ،وهو ما يضر مباشــرة
باملســتفيدين الذيــن نســعى إىل الوقــوف إىل جانبهــم يف "أحياهــا" أو حتــى اإلخــال
مبشــاريع االرتقــاء بجــودة احليــاة التــي تســهم املؤسســة فيهــا.
وأمــام تلــك التحديــات ظهــرت مرونــة "أحياهــا" للتنميــة اإلنســانية ،ومواكبتهــا
الســريعة لألحــداث بأخــذ زمــام املبــادرة واالجتــاه مباشــرة إىل موقــع القيــادة
والتمكــن للشــركاء يف املنظومــة بــل الذهــاب إىل أبعــد مــن ذلــك بتقــدمي برامــج
خــارج نطــاق العمــل ،وذلــك لســد االحتياجــات األساســية للمجتمــع ومــا نتــج مــن
آثــار للجائحــة.
إن النجــاح الــذي ُحقــق مل يـ ِ
ـأت لــوال توفيــق اهلل ســبحانه وتعــاىل ثــم العمــل اجلــاد
ســرى بنــت ســعود نائــب رئيــس جملــس األمنــاء،
وامليــداين بقيــادة ســمو األمــرة ُ
وهنــا أوجــه لهــا عظيــم الشــكر واالمتنــان وإىل فريــق العمــل املبــدع والســباق لــكل
دائمــا.
خــر
ً
را ،جنــدد التزامنــا يف "أحياهــا" للتنميــة اإلنســانية على أن نواصل عملنا اإلنســاين
أخـ ً
الوطنــي وفــق مبادئنا الســامية وقيمنــا األصيلة.

عبدالعزيز بن طالل بن عبدالعزيز آل سعود
رئــيــس جمــلس األمنــاء
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كلمة
املؤسسني
حتويل احملن إىل منح
أعــاد عــام  2021تشــكيل املشــهد التنمــوي والعمــل اخلــري يف العــامل بأســره،
وال شــك أن بالدنــا جــزء ال يتجــزأ مــن هــذا العــامل ،بــل هــي واحــدة مــن أكــر بلــدان
العــامل تفاعــ ًلا ومتيــ ًزا يف العمــل اإلنســاين ،وبرغــم كل التحديــات واحملــن التــي
يعيشــها العــامل جــراء اجلائحــة ،اســتطعنا وهلل احلمــد أن نــرى كل ذلــك منحــة مــن
اهلل ســبحانه وتعــاىل ترشــدنا إىل مضاعفــة جهودنــا ،وأن منــد يــد العــون ملبــادرات
ومشــاريع مبتكــرة تســهم يف التخفيــف مــن آثــار جائحــة كورونــا (كوفيــد .)19
إن مــا يشــعرنا بالفخــر واالمتنــان ً
حقــا هي االبتســامات التي صافحناهــا على وجوه
املســتفيدين أســرًا وأفــرادًا ،يف العــام املنصــرم ،ثــم اســتحقاق "أحياهــا" وفوزهــا
باجلائــزة الوطنيــة املرموقــة (جائــزة احلــوار الوطنــي) ،إذ حصــدت مبــادرة "نحيــي
القيــم" املركــز األول ،لتنــال جائــزة التميــز يف احلــوار للمجتمــع املــدين وهــو مــا نــراه
ترجمــة للعمــل بــروح الفريــق الواحــد بــن جملــس األمنــاء والفريــق التنفيــذي ،يف
املؤسســة الذيــن أكــدوا متيزهــم وســعيهم اجلــاد خلدمــة اجملتمــع واالرتقــاء
بجــودة عمــل "أحياهــا" للتنميــة اإلنســانية.
را ،يصعــب اختــزال منجــزات عــام حافــل بالعمــل اإلنســاين احلقيقــي ابتــداء
أخــ ً
باالهتمــام بالصحــة النفســية ،مــرورًا بدعــم املــرأة وريــادة األعمــال وحتــى تقــدمي
املنــح الدراســية وغريهــا مــن املشــاريع واملبــادرات التــي نفخــر بهــا ،عاقديــن
العــزم علــى أن نواصــل العمــل مــع الشــركاء ومتكــن املميزيــن مــن أجــل جمتمــع
دائمــا.
ســعودي أفضــل
ً

ســرى بنت سـعـود بن سعد آل سعود
ُ
نائب رئيس جملس األمناء
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املدير
التنفيذي
عطاء ال ينضب رغم التحديات
بــدأ عــام 2021م مكم ـاً لتحديــات 2020م والتــي فرضتهــا تداعيــات جائحــة فــروس كورونــا
"كوفيــد  "19ومتحوراتــه علــى العديــد مــن القطاعــات وأوجــه النشــاط يف العــامل ،ال ســيما
القطــاع غــر الربحــي ،ومنظومــة العمــل اخلــري واإلنســاين ،إال أن اململكــة  -بفضــل اهلل ثــم
بالدعــم واالهتمــام الالحمــدود مــن القيــادة الرشــيدة  -متكنــت مــن جتــاوز آثــار اجلائحــة.
ويف الوقــت الــذي واصلــت فيــه اململكــة متكــن القطــاع غــر الربحــي ،وتعزيــز قيــم املســاهمة
اإلنســانية ،وتفعيــل دور املســؤولية االجتماعيــة ،ورفــع مســتوى الشــفافية للعمــل اخلــري
والتنمــوي ،متك ّنــا يف "أحياهــا اإلنســانية" بفضــل اهلل ثــم بتوجيــه ومتابعــة واهتمــام مــن
صاحــب الســمو امللكــي األمــر عبــد العزيــز بــن طــال ،رئيــس جملــس األمنــاء ،وصاحبة الســمو
ســرى بنــت ســعود ،نائــب رئيــس جملــس األمنــاء  ،وفريــق عمــل خملــص يف عطائــه
األمــرة ُ
مؤمــن برؤيــة "أحياهــا" عــازمٍ علــى الوصــول للنجــاح بكافــة الســبل ،ممــا كان لــه أبــرز األثــر
يف صناعــة مبــادرات ومشــاريع جــاءت التماســا للحاجــة الفعليــة يف اجملتمــع وبالتــايل عونــً
لتحقيــق أهدافنــا يف دعــم ومتكــن املســتفيدين ،وتذليــل الصعــاب التــي تعــرض مســرة
حياتهــم ،وصــوال ً إىل حتســن جــودة احليــاة لهــم ،ومواصلــة العطــاء اإلنســاين مــن خــال تعاون
وثيــق ،وشــراكات مميــزة مــع شــركاء املنظومــة.
ـل  -علينــا بالتوفيــق يف أداء رســالتنا اإلنســانية خــال  ، 2021وهــو مــا
ـن اهلل  -عـ ّز وجـ ّ
وقــد مـ ّ
جتلــى يف حتقيــق منجــزات عديــدة ،يف جمــاالت تعزيــز الصحــة النفســية ،ومتكــن املــرأة ،وريــادة
األعمــال ،واملنــح الدراســية وغريهــا ،وقــد تُ ّوجــت هــذه املنجــزات بفــوز "أحياهــا" بجائــزة التميز
يف احلــوار للمجتمــع املــدين مــن مركــز امللــك عبدالعزيــز للحــوار الوطنــي ؛ حيــث حصــدت املركــز
األول عــن مبــادرة "نحيــي القيــم".
ومــع بدايــات عــام  ،2022نؤكــد يف "أحياهــا" علــى التزامنــا الكامل بـ "عطــاء ال ينضب" يف جماالت
املبــادرات التنمويــة املســتدامة ،ودعــم الربامــج املبتكــرة ،وريــادة العمــل اإلنســاين؛ مــن أجل
جمتمع ســعودي يســوده التكافل وروح املســؤولية االجتماعية والعمل اإلنســاين.

