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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

تمكين األسرة
لمجتمع متماسك.

رســالــتـنـا

المشاركة الفاعلة بحلول
مبتكرة لتمكين األسرة وبناء
مجتمع حيوي متين البنيان.

1
2
3

أهـدافــنـا االســتـراتـيـجـــيـة
تنفيذ برامج الخدمات المتخصصة
للمستفيدين (التوعوية والتنموية)

إجراء البحوث والدراسات
االستشارية في مجال عمل الجمعية

4
5

تأهيل الكوادر المتخصصة في
مجال عمل الجمعية

توسيع نطاق خدمات الجمعية
نوعيً ا وجغرافيً ا

تحقيق
االستدامة المالية

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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مــدة الــمــــشــــروع

وصف البرنامج

 12شـهـر

تحـــت مظلـــة البرامـــج التنموية الهادفـــة إلى تمكين المســـتفيدات
أنشـــأت جمعيـــة مودة عـــام  2013م)صندوق عـــون التنموي( وهو
صنـــدوق خيـــري تنموي يهـــدف إلى تقديـــم كافة أنـــواع الدعم من
خدمـــات تنمويـــة ،إقتصاديـــة ،إجتماعيـــة ونفســـية لتأهيـــل ودعـــم
الحـــاالت المحتاجة مـــن المطلقـــات ومن في
حكمهن من المعلقات والمهجورات وابنائهن.
ً
وتماشـــيا مـــع نهج مـــودة التنموي فقـــد تم اشـــتراط الحصول على

تاريخ تنفيذ البرنامج
مـن
إلـى

01

31

يــنــــــايـــر

2022

ديـســمـبـر 2022

المســـاعدات الماديـــة للمســـتفيدات بإلحـــاق المســـتفيدة ببرنامـــج
تأهيلـــي تدريبـــي بهـــدف تمكينهـــا وتزويدهـــا بالمهـــارات الالزمـــة
لتحســـين ظروفها االجتماعيـــة واالقتصادية حســـب الخطة التنموية
المناســـبة لها.
حيـــث يتـــم عمـــل دراســـة الحالـــة والنـــزول الميدانـــي لزيـــارة منـــزل
المســـتفيدات وعمـــل البحـــث االجتماعـــي وتقييـــم مســـتوى البيئة
الســـكنيه والوضـــع االقتصادي وحصـــر االحتياجات الماديـــه والعينية
لهـــا وألبنائها.

أهداف البرنامج:
ً
مؤقتا لحين تأهيلهم وتدريبهم
يهدف صندوق عون التنموي لتقديم المســـاعدات المطلوبـــة
خـــال فترة زمنية محددة حســـب الخطـــط التنموية الخاصة بكل مســـتفيدة وأســـرتها بما يعزز
مـــن قدراتهـــم و يمكنهـــم مـــن الحصول على فـــرص وظيفيـــة مناســـبة لمســـتوى تعليمهم
وظروفهم وتحقيـــق االكتفاء الذاتي.

يتم تقديم مساعدات متنوعة مثل :
مساعدات
التسكين

رسوم تعليمية
ومصاريف

شراء األجهزة كهربائية
وتأثيث المنازل

شراء
سيارات

السالت الغذائية
الموسمية

كسوة الشتاء
واألعياد

دعم
تقديم االستشارات
ً
مجانا المواصالت
االجتماعية والقانونية

سداد
ديون
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باإلضافـــة إلـــى مجموعـــة
مـــن البرامج التنموية مثل:
برامج الـتأهيل لسوق العمل

تربية األبناء

برامج التدريب التقني

التأهيل النفسي واالجتماعي

برامج التدريب الحرفي

دورات التوعية والتثقيف
تطوير الذات

الفئة
المستهدفة
المطلقات
ومن في حكمهن وأبنائهم.

ميزانية االسرة

التوعية الحقوقية

خدمات التمكين والتوظيف

الداعمين السابقين للبرنامج

إنجازات البرنامج

ســـاهم الصنـــدوق في توفيـــر مجموعة
مـــن الخدمـــات االجتماعيـــة والتنمويـــة
واالقتصاديـــة لتمكيـــن المـــرأة المطلقة
ومن فـــي حكمهـــا وأســـرتها لعدد

5,820

مسـتـفـيد
ومستفيدة
حتى عام 2021م

كمـــا ســـاهم الصنـــدوق فـــي تحســـين
الظـــروف المعيشـــية والبيئـــة الســـكنية
والمســـاعدة فـــي ســـد احتيـــاج

%89

من المتقدمات
لطلب الـخـدمـة

موازنة البرنامج
تتراوح تكلفة المستفيدة
الواحدة وأبنائها في السنة

من  20,000إلى 30,000

ريال سعودي

