
يالتوجه االستراتيج

تاملجمعية أبوة لرعاية األي



      زة، مجعية أهليةة ععىةب عاية ةة يةييةة ام يفةةن   يىية

يةة  مببةدرات إعدايية، ومىظةمة عقىية، ومشةركة جميفمع

 .

رسالة مجعية أبوة 



   يف اإلحسان لليتيم ومتكينه، بأداء مؤسسي  متييي ،

.جمتيع حيوي 

رؤية مجعية أبوة 

اإلحسان 

والتيكني

األداء 

املؤسس 

جمتيع 

حيوي



األركةن األرععة اإلحسةن الييفيم ومتكيىه

اإلحسان لليتيم ومتكينه: احملور األول

االسيفقالل  عليماالرعقةء   اايف

املةاي

بلقةئد املسيفقةاااية ة ااصحي



االرتقاء في التعليم

مبادرة

ارتقاء

101

املؤشراتالربامج

مؤشر ارتقاء
.كل فصل دراس % 20+طالب 100مشاركة 

كل فصل دراس % 10% + 20ارتقاء دراسيا 

كل فصل دراس % 5+متطوعا20اشرتاك تطوع ارتقاء

جمالس الرتقاء كل فصل دراس 3عقد جمالس ارتقاء

فأعلى85من امللتحقني على % 50حصول ارتقاء التحصيل 

فأعلى85من امللتحقني على % 50حصول ارتقاء القدرات

تدريب مجيع الطالب واألمهات واملتطوعنيتدريب ارتقاء



الرعاية الصحية

مبادرة

رعاية

102
املؤشراتالربامج

مؤشر رعاية

كل فصل % 20+طالب 100مشاركة 

.دراسي

كل % 10% + 20تقديم رعاية طبية

فصل دراسي

تطوع رعاية
كل فصل % 5+متطوعا20اشتراك 

دراسي

مجالس رعاية
مجالس لرعاية كل فصل 3عقد 

دراسي

تدريب ارتقاء
تدريب جميع الطالب واألمهات 

والمتطوعين



قائد المستقبل

مبادرة

أكادميية 

قادة 

املستقبل

املؤشراتالربامج103

لمؤشر قادة املستقب
.كل فصل دراس % 20+طالب 100مشاركة 

كل فصل دراس % 10% + 20تقييم أثر إجياب 

كل فصل دراس % 5+متطوعا20اشرتاك لتطوع قادة املستقب

جمالس قادة 

املستقبل

صل جمالس للقادة املستقبل كل ف3عقد 

دراس 

تدريب مجيع الطالب واألمهات واملتطوعنيقبلتدريب قادة املست



االستقالل المالي

مبادرة

مستقل ماليا

104
املؤشراتالربامج

مؤشر مستقل ماليا
.كل فصل دراس % 20+طالب 100مشاركة 

كل فصل دراس % 10% + 20تقييم أثر إجياب 

كل فصل دراس % 5+متطوعا20اشرتاك تطوع مستقل ماليا

اجمالس مستقل مالي
صل جمالس لالستقالل املال  كل ف3عقد 

دراس 

تدريب مجيع الطالب واألمهات واملتطوعنيياتدريب مستقل مال

كل فصل% 20+100فتح حساب ادخار لعدد حسابات االدخار

طالب يف حاضنة طيوح100مشاركة حاضنة طيوح



األركةن األرععة المجيفمع احليةي

اجملتيع احليوي: احملور الثالث 

احلةضىةت اجلةذعةاايفطةع اابىةء

األوقةف امليفخصصةااشااكةت االسرتاعيجية



التطوع البناء

مبادرة

تطوع  

حيات 

301
املؤشراتالربامج

برنامج مهارات 

التطوع البناء

متطوع  في البرنامج 1500مشاركة 

.التدريبي في كل سنة

مارثون أبوة 

التطوعي

من المتدربين في % 50اشتراك 

.مارثون أبوة التطوعي كل سنة

استحداث إدارة 

التطوع

إنشاء ثالث فرق تطوعية 

لجمعية أبوة كل سنة

استحداث منصة

للتطوع

ألف زائرا لمنصة التطوع 30زيارة 

. شهريا  



الشراكات االستراتيجية

مبادرة

فأما اليتيم 

فال تقهر

302



الشراكات االستراتيجية

مبادرة

فأما اليتيم 

فال تقهر

املؤشراتالربامج302

إعداد مذكرة تفاهم
جهة حكومية وقطاع 20توقيع املذكرة مع 

.خاص وأهل 

إعداد مواد عليية
مواد عليية حمكية سنويا عن حقوق 7إعداد 

.اليتيم، ونشرها يف حسابات التواصل

إعداد مقاطع صوتية 

ومرئية

إعداد سبع مواد صوتية أو مرئية كل 

سنة ونشرها يف حسابات التواصل

برنامج مهارات  

التعامل مع اليتيم

متدرب سنويا يف برنامج مهارات  500مشاركة 

.التعامل مع اليتيم



الحاضنات الجاذبة

مبادرة

حاضنة 

طيوح

املؤشراتالربامج303

برنامج احتضان

من أيتام مجعية أبوة يف حاضنة % 30مشاركة 

.طيوح

أفكار إبداعية سنوية وتطويرها10استقبال 

برنامج مستشارك
استشارة لليشرتكني يف حاضنة 100تقديم 

طيوح

برنامج تأهيل
يادة يتيم على الربامج التأهيلية لر100تدريب 

األعيال يف حاضنة طيوح



األوقاف المتخصصة

مبادرة

وقف األب

املؤشراتالربامج304
فتح احلسابات 

الوقفية

فتح حسابات وقفية يف الراجح  واإلمناء  

.والبالد واألهل  واجل يرة والعرب  والرياض

شراء األرض أو 

الوقف

خالل شهر من اعتياد املبادرة

تصييم اإلعالن
خالل شهر   « أنت أب »إعالن متيي  بعنوان  

.من شراء األرض

عصميم محلة إياليية ملدة سىةتنفيذ احليلة

إعالن اكتيال مبلغ  

الوقف

خالل ااسىة األوىل% 70

خالل ااسىة ااثةيية الةقف% 30




