
 م 0202للعام     الخطت التنفيذيت لوحدة المتطوعين والبرامج الموسميت
 

 
 (2)  م0202ادلشاريع التنفيذية لوحدة ادلتطوعني والربامج ادلومسية لعام 

النطاقات  ت
 واألدوار

 اذلدف
ادليزانية  مؤشر اإلجناز مدة التنفيذ جهة التنفيذ األنشطة األهداف الفرعية ادلشاريع التنفيذية االسرتاتيجي

 مالحظات التقديرية

2 

يط
خط

الت
و  

عزيز
الت

 

حاضنة إجياد بيئة مؤسسية 
 يللمهتمني بالعمل اخلي 

الالئحة التنظيمية 
للمتطوعني 

 باجلمعية

اعتماد الالئحة 
التنظيمية للمتطوعني 
 وتطويرها والعمل هبا

عقد اجتماع خيص -
 الالئحة

 اعتماد بنود الالئحة-

 وحدة ادلتطوعني-
 ادلدير التنفيذي-
 رللس اجلمعية-

 خالل شهرين

)   (عقد اجتماع خيص -
 الالئحة

(اعتماد الالئحة   ) -
 وطباعتها

  لاير 0222

0 
تأهيل كوادر دعوية وإدارية 
قادرة على إدارة وتوجيه 

 للجمعيةادلناشط الدعوية 
دعم خطة أخصائي  إدارة فرق العمل

 الفرق التطوعية

اإلشراف وادلتابعة خلطة -
عمل أخصائي فرق العمل 

 بوحدة ادلتطوعني.
 

مدير وحدة -
 ادلتطوعني

 أخصائي فرق-
 العمل التطوعية

 مستمر

)   (وجود خطة عمل -
لدى أخصائي فرق العمل 

 التطوعية
فرق  3)   (وجود -

 تطوعية

  لاير 3222

3 
تأهيل كوادر دعوية وإدارية 
قادرة على إدارة وتوجيه 

 للجمعيةادلناشط الدعوية 

إدارة الفعاليات 
 التطوعية

دعم خطة منسق 
 الفعاليات التطوعية

وادلتابعة خلطة اإلشراف -
عمل منسق الفعاليات  

 بوحدة ادلتطوعني.
 

مدير وحدة -
 ادلتطوعني

منسق الفعاليات -
 التطوعية

)   (وجود خطة عمل - مستمر
  لاير 3222 لدى منسق الفعاليات

4 

اب
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الس
ص وا

لفر
م ا

صمي
ت

 

حتقيق التعاون وادلؤاخاة بني 
شرائح اجلمعية ادلختلفة من 

عاملني ومتعاونني 
 ومستفيدين

تصميم وإدارة 
فرصة  222

 تطوعية

 222تصميم وإدارة 
فرصة تطوعية لصاحل 
إدارات اجلمعية عرب 

منصة العمل 
 التطوعي

تفعيل حساب اجلمعية -
 على ادلنصة

االطالع على مناذج -
 اخلطط التنفيذية باإلدارات

 استقبال واقرتاح الفرص-
 إدخال الفرص بادلنصة-

 وحدة ادلتطوعني-
 اجلمعيةإدارات -

على مدار 
 العام

)   (تفعيل حساب -
 اجلمعية على ادلنصة

)   (إدخال الفرص -
 بادلنصة

  لاير 0222



 م 0202للعام     الخطت التنفيذيت لوحدة المتطوعين والبرامج الموسميت
 

 
 (0م  )0202ادلشاريع التنفيذية لوحدة ادلتطوعني والربامج ادلومسية لعام 

 ت
النطاقات 
 واألدوار

 اذلدف
 مؤشر اإلجناز مدة التنفيذ التنفيذجهة  األنشطة األهداف الفرعية ادلشاريع التنفيذية االسرتاتيجي

ادليزانية 
 مالحظات التقديرية

5 
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تقط

الس
ص وا

لفر
م ا

صمي
ت

 

حتقيق أعلى 
ادلستويات من 
التواصل مع 

مجيع 
القطاعات 
احلكومية 

واألهلية ذات 
 العالقة

تفعيل ملف 
التطوع باجلمعية 

على منصة التطوع 
 الوطنية

دعم منصة التطوع 
 الوطنية ببفرص

تطوعية، 
واستقطاب 

ادلتطوعني من 
 خالذلا

فرصة تطوعية  52بناء 
 5لصاحل اجلمعية بواقع 

 فرص شهرية

وحدة -
 ادلتطوعني

 مستمر

)   (تفعيل حساب -
 اجلمعية يف ادلنصة

تسجيل الفرص -
التطوعية على موقع 

 ادلنصة

-  

6 

كني
لتس

ز وا
لفر

ا
 

إجياد بيئة 
مؤسسية 
حاضنة 

للمهتمني 
 بالعمل اخليي

استقطاب 
 وتوظيف ادلتطوعني

 222استقطاب 
متطوع لصاحل 

 اجلمعية

إنشاء روابط لتسجيل -
 ادلتطوعني

إجياد فرص تطوعية -
 لسدها

وحدة -
 ادلتطوعني
 

على مدار 
 العام

)   (نشر روابط -
  لاير 5222 التسجيل

 
 