مشاعل بنت فيصل الرشيد

املدير التنفيذي ملؤسسة "أحياها اإلنسانية"
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جائزة التميز يف احلوار
اجملتمع املدين
تُمنح ملؤسسات اجملتمع املدين التي ساهمت يف ترسيخ
قيم التسامح والتعايش والتالحم الوطني

10

الشريك القانوين
لـــــعــــــام 2021

11

رسالتنا :
مؤسســة تســهم يف حتســن جــودة
احليــاة ،ومتكــن اجملتمــع املــدين
عــر دعــم املبــادرات املبتكــرة ذات
األثــر املســتدام..
رؤيتنا :
ريــادة املنــح اخلــري املســتدام يف
حتســن جــودة احليــاة.

12
12

قيمنا :

التعاون

االبتكار

التطوير املستمر

التواصل الفاعل

التمكني

الشفافية

احلوكمة

13

فئــات
املنح
تركــز مؤسســة أحياهــا اإلنســانية يف املنــح
االســراتيجي وبشــكل مباشــر علــى فئــات
رئيســة ،ومبــا يحقــق األثــر املطلــوب إحداثــه؛
لتكــون قــادرة علــى أداء دورهــا يف قضايــا
اجملتمــع التنمويــة .

14

املنح املركز
وهــو املنــح االســراتيجي للفئــة والقضايا االســراتيجية التي
تســعى املؤسســة إلحــداث األثــر التنمــوي فيهــا ومتابعتــه
وقياســه يف فئــات املنــح املركــز الثالثــة ويحظــى بالنســبة
األكــر يف املنــح واجلهــد واالهتمــام.

املرأة

الطفل

األسرة

 تعزيز دور األميف تنمية األسرة
متكني القياداتالنسائية

اإلسهام يف تنمية
املهارات العقلية
والقيمية
للطفل.

اإلسهام يف متكني
وتوعية األسر .

املنح املتنوع
املنــح الــذي يســتهدف اإلســهام يف قضايــا متنوعــة متثــل
احتياجــً وأولويــة جمتمعيــة وترتبــط برؤيــة اململكــة 2030
والتدخــل ضمــن قضايــا املنــح املركــز ،كمــا اليشــرط أن تكــون
ضمــن الفئــات املســتغيدة بشــكل مباشــر أو غــر مباشــر.

15

تقرير األداء االسرتاتيجي
لعام 2021
2020

2021

2022

2030

مؤشرات األداء االسرتاتيجي

16

عدد
األهداف

عدد
املؤشرات

متوسط
األداء

15

22

%93

ملخص املنجزات
جمال املنح املركز

عدد
املتطوعني

عدد
املشاريع

عدد
املستفيدين

شملت
مناطق اململكة

عدد
املستفيدين

عدد
املشاريع

145

7,066

16

الساعات
التطــوعــيـــة

5.547

13

جمال املنح املتنوع

83

2

تفــــــــعيــــل
األيام العاملية يف
وســـائل التواصل
االجتماعي
 22يوم

17

املشاريع
حـــســــــب
املناطــق

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

18

الرياض
املنطقة الشرقية
مكة املكرمة
املدينة املنورة
القصيم
جازان
عرعر

 .8تبوك
 .9الطائف
 .10املزاحمية
 .11رماح
 .12مركز البيضاء
 .13حمافظة أضم

أوال ً

املنح
املر ّكز

19

مـــــؤشـــــــــرات األداء

تــعـزيـــز دور األم يف
تنمية األسرة

املشاريع
الـبـــرامـــج
املستفيدون

20

عدد املشاريع

2

عدد الربامج

1

عدد املستفيدين

173

تعزيز دور األم يف تنمية األسرة | مبادرات أحياها االنسانية

املساعدة النفسية
األولـيــة
الفكرة
برنامــج املســاعدة النفســية األوليــة هــو النســخة العربيــة املعتمــدة
للربنامــج الــدويل  Mental Health First Aidوهــو برنامــج نشــأ يف أســراليا يف
مطلــع عــام  2000ومنهــا انطلــق لكثــر مــن دول العــامل واململكــة العربيــة
الســعودية متمثلــة باملركــز الوطنــي لتعزيــز الصحــة النفســية ،وهــي أول
دولــة علــى مســتوى الشــرق األوســط تتبنــى هــذا الربنامــج ،وقــد مت تقــدمي
الربنامــج لثالثمئــة امــرأة ،يف ســت مناطق لتعزيز املســاعدة النفســية األولية.

