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 مقر التنفيذ  تاريخ التنفيذ  الفئة المستهدفة  أهداف البرنامج اسم البرنامج م

إدخال السرور   - (1) رفقاء كبار   .1

 على كبار السن. 

دمج كبار السن   -

 مع المجتمع. 

تفعيل مبادرة   -

 رفقاء كبار.

كبار السن من  

جمعية مستفيدين 

 كبار السن 

 والمتطوعين 

زيارة كبار السن   م 2022\1\18

مستفيدين جمعية كبار 

 هم منازلفي 

التعريف بحقوق   - ورشة عمل   .2

 كبار السن. 

  دراسة اطالق -

حملة مجتمعية 

بالتعاون مع  

الجهات ذات  

االختصاص 

للتوعية بحقوق  

 كبار السن. 

القائمين على 

 خدمات كبار السن 

لم يتم تحديد 

 التاريخ

 لم يتم تحديده

التعريف  - اليوم العالمي للتعليم   .3

 بالجمعية.

استقطاب  -

المتطوعين  

 والعضويات. 

الطالب والمعلمين  

في الجامعات 

 والحكومية الخاصة 

الجامعات الخاصة  م 2022\1\24

 والحكومية 

 أمنية كبير   .4

 

 

 

 

 

 

 

 

تحقيق أمنيات   -

 كبار السن. 

كبار السن من  

مستفيدين جمعية 

 كبار 

 

 مستمر 

 م 2022\1\28

 ال يوجد مكان محدد 

تنمية الموارد   - مبادرة  لاير كبار   .5

 المالية للجمعية 

توفير فرص  -

ألبناء   وظيفية.

 . المستفيدين

خصم خاص  -

 . للمستفيدين

سوبرماركت  

الدانوب  

سوبرماركت  

التميمي   

سوبرماركت  

 كارفور 

سوبرماركت الدانوب    م 2022\2\10

سوبرماركت التميمي  

 سوبرماركت كارفور

 مقر جمعية كبار  م 2022\2\13 المستمعين جميعا   التعريف بجمعية كبار  اليوم العالمي لإلذاعة  .6

 UFM إذاعة 

 م2022تقرير البرامج واألنشطة لعام 
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ورشة   .7

 عمل

برنامج تدريبي 

للتعامل مع ضغوطات 

 الحياة

كبار السن من مستفيدين 

 جمعية كبار 

لم يتم تحديد 

 التاريخ

  لم يتم تحديده

الترفيه عن  - مطبخ كبار   .8

كبيرات السن من  

مستفيدات الجمعية 

 وعائالتهم. 

كبيرات السن  

المستفيدات من 

 جمعية كبار 

استراحة في حي   م 2022\2\24

 الرمال 

تحقيق أمنيات   - أمنية كبير   .9

 كبار السن. 

كبار السن من  

مستفيدين جمعية 

 كبار 

 

 مستمر 

 م 2022\2\28

 ال يوجد مكان محدد 

اليوم العالمي للحياة    .10

 البرية )رفقاء كبار(

رحلة برية لكبار   -

 . السن

كبار السن من  

مستفيدين جمعية 

 كبار 

 

  م 2022\3\3

رفع نسبة الوعي  - الرياض تمشي  .11

بأهمية ممارسة 

الرياضة لجميع  

 .األعمار 

تعزيز الصحة  -

  العامة.

 .ألهمية المشي -

 السن المستفيدكبير 

من جمعية كبار 

 وعائلته 

ممشى حديقة حي   م 2022\3\16

 الندى 

ألهمية األم في  - اليوم العالمي لألم   .12

 المجتمع. 

إبراز ونشر أهمية  -

 األم في المجتمع.

تفعيل يوم األم   -

 العالمي.

 جميع زوار 

 واجهة الرياض 

 هـ18/8/1443

 م 21/3/2022

 واجهة الرياض

تحقيق أمنيات   - أمنية كبير   .13

 كبار السن. 

كبار السن من  

مستفيدين جمعية 

 كبار 

 

 مستمر 

 م 2022\3\28

 ال يوجد مكان محدد 

مسابقة كبار   .14

 الرمضانية 

تفعيل حسابات  -

الجمعية في 

 وسائل التواصل. 

تكوين عالقات  -

وشركات متبادلة 

مع الجهات 

 الداعمة.

طرح المادة  -

الثقافية في  

 المجتمع. 

 مستمر  للجميع

طوال شهر  

 رمضان

وسائل التواصل  

االجتماعي لجمعية  

 كبار 

تأدية فريضة   -   رحلة العمرة  .15

 العمرة.

 اكتساب األجر.  -

تسهيل وتحقيق   -

فريضة العمرة  

كبار السن من  

مستفيدين جمعية 

 كبار 

 

  مستمر 
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لمستفيدين 

 الجمعية.

برنامج تدريبي  - ورشة عمل   .16

 رياضي.

كبار السن من  

مستفيدين جمعية 

 كبار 

لم يتم تحديد 

 التاريخ

 لم يتم تحديده

التعريف بالجمعية   - اليوم العالمي للتراث  .17

والتذكير بأهمية  

 .السعوديالتراث 

  م 2022\4\18 للجميع

تحقيق أمنيات   - أمنية كبير   .18

 كبار السن. 

كبار السن من  

مستفيدين جمعية 

 كبار 

 

 مستمر 

 م 2022\4\28

 ال يوجد مكان محدد 

 اليوم العالمي للعمل    .19

 + معايدة عيد الفطر 

معايدة موظفات  -

الجمعية وشكرهم 

على جهودهم في  

 العمل.

تفعيل اليوم   -

 للعمل.العالمي 

موظفات جمعية  

 كبار السن األهلية

 مقر جمعية كبار السن  م 2022\5\8

اليوم العالمي    .20

 للتمريض  

 (" 3"رفقاء كبار )

زيارة كبار السن   -

المقيمين في  

المستشفى وإدخال  

 السرور عليهم. 

اهداء طاقم   -

التمريض الذي  

يقدم الرعاية لكبار 

السن في  

المستشفى 

 وشكرهم.

تفعيل اليوم   -

العالمي 

 للتمريض. 

 

كبار السن المقيمين 

 في المستشفى

 طاقم التمريض  

 المتطوعين 

احدى المستشفيات  م 2022\5\12

 الحكومية او الخاصة 

اليوم العالمي    .21

 للمتاحف

جولة في باص  -

سياحي وزيارة  

متحف تراثي من 

 متاحف الرياض.

ادخال السرور   -

على كبار السن  

ورؤية تراثنا  

 القديم.

السن من  كبار 

مستفيدين جمعية 

 كبار 

 

احدى المتاحف  م 2022\5\18

 التراثية في الرياض 

برنامج تدريبي  - ورشة عمل   .22

 رياضي.

كبار السن من  

مستفيدين جمعية 

 كبار 

لم يتم تحديد 

 التاريخ

 لم يتم تحديده

تحقيق أمنيات   - أمنية كبير   .23

 كبار السن. 

كبار السن من  

مستفيدين جمعية 

 كبار 

 

 مستمر 

 م 2022\5\28

 ال يوجد مكان محدد 
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مرافقة كبير السن  - اليوم العالمي للطفولة   .24

و الترفيه عنه من  

خالل مسابقة بين 

 األجداد و األحفاد. 

أهداف اجتماعية  -

 لتدعيم العالقات.

تنمية موارد     -

 مالية.

تفعيