
 

  

 

الحليلة الخيرية للخدمات االجتماعية للخدمات    جمعية بـــاملتطوعين إلشراك  الجمعيةمنطلقات ورؤية 

 االجتماعية والتنموية  

 

بدأنا  هـ و 1395تأسست عام  غير ربحية    جمعية، هي  .الحليلة الخيرية للخدمات االجتماعية والتنموية   جمعية

عام   الخيري  كريمة  1395مشوارنا  بيضاء  أيادي  وبجهود  كبير  والتحدي  بسيطة  الخطوات  كانت  حيث  هـ 

بين    
ً
رائدا  

ً
اسما الخيرية  الحليلة  جمعية  اسم  ليبرز  االخرى  تلو  منها  الواحدة  التحديات  تجاوز  استطعنا 

املتاحة   الخدمات  أفضل  تقديم  على  بالعمل  اليوم  وحتى  تأسيسها  منذ  الجمعية  سعت  الخيرية.  الجمعيات 

املجتمع  ل فئات  مع  يتناسب  بما  وأنشطتها  برامجها  صممت  وقد  كما  الحياتية  النواحي  كافة  في  لمستفيدين 

 :إلى  ونهدف  املختلفة ومتطلباتهم

 تقديم برامج نوعية تسهم في تمكين املستفيدين وتحسين مستواهم املعيش ي واالجتماعي.-  

 إثراء العمل التطوعي ف املجتمع املحلي. -

 املجتمعية. بناء منظومة فاعلة من االتصال والشراكات  -

  املتميز.ألداء لتطوير البنية املؤسسية والتقنية للوصول  -

 والتنموي. استقطاب وتمكين الكفاءات املتخصصة في مجاالت العمل االجتماعي  -

 . تنمية املوارد املالية من خالل إيجاد مصادر دخل متنوعة ومستدامة -

 

 

 

 الفقراء وذوي الدخل املحدود.و  االيتام  لفئة  اجتماعية وتنموية  تقديم خدمات من خالل 

 

 



 

  

 

 

افع ذكر  (1  : إلشراك املتطوعين الجمعيةمنطلقات ودو

التطوع و  أن  نؤمن  للمتطوعين حيث  إال من خالل إشراك فعال  الرئيسية  أهدافنا وأدوارنا  أن نحقق  يمكن  ال 

واملتطوع، وتعود بالنفع على كال الطرفين، ولذا فإن منطلقاتنا إلشراك املتطوعين    الجمعيةعملية تبادلية بين  

 : ترتكز على

 .أفضلشكل التقليل على تكاليف الجمعية لصرفها على المستفيد ب .1

 . واطنة وتحقيق االنتماء االجتماعيمال تنمية .2

 . للمستفيدين المقدمة الخدمات  مستوى وتلبية العمل متطلبات  تحسين .3

 . جتماعية واالقتصاديةاال التنمية في المشاركة .4

  التطوع لكون لها يتعرضون  التي والنفسية  االجتماعية السلبيات  من المختلفة والفئات  الشباب  حماية .5

 والعطاء.  العام والعمل اإلرادة روح ينمي سلوكا

6.  

 : إلشراك املتطوعين الجمعيةرؤية ذكر  (2

" لـ  فونسعى  جمعية  نكون  املتطوعين  اعلة  ان  اشراك  في  واضح  لدي  مبنيونموذج  املتطوعين  استدامة    ا ن على 

 .وجذبهم وتطويرهم مما يؤدي الى تحقيق اهداف الجمعية واملتطوع واملجتمع

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 آلية إشراك املتطوعين:  (3

 لتحقيق هذه الرؤية فإن منظمتنا تولي أهمية كبيرة إلشراك املتطوعين، وتخصص لذلك موارد بشرية  
ً
وسعيا

التطوع عبر قنوات   في  الراغبين  أبوابها لجميع  املتطوعين، وتفتح  وتلبية طموحات  الرؤية  لتحقيق هذه  مؤهلة 

 التواصل الرسمية . 

التطو  -1 العمل  منصة  في حساب  للمتطوع  للتطوع    يع عمل حساب خاص  رافد  نظام  في  وعمل حساب 

 الخاص بالجمعية اذا للراغبين في ذلك.

 (. (https://nvg.gov.sa/Account/Registerمنصة العمل التطوعي  -2

 ( / https://www.holailah.org.sa/signupالتطوع في نظام رافد الخاص بالجمعية) -3

 الدخول على منصة العمل التطوعي واالطالع على الفرص املتاحة لدى الجمعية. -4

قسم   -5 الى  تحويلة  ويتم  لدينا  االتصال  قنوات  مع  التواصل  املنصة  في  التسجيل  يستطيع  لم  حال  في 

الجمعية    التطوع عبر    / https://www.holailah.org.saالدخول على موقع  الجمعية  التواصل مع  ثم 

 احد وسائل التواصل البريد او الهاتف . 

 .في حال واجه أي تحدياتالذهاب الى الجمعية وطلب مقابلة مسؤول التطوع باملتطوع يبادر  -6

 

 

 

     رئيس مجلس اإلدارة

 السناوي  هشام علي    أ.                                                                                                              
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