اخملرجات

عدد املستفيدين

173

21

عدد املناطق

6

تعزيز دور األم يف تنمية األسرة | مبادرات أحياها االنسانية

اليــوم العاملــي للقضــاء
علــى العنــف ضــد املــرأ ة

الفكرة

حملــة يف مواقــع التواصــل االجتماعــي مبناســبة اليــوم العاملــي
للقضــاء علــى العنــف ضد املــرأة املوافق  25نوفمــر تعكس صورة
جمتمعيــة حقيقية وتظهر مشــكلة ذات آثــار كبرية وعميقة تهدد
األســرة بأكملهــا ،ســعيًا منــا للمســاهمة يف إيجــاد وصنــع احللــول.
اخملرجات

حملة

حملة

انستقرام

تويرت

#إذا_انكسرت_انكسر اجملتمع_بأكمله

22

#إذا_انكسرت_انكسر اجملتمع_بأكمله

مـــــؤشـــــــــرات األداء

متكني القيادات
النسائية

املشاريع
الـبـــرامـــج
املستفيدون

23

عدد املشاريع

7

عدد الربامج

23

عدد املستفيدين

213

متكني القيادات النسائية | مبادرات أحياها االنسانية

اليوم العاملي
للغة اإلشارة
املنح الدراسية

الفكرة
تكفلــت مؤسســة أحياهــا للتنميــة اإلنســانية بخمســة مقاعــد دراســية
باجلامعــة العربيــة املفتوحــة للطالبــات مــن الصــم وضعــاف الســمع
ممــن تعــرن بالســداد باليــوم العاملــي للغــة اإلشــارة والــذي يوافــق 23
ســبتمرب مــن كل عــام.

اخملرجات

عدد الطالبات
 5طالبات

24

متكني القيادات النسائية | مبادرات أحياها االنسانية

مصنع الزي املوحد

الفكرة
إنشــاء مصنــع خياطــة للــزي املوحــد بالشــراكة مــع أرامكــو الســعودية
مبنطقــة جــازان وذلــك خللــق فــرص عمــل مســتدامة مبــا يعــود بالنفــع علــى
األســر األكــر احتياجــا باملنطقــة .وقــد مت تقــدمي عــدة برامــج تدريبيــة لتأهيل
املســتفيدات علــى:
.1
.2
.3
.4

 .5التطريز
 .6جودة املنتج
 .7التدريب اإلداري

القص
التصميم
الطباعة
اخلياطة

اخملرجات

عدد املتدربات
 30متدربة

25

عدد الربامج
 7برامج

متكني القيادات النسائية | الربامج التكافلية والتطويرية

قائدات التجارة
الدولية
الفكرة
تقــدمي برنامــج تدريبي يف جمــال التصدير
للفتيــات الســعوديات لتمكنيهــن
وظيفيــا واقتصاديــا مــن خــال اكتســاب
املهــارات الالزمــة يف التجــارة الدوليــة،
وذلــك تزامنــا مــع اليــوم العاملــي للمــرأة
املوافــق  8مــارس بالشــراكة مــع
جمعيــة املصدريــن الصناعيــن ،ويعــد
هــذا الربنامــج أول برنامــج يف التجــارة
الدوليــة يقــدم للنســاء يف الســعودية.