 



 م 0202للعام     الخطت التنفيذيت لوحدة المتطوعين والبرامج الموسميت
 

 
 (3م  )0202ادلشاريع التنفيذية لوحدة ادلتطوعني والربامج ادلومسية لعام 

 ت
النطاقات 
 واألدوار

 اذلدف
 االسرتاتيجي

ادلشاريع 
 مؤشر اإلجناز مدة التنفيذ جهة التنفيذ األنشطة األهداف الفرعية التنفيذية

ادليزانية 
 مالحظات التقديرية

7 

يب
تدر

 وال
جيه

التو
 

ابتكار وسائل 
دعوية جذابة 
وفاعلة من 

خالل 
استخدام 

وسائل التواصل 
 احلديث

مقاطع قصية 
معاين زلفزة عن 

مهملة عن 
 التطوع اخليي

مقاطع  22إنتاج 
توعوية هتدف إىل 
حتفيز الناس حنو 

 التطوع

جتميع ادلواد التوعوية من -
 النصوص الشرعية.

جتميع الصور -
والفيديوهات ادلالئمة 

 للعرض
 ادلونتاج-

النشر على موقع اجلمعية -
 ويف مواقع التواصل

 وحدة ادلتطوعني-
 ادلدير التنفيذي-

ة الدعو -
 االلكرتونية

مقاطع  22)
 خالل سنة(

)   (وجود ادلواد على -
موقع اجلمعية + نشرها 
على مواقع التواصل 

 االجتماعي

  لاير 0222

8 

تأهيل كوادر 
دعوية وإدارية 

قادرة على إدارة 
وتوجيه ادلناشط 

الدعوية 
 للجمعية

برامج وأنشطة 
لتطوير قدرات 

ومهارات 
 (2ادلتطوعني)

تطوير مهارات 
وقدرات 

ادلتطوعني وربطهم 
فعليا بربامج 

 اجلمعية

 تصميم واقرتاح الربامج-
 التنسيق مع ادلدرب-
 إقامة ادلنشط التدرييب-

 وحدة ادلتطوعني-
 ادلدير التنفيذي-

)   (إقامة ادلنشط - مرات 3
 التدرييب

  لاير 0222

 
 



 م 0202للعام     الخطت التنفيذيت لوحدة المتطوعين والبرامج الموسميت
 

 
 (4)  م0202ادلشاريع التنفيذية لوحدة ادلتطوعني والربامج ادلومسية لعام 

 ت
النطاقات 
 واألدوار

 اذلدف
 مؤشر اإلجناز مدة التنفيذ جهة التنفيذ األنشطة األهداف الفرعية ادلشاريع التنفيذية االسرتاتيجي

ادليزانية 
 مالحظات التقديرية

9 

يب
تدر

 وال
جيه

التو
 

ابتكار 
وسائل دعوية 
جذابة وفاعلة 
من خالل 
استخدام 
وسائل 
التواصل 
 احلديث

تثقيف اجملتمع 
بأعمال اجلمعية 

التطوعية وبفضائل 
 العمل التطوعي

نشر ثقافة العمل 
التطوعي عرب 

وسائل التواصل 
 احلديثة

رسائل نصية قصية -
sms 

 رسائل التواصل احلديثة-
-حسابات حديثة)تويرت-

-سناب شات-انستقرام
 موقع اجلمعية االلكرتوين(

)   (تفعيل وسائل - مستمر وحدة ادلتطوعني-
 يثالتواصل احلد

  لاير 3222

22 

اف
شر

واإل
عم 

الد
 

إجياد بيئة 
مؤسسية 
حاضنة 

للمهتمني 
بالعمل 
 اخليي

تثقيف العاملني 
باجلمعية على  
كيفية إدارة 

ادلتطوعني وكيفية 
 التعامل معهم

العمل على 
تثقيف العاملني 
باجلمعية على  
كيفية إدارة 

ادلتطوعني وكيفية 
 التعامل معهم

 سلاطبة إدارات اجلمعية-
 (2عقد دورة تدريبية)-
 (2عقد ورشة عمل)-

 وحدة ادلتطوعني-
 ادلدير التنفيذي-
 إدارات اجلمعية-
 العالقات العامة-

 

