صندوق
عون التنموي

2020

عن
مودة؛
ّ

ُم َنفذ البرنامج
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الرؤية:

أسرة مترابطة واعية ،ومجتمع آمن مستقر.

الرسالة:

المشاركة القيادية الفاعلة بحلول مبتكرة
ومستدامة للحد من الطالق ومعالجة آثاره.

األهداف االستراتيجية:

مجتمع واع بأسباب تماسك األسرة ونواقضها
وكيفية الحد من الطالق ومعالجة آثار.
منظومة متكاملة من التشريعات واإلجراءات
المنظمة للعالقات والحقوق األسرية
مطلقة  -ومن في حكمها  -قادرة وأبناؤها
على تخطي تجربة الطالق ومواجهة آثاره.

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 محنة الطالق.
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.

صندوق عون التنموي
مدة البرنامج
 12شهر

ملخص
البرنامج
نبذة عن البرنامج
تحت مظلة البرامج التنموية الهادفة إلى تمكين المستفيدات أنشأت جمعية مودة عام 2013م
(صندوق عون التنموي) وهو صندوق خيري تنموي يهدف إلى تقديم كافة أنواع الدعم من خدمات
تنموية ،إقتصادية ،إجتماعية ونفسية لتأهيل ودعم الحاالت المحتاجة من المطلقات ومن في
حكمهن من المعلقات والمهجورات وابنائهن.
ً
وتماشيا مع نهج مودة التنموي فقد تم اشتراط الحصول على المساعدات المادية للمستفيدات
بإلحاق المستفيدة ببرنامج تأهيلي تدريبي بهدف تمكينها وتزويدها بالمهارات الالزمة لتحسين
ظروفها االجتماعية واالقتصادية حسب الخطة التنموية المناسبة لها.

أهداف
البرنامج

يتم عمل دراسة الحالة والنزول الميداني لزيارة منزل المستفيدات وعمل البحث االجتماعي
وتقييم مستوى البيئة السكنيه والوضع االقتصادي وحصر االحتياجات الماديه والعينية
ً
سنويا.
لها وألبنائها ويتم العمل على دراسة  100حالة جديدة
ً
مؤقتا لحين تأهيلهم وتدريبهم
يهدف صندوق عون التنموي لتقديم المساعدات المطلوبة
خالل فترة زمنية محددة حسب الخطط التنموية الخاصة بكل مستفيدة وأسرتها بما يعزز
من قدراتهم و يمكنهم من الحصول على فرص وظيفية مناسبة لمستوى تعليمهم و
ظروفهم و اإلعتماد على أنفسهم.
يتم تقديم مساعدات (تسديد اإليجار ،شراء منزل ،شراء أجهزة كهربائية ،سالت غذائية،
كسوة الشتاء واألعياد ،تأثيث المنزل،شراء سيارات،مصاريف تعليمية ،استشارات
اجتماعية وقانونية مجانية ،إعانات مادية وعينية).

ويستهدف البرنامج :فئة المطلقات ومن في حكمهن وأبنائهم.

أهم منجزات
البرنامج

ساهم الصندوق في توفير مجموعة من الخدمات االجتماعية والتنموية واالقتصادية لتمكين المرأة
المطلقة ومن في حكمها وأسرتها لعدد  5057مستفيد ومستفيدة حتى عام 2019م.
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خدمات
صندوق عون التنموي
تقديم المساعدات المتنوعة حسب دراسة البحث االجتماعي:

إعانات
عالجية

تسديد
ايجارات

إعانات
تعليمية

استشارات اجتماعية إعانات
مادية
وقانونية مجانية

شراء
منازل

توظيف

إعانات كسوة تدريب على
ومواد غذائية تطوير الذات

تدريب مهني
وحرفي

شراء
سيارات

باالضافة إلى برامج التوعية والتثقيف تطوير الذات  +تربية االبناء  +ميزانية االسرة +
التأهيل النفسي  +برامج توعوية لألبناء (مع كفالة المواصالت)

تكلفة
البرنامج

تتراوح تكلفة المستفيدة الواحدة وأبنائها في السنة

من  22,500إلى  31,500ريال
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