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ُمنفذ المشروع
انطلقت جمعية مودة الخيرية من اإلحساس بالمسؤولية المجتمعية تجاه هذا الوطن الغالي
وأبناءه الكرام ،فقد تأسست بموجب القرار الوزاري رقم ( )48075وتاريخ 1430/5/10هـ
كأول جمعية متخصصة بقضايا الطالق على مستوى المملكة بهدف المساهمة الفاعلة
في تحقيق استقرار األسرة السعودية وخفض نسب الطالق والحد من آثاره الخطيرة على
الفرد والمجتمع في آن واحد خاصة تلك التي تصيب المطلقة وأبنائها نتيجة معاناتهم من
أزمة الطالق.
تم تأسيس الجمعية بقرار من وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية
رقم  492تاريخ 1430/5/10هـ

رؤيـتــنــا

أسرة مترابطة واعية،
ومجتمع آمن مستقر.

رســالــتـنـا

المشاركة القيادية الفاعلة بحلول مبتكرة
ومستدامة للحد من الطالق وآثاره.

1
2
3

أهـدافــنـا االســتـراتـيـجـــيـة
واع بأسباب تماسك األسرة
مجتمع ً
ونواقصها وكيفية الحد من الطالق
ومعالجة آثاره.
منظومة متكاملة من التشريعات
واإلجراءات المنظمة للعالقات
والحقوق األسرية.
مطلقة – ومن في حكمها – قادرة
وأبنائها على تخطي تجربة الطالق
ومواجهة آثاره.

مودة هو بناء استراتيجية عملها على األسس التالية:
ما يميز
ّ
تبني الحلول الوطنية الشاملة بعيدة المدى.
السياسة التكاملية مع الجهات المعنية.
التوجه التنموي الحديث.
السعي نحو التطوير والتغيير معا للحفاظ على الثوابت الشرعية والوطنية.
االبتكار والمرونة واستيعاب المتغيرات.
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وصف البرنامج
صمـــم البرنامـــج للمســـاهمة فـــي تحقيـــق التنميـــة المســـتدامة
لمســـتفيدات جمعيـــة مودة من خالل تدريب وتأهيـــل (  ) 25متدربة
مـــن فئة المطلقات ومن في حكمهـــن وبناتهن من ذوات الوضع
االقتصـــادي المتدني وذلك إلكســـاب المشـــاركات وتطويرهم في
المهـــارات المهنيـــة و اإلداريـــة واللغـــة االنجليزيـــة والحاســـب اآللي
حيث ســـيتم تدريبهن علـــى مجاالت إدارية مطلوبة حاليا في ســـوق
العمل مثـــل ( إدارة مواقع التواصل االجتماعي -اساســـيات خدمات
العمـــاء  -مهارات موظفي « الكول ســـنتر» – مهارات التســـويق )
إلـــى جانب مجـــاالت تطوير الـــذات التي تصقل قدراتهـــم و تمكنهن
مـــن االلتحـــاق بالفـــرص الوظيفية المناســـبة وإدماجهـــم في عجلة
التنمية المســـتدامة وتعزز مبدأ االكتفاء الذاتي والســـعي لبناء أســـر
ً
اقتصاديا.
مكتفيـــة ذاتيا ومســـتقلة

مــدة الــمــــشــــروع

 3أشـهـر تــدريــــب
 3أشـهـر مـتــابـعـة تــوظـيـف

تاريخ تنفيذ البرنامج
مـن
إلـى

02

30

فــبــرايــــر 2021
أبـــريــــــل

2021

وتتطلع جمعية مودة الخيرية لتنفيذ هذا البرنامج خالل عام  2021م.

أبرز التحديات والصعوبات التي يعالجها البرنامج
معالجة نسبة البطالة بين النساء المطلقات من مستفيدات الجمعية.
معالجة ضعف مستوى الدخل الشهري.
معالجة ضعف المهارات اإلدارية والمهنية الالزمة لسوق العمل.
معالجة عدم وجود الوعي الكافي بأهمية العمل والتحول من االعتماد إلى اإلنتاج.