 مرتني سنويا

)   ( حضور ورشة -
 العمل

)   ( حضور الدورة -
 التدريبية

  لاير 0222

 
 



 م 0202للعام     الخطت التنفيذيت لوحدة المتطوعين والبرامج الموسميت
 

 
 (5م  )0202ادلشاريع التنفيذية لوحدة ادلتطوعني والربامج ادلومسية لعام 

 ت
النطاقات 
 واألدوار

 اذلدف
 مالحظات ادليزانية التقديرية مؤشر اإلجناز مدة التنفيذ جهة التنفيذ األنشطة األهداف الفرعية ادلشاريع التنفيذية االسرتاتيجي

22 

اف
شر

واإل
عم 

الد
 

ابتكار وسائل 
دعوية جذابة 
وفاعلة من 

خالل استخدام 
وسائل التواصل 

 احلديث

التواصل مع 
 ادلتطوعني عرب

وسائل التواصل 
 احلديثة

استقطاب ادلتطوعني 
وحتفيزهم وتوثيق أعماذلم 

عرب وسائل التواصل 
 احلديثة

إدخال بيانات ادلتطوعني -
 اجلدد.

 إدخال الفرص التطوعية-
 حتفيز ادلتطوعني معنويا.-
إبراز جهودهم عرب موقع -

 اجلمعية
 

وحدة -
 مستمر ادلتطوعني

)   (إنشاء -
حسابات 
الكرتونية 

ة ختص حديث
وحدة 
 ادلتطوعني

-  

20 

ابتكار وسائل 
دعوية جذابة 
وفاعلة من 

خالل استخدام 
وسائل التواصل 

 احلديث

ابتكار وسائل 
تواصل مناسبة 
دلتابعة أنشطة 
ادلتطوعني يف 

إدارات اجلمعية 
 ودعم مسيهتم

ربط إدارات اجلمعية 
بادلتطوعني عرب قنوات 
تواصل الكرتونية حديثة 

ادلتطوعني لتسهيل مهمة 
 لديهم

إنشاء قناة الكرتونية حديثة 
آمنة للتواصل أو استخدام 
 قنوات اجلمعية إن وجدت

وحدة -
 ادلتطوعني

)   (تشغيل - مستمر
 القناة وإدارهتا

  لاير 5222

 
 
 



 م 0202للعام     الخطت التنفيذيت لوحدة المتطوعين والبرامج الموسميت
 

 (6م  )0202ادلشاريع التنفيذية لوحدة ادلتطوعني والربامج ادلومسية لعام 

 ت
النطاقات 
 واألدوار

 اذلدف
 مؤشر اإلجناز مدة التنفيذ جهة التنفيذ األنشطة األهداف الفرعية ادلشاريع التنفيذية االسرتاتيجي

ادليزانية 
 مالحظات التقديرية

23 

كرمي
والت

ير 
تقد

ال
 

إجياد بيئة 
مؤسسية 
حاضنة 

للمهتمني 
 بالعمل اخليي

ابتكار وسائل 
حتفيزية لدعم 

وتشجيع 
ادلتطوعني 

لالستمرار يف 
 التطوعيالعمل 

تشجيع وحتفيز 
ادلتطوعني)القدامى/واجلدد( 
لالستمرار ودعم العمل 

 التطوعي باجلمعية

عقد لقاءات متنوعة 
)مباشرة وعن بعد( 
 بادلتطوعني باجلمعية

وحدة -
 ادلتطوعني

22 
 لقاءات

)   (لقاءات -
 قصية

)   (رحالت -
 عمرة
 

  لاير 25222

24 

ابتكار وسائل 
دعوية جذابة 
وفاعلة من 

خالل استخدام 
طرق التواصل 

 احلديثة

 سناب الفعاليات

إطالع ادلتطوعني بفعاليات 
وحدة ادلتطوعني باجلمعية 
والتواصل معهم عرب سناب 

 وحدة ادلتطوعني

تعيني ادلتحدث باسم -
 الوحدة.

إضافة سنابات -
 ادلتطوعني

وحدة -
 مستمر ادلتطوعني

)   (شراء -
جوال لغرض 
التواصل مع 

 ادلتطوعني

  لاير 5222

 

 مدير اجلمعيةمدير وحدة ادلتطوعني                                                                                    
 عبداهلل عبدالقادر القنوي                                                                          عبدالكرمي حسن آل مشهور