%3
%34

%41
%13

اخملرجات
مدة الربنامج
 3أسابيع

26

عدد املستفيدات

 35مستفيدة

%9

متكني القيادات النسائية | شركة رياديات

رياديات أحياها

الفكرة
تنفيــذ معســكرات تدريبيــة وحاضنــات لتأهيــل مئــة امــرأة مــن زوجــات وبنــات
الســجناء يف خمــس مناطــق باململكــة ،وذلــك من منطلــق االهتمام بتمكني
املــرأة وصناعتهــا كرائــدة أعمــال يف خمتلــف اجملــاالت التــي تضمــن لهــا
مســتقبل مهني ،وانطلقت املبادرة يف الربع األخري من عام  2021وتســتمر
حتــى منتصــف  ،2022ويأتــي املشــروع بالشــراكة مع اللجنــة الوطنية لرعاية
الســجناء واملفــرج عنهــم (تراحــم) ،وشــركة رياديــات احملــدودة.

اخملرجات

عدد املتدربات

48

27

عدد الربامج املقدمة

1

متكني القيادات النسائية | شركة رياديات

يوم األخت
العاملي
الفكرة
تعزيــز أواصــر األخــوة بــن األســر ورغبــة مــن أحياهــا اإلنســانية بتفعيــل يــوم
األخــت العاملــي عــن طريــق متكــن املــرأة و تأهيلهــا مــن خــال تأهــل
املشــاركات يف مواقــع التواصــل االجتماعــي بأحياهــا اإلنســانية للســحب
والفــوز باملشــاركة مبعســكرات تدريبيــة تابعــة لشــركة رياديــات ممــا يســاهم
بتعزيــز دور وســائل التواصــل االجتماعــي يف املؤسســة

اخملرجات

28

عدد
املتدربني

عدد
الربامج التدريبية

عدد الساعات
التدريبية

6

3

202

متكني القيادات النسائية | الربامج التكافلية والتطويرية

منصة خري
السعودية
الفكرة
موقــع إلكــروين للتعريــف بخــر الســعودية ومنصــة للتواصــل مــع اجلمهــور
ولعــرض الربامــج واملنتجات اخلاصة بخري الســعودية ،لتكون املنصة ناشــرة
لثقافــة اخلــر والعطــاء ،وحمفــزة للتطــوع يف ســبيل خدمــة اجملتمع.

اخملرجات
إنشــــاء منصــة
خري السعودية

29

عدد
املستفيدين
 2500مستفيد

متكني القيادات النسائية | الربامج التكافلية والتطويرية

الدائرة اخلضراء

الفكرة
هــو برنامــج يهــدف إىل حتويــل الفــرق التطوعيــة إىل دوائــر خضــراء متــر بثالثــة
مســارات :مســار الوعــي ،ومســار اإلرشــاد ،ومســار احلوافــز .حيــث يقــوم
الربنامــج بتوعيــة الفــرق التطوعيــة وإرشــادهم واكتشــاف مهاراتهــم ،وربــط
ليكونــوا دائــرة خضــراء تخدم قضية إنســانية معينة.
أصحــاب الشــغف ببعــض،
ّ

اخملرجات

30

عدد
املتدربات

عدد
الدورات

عدد الساعات
التدريبية

14

2

56

متكني القيادات النسائية | الربامج التكافلية والتطويرية

برنامج التأثري

الفكرة
برامــج التأثــر هــي برامــج توعويــة عــن أهميــة العطــاء وكيفيــة تأثــره يف
احليــاة ،يســتضيف شــخصيات ذات أثــر يف العمــل التنمــوي واخلــري ،وتنقســم
الربامــج إىل قســمني :برنامــج توعــوي وهــو (برنامج العطــاء) ،وبرنامج حواري
وهــو (خــر الســعودية بناســها) لعــرض جتاربهــم وخرباتهــم لتكــون ملهمــة
للمشــاهدين ،وحمفــزة لهــم علــى التطــوع والعطــاء.