الهدف العام من البرنامج
المساهمة في تعزيز دور المرأة المطلقة والحد من معدالت البطالة واستثمار قدراتها
فعال في مجتمعها وقادرة على االكتفاء الذاتي والمهني.
لتصبح عنصر ّ
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الفئة المستهدفة
ومعايير القبول

األهداف التفصيلية
والمجاالت التدريبية

فئة المطلقات وبناتهن
الفئة العمرية من  37-18سنة
خريجات المرحلة الثانوية فما فوق
غير مسجلة في التأمينات االجتماعية
اجتياز المقابلة الشخصية

 .1تدريـــب و تأهيـــل (  ) 25متدربـــة من مســـتفيدات الجمعية
علـــى المهـــارات اإلداريـــة والمهنية في المجـــاالت التالية:
في مجال المهارات الوظيفية واإلدارية والسلوك الوظيفي
في الدورات التالية:
أساسيات خدمة العمالء

مهارات ادارة مواقع التواصل االجتماعي

مهارات موظفي مراكز االتصال (الكول سنتر)
مهارات التسويق

اعداد السيرة الذاتية واجتياز المقابلة الشخصية
في مجال الحاسب األلي المتخصص

مبادئ الحاسب اآللي (برامج األوفيس)

في مجال مبدئ اللغة االنجليزية

اكتساب المتدربة المهارات اللغوية الالزمة كالقراءة والكتابة واالستماع والتحدث

 .2المساهمة في توظيف الخريجات في القطاعات الخاصة والشركات حسب االتفاقيات المبرمة
ً
ً
اقتصاديا.
ذاتيا ومستقلة
 .3تحويل األسر الى أسر مكتفيه

حلول إدارة المخاطر للبرنامج
المشكلة
انسحاب المتدربات
الــحــــــــل
توفير قائمة انتظار بديلة للمنسحبات

مؤشرات األداء للبرنامج
تقديم التقرير الختامي للبرنامج
صور من شهادات التخرج للمتدربات
نماذج قصص نجاح بخط الخريجات
تقرير تقييم مستوى آداء البرنامج والمتدربات
التغطية اإلعالمية للبرنامج

المشكلة
عدم توفر المواصالت
الــحــــــــل
توفير عقد شركة مواصالت

المشكلة
توقف التدريب الحضوري
الــحــــــــل
إمكانية تحويل التدريب عن بعد

مزايا البرنامج
الشـــهادات معتمدة من المؤسســـة العامـــة للتدريب
المهني والتقني
ً
مجانا
تقديم التدريب والمواصالت
ورش نظرية وتطبيقات عملية
تحقيـــق رؤيـــة المملكـــة  2030وأهـــداف التنميـــة
المســـتدامة
التحسين والتطوير المســـتمر لمواكبة احتياجات سوق
ا لعمل
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استدامة البرنامج
التعـــاون مـــع الجهـــات الخارجيـــة والشـــركات لتوظيـــف
مســـتفيدات الجمعيـــة و أبنائهـــن مثـــل ( شـــركة الشـــايع
 ,شـــركة الحكيـــر ،شـــركة النـــد مـــارك  ،المصانـــع  ،مكاتب
التوظيـــف  ،البنـــوك  ،شـــركات االتصـــاالت).
توفيـــر الدعم المادي من خالل اســـتقطاب الجهات الراعية
والمانحة و الشـــركات لدعم البرامج التنموية.

الداعمين السابقين للبرنامج

إنجازات البرنامج

16
475
تم تنفيذ

وتم تخريج

بــــــــرامــــــج
منذ عام 2013م
حتى عام 2020م
مــتــدربــة حتى عـام 2020م

وتم توظيف ما ال يقل عن
 70%من الخريجات

