فعاليات قسم العالقات العامة واالعالم عام ( )2020

 .1الحفل السنوي لفريق طير عاليا التطوعي2020/1/18 :م
حفل اقامة فريق طير عاليا التطوعي للمهتمين بالعمل التطوعي من جميع فئات
المجتمع

 .2ركن تعريفي للجمعية في الهيئة العامة لألوقاف2020/2/11 :م
بناء على االتفاقية الموقعة بين الجمعية والهيئة العامة لألوقاف تم إقامة ركن تعريفي
عن الجمعية لتعريف موظفي الهيئة على مناشط وخدمات الجمعية

 .3ركن تعريفي للجمعية في البطولة الدولية للفروسية 2020/3/4 :م
مشاركة الجمعية بركن تعريفي مرافق للبطولة الدولية للفروسية

 .4افعالنا مستقبلنا يوم الغذاء العالمي 2020/10/16 :
تفعيل يوم الغذاء العالمي بالتعاون مع احد المطاعم (مطعم ارمين ) للتوعية عن هدر
الطعام
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 .5ركن تعريفي بمناسبة يوم الغذاء العالمي في شركة نكهة الخزامى :
2020/10/18
تفعيل اليوم العالمي للغذاء بالمشاركة بركن تعريفي عن الجمعية مع األركان المشاركة
في الفعالية المقامة في شركة نكهه الخزامي

 .6دوره تدريبيه للمتطوعات  +تكريم للمتطوعات اليوم العالمي للتطوع :
2020/12/6

المبادرات التطوعية

3

اسم المبادرة

عدد
المتطوعين

الهدف من المبادرة

المكان
والوقت

كسوة الشتاء
() 1

15

جمع وفرز مالبس لتوزيعها
على االسر المسجلة
بالجمعية

جمعية خيرات

كسوة شتاء()2

30

مبادرة فريق
دراجتي
التطوعي ()1

5

مشاركة افراد الفريق مع
الفريق الميداني للجمعية
في فرز وتغليف الطعام

مبادرة فريق
دراجتي ()2

2

التعريف بالجمعية
ومشاريعها

ألجلكم نعمل

3

توصيل وجبات افطار صائم
من منازل المتبرعين الى
مقر الجمعية وتوصيل زكاة
الفطر

حملة معا ألسرة
واعية .

سائقين
الجمعية

الحد من انتشار فايروس
كورونا  ,توعية االسر عن
طرق الوقاية من فايروس

الية التنفيذ

•

2020/11/21

•
•

نشر اعالن في قروبات الواتساب
عن جمع المالبس
استالم المالبس في مقر
الجمعية
فرز المالبس
توزيعها بعد االنتهاء من فرزها

قاعة التخصصي

•
•
•

تحديد الحجز المناسب للفريق
التوجه الى مقر المناسبة
اخذ التعليمات من فريق خيرات
الميداني
تزويد المتطوعين باألدوات
الالزمة للعمل(قلفز – غطاء
للشعر)
المباشرة بالعمل تحت اشراف
فريق خيرات
تعبئة البيانات على غطاء العلبة
التوجه مع فريق خيرات الحد
االحياء السكنية والبدء بتوزيع
الوجبات على المستفيدين

•

المشاركة في تمرين للفريق في
مدينة ثادق تم خالله التعريف
بالجمعية ومشاريعها وتوزيع
البروشورات الخاصة بالمشاريع

2020/1/1

2020/1/28
وجبة العشاء

•

•

•
•
•

4

مدينة ثادق
2020/2

شهر رمضان
مقر الجمعية

خالل شهر
2020/4

تلقي رساله واتساب للتبرع وتجهيز
الوجبات ليتم تسلمها من قبل المتطوع
وايصالها لمقر الجمعية
قامت جمعية خيرات بالتعاون مع قسم
البحث االجتماعي والفريق الميداني حيال
فايروس كورونا بدور توعوي من خالل

توزيع بروشورات عن طرق الوقاية من
فايروس كورونا على اسر الجمعية كافه

كورونا  , .مساعدة االسر
على االلتزام بقوانين
المصرحة من الدولة بالحجر
المنزلي  ,تلبية احتياجات
االسر الغذائية خالل الحجز
المنزلي .
تطوع عن بعد

4

نشر حسابات الجمعية
ومشاريعها في وسائل
التواصل االجتماعي

خالل شهر
رمضان

توصيل األدوية

11

مساهمة جمعية خيرات
في مبادرة توصيل األدوية
بالتعاون مع وزارة الصحة

2020/6/ 23م
 -مستمر

الترويج لحسابات
الجمعية في
وسائل التواصل

20

الترويج لحسابات الجمعية
في وسائل التواصل

5

تطوع عن بعد

مستشفى
الملك سعود
الطبي
ومستشفى
االمام
عبدالرحمن
الفيصل
لمدة شهر
2020/7/16
الى2020/8/16

تطوع عن بعد عن طريق نشر حسابات
الجمعية والمشاريع في وسائل التواصل
االجتماعي
• يتم التنسيق بين المستشفيات
والمتطوعين
• التوجه الى المستشفى الستالم األدوية
والعناوين.
• الذهاب الى العناوين المقررة وتوصيل
األدوية لها.

•
•

نشر الفرصة التطوعية في منصة
العمل التطوعي
التواصل مع المتطوعين لشرح مهام
التطوع لهم