اخملرجات

عدد
احللقات

7

31

عدد
املشاهدات

792

متكني القيادات النسائية | جمعية دعم لرعاية االرامل واملطلقات

أنامل صانعة

الفكرة
تقــدمي برامــج تدريبيــة حرفيــة لفئــة األرامــل واملطلقــات تؤهلهــن لســوق
العمــل بالشــراكة مــع جمعيــة دعــم لرعايــة األرامــل واملطلقــات وبناتهــن،
ويعــد الربنامــج نقطــة تغيــر يف حياتهــن حيــث تنتقــل املســتفيدة مــن حياة
الرعويــة إىل حيــاة التمكــن.

اخملرجات

32

عدد
املستفيدات

عدد
الدورات

عدد الساعات
التدريبية

75

10

2250

مـــــؤشـــــــــرات األداء

اإلسهام يف تنمية
املهارات العقلية
والقيمية للطفل

الـبـــرامـــج
املستفيدون

33

عدد الربامج

3

عدد املستفيدين

240

اإلسهام يف تنمية املهارات العقلية والقيمية للطفل | مبادرات أحياها االنسانية

نحيي القيم
حاصل على
الفكرة
مسلســل إنيميشــن يتكــون مــن عــدة حلقــات ال
تتجــاوز مــدة احللقــة دقيقــة واحــدة تناقــش كل
حلقــة قيمــة إســامية إنســانية كالصــدق و األمانــة
ونحوهــا بصــورة بســيطة تصــل للمتلقــي .وقــد حصــل
هــذا املشــروع علــى جائــزة التميــز لعــام  2021مــن
مركــز امللــك عبدالعزيــز للحــوار الوطنــي.

اخملرجات

34

عدد مقاطع
الفيديو

مـــــــــدة
احللقة

 30فيديو

دقيقة واحدة

القــــــيــــم
األمـــــانـــــــة

التـعــاون

التفــــاؤل

املسؤولية

الكـــــــــرم

العمل بروح الفريق

التحكم يف النفس

االستقاللية

العـــدالــــة

اإليـــــــثـــار

الصـــرب

املساواة

التــواضـع

العفـو

الشجاعة

العطــــف

احرتام الذات

االنفتـــاح

العزيــمة

املشــــاركــة

الـثـــــقـــة

االحتـــرام

التقــبــل

االعتماد على النفس

التسامح

االمتنان

اإلنصـــاف

التعاطف

إحصائيات

35

اإلسهام يف تنمية املهارات العقلية والقيمية للطفل | مبادرات أحياها االنسانية

العرضة السعودية
باليوم الوطني
الفكرة
تدريــب مئــة وعشــرين طفــل علــى الفنــون الشــعبية والعرضــة الســعودية،
تزامنــا مــع اليــوم الوطنــي الســعودي بالشــراكة مــع دار عنيــزة للفنــون
الشــعبية وذلــك لفــرة امتــدت مــن  2021م إىل 2022م  ،لزيــادة االنتمــاء
الوطنــي عــر غــرس التقاليــد الســعودية األصيلــة.

اخملرجات

36

عدد
املتدربني

عدد
الربامج التدريبية

عدد الساعات
التدريبية

93

5
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احلقيبة
املدرسية
الفكرة
تقــدمي حقائــب مدرســية لألطفــال مــن أبنــاء األســر املتعففــة بالشــراكة مــع
جمعيــة الــر اخلرييــة مبركــز املرقبــان يف مكــة املكرمــة ،لتخفيــف العــبء
علــى ذويهــم ومســاهمة مــن أحياهــا لدعــم مســرة الطــاب التعليميــة
بالتزامــن مــع اليــوم العاملــي للقضــاء علــى الفقــر املوافــق  17أكتوبــر.

اخملرجات

37

عدد
املستفيدين

املنطقة
املستفيدة

 147طفل

حمافظة أضم

مـــــؤشـــــــــرات األداء

اإلسهام يف متكني
وتوعية األسر

الـبـــرامـــج
املستفيدون

38

عدد الربامج

4

عدد املستفيدين
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ودع
و أحيي
الفكرة
يشــارك اجملتمــع يف مبــادرة ودع وأحيــي مــن خــال كتابــة مــا يــود التخلــص
منــه يف العــام اجلديــد مــن مشــاعر ســلبية علــى الكمامــة الوقائيــة ،وتعلــق
ـكل فنــي يف املمــر  ،وبذلــك يتمكــن املئــات مــن الكبــار والشــباب والصغــار
بشـ ٍ
مــن تدويــن أمنياتهــم وأحالمهــم علــى املمــر للعــام اجلديــد  2021م

اخملرجات

عدد
األيام
 4أيام

39

عدد
الهدايا
 5000هدية

عدد
املتطوعني
 12متطوع و متطوعة
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قوافل
العـــيد
الفكرة
مبناســبة عيــد الفطــر الســعيد شــاركت مؤسســة أحياهــا بالتعــاون مــع
جمعيــة الدرعيــة وهيئــة بوابــة الدرعيــة ونــادي اإلبــل قافلــة مــن اإلبــل
تســر بــن أحيــاء الدرعيــة التاريخيــة حمملــة بالهدايــا وتــوزع علــى البيــوت
يف املنطقــة ملعايدتهــم ،فوزعــت العيديــات احململــة علــى  14مــن اإلبــل
لتشــمل مــا يفــوق  400منــزل و جتــاوز عــدد املتطوعــن  25متطوعــً..

اخملرجات

40

عدد
الشراكات

عدد
الهدايا

عدد
املستفيدين

3

400

 400أسرة
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كسوة
العيد
الفكرة
تقــدمي هدايــا مــن املالبــس لألطفــال مــن أبنــاء األســر املتعففــة ،بهــدف
إدخــال الســرور عليهــم مبناســبة عيــد األضحــى املبــارك واملشــاركة يف كســوة
العيــد ،يف خمــس مــدن يف اململكــة ،بالتعــاون مــع فريــق تطوعــي مميــز.

اخملرجات

41

عدد
املستفيدين
500

عدد
الشراكات
6

عدد
املتطوعني
76

التغطيات
اإلعالمية
30

عدد
املدن
5
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لنحييها معًا

الفكرة
حرصــا مــن أحياهــا اإلنســانية علــى رفــع الوعــي بأهميــة اللغــة العربيــة وزيادة
االنتمــاء لهــا يف اجملتمــع ،جــاءت فكــرة مبــادرة (لنحييهــا معــا) يف اليــوم
العاملــي للغــة العربيــة املوافــق  18ديســمرب مــن خــال فعاليــة متاهــة
الكتــب ،لتعزيــز الوعــي بأهميــة اللغــة العربيــة مــن خــال نشــاط ترفيهــي
جــذاب يجمــع بــن حتقيــق املتعــة والفائــدة املعرفيــة يف الوقــت ذاتــه.

اخملرجات

42

عدد
املستفيدين

عدد
األسر

عدد
الكتب

2500

540

317

ثانيًا

املنح
املتنوع
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دعم مبادرات فئات
املنح املتنوع ذات
األولوية

املبادرات

44

عدد املبادرات

2
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اإلرشاد
التطوعي

الفكرة
تقــدمي برنامــج تدريبــي ألخصائيــي اإلرشــاد التطوعــي ،والــذي يخــدم مــدراء
إدارات التطــوع وقــادات وأعضــاء الفــرق التطوعيــة ،تزامنــا مــع يــوم التطــوع
العاملــي والــذي يوافــق  5ديســمرب مــن كل عــام .

اخملرجات

45

عدد
املستفيدين

عدد الساعات
التدريبية

65
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املنح الدراسي

الفكرة
تقــدمي عــدة مقاعــد دراســية يف اجلامعــة العربيــة املفتوحــة كمنحة تتكفل
بهــا مؤسســة أحياهــا للتنميــة اإلنســانية جملموعــة مــن الطــاب والطالبــات
سنويا.
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عدد
املستفيدين

18
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تطوير شراكات
اسرتاتيجية فاعلة

الشراكات

47

عدد الشراكات

30

الشراكات
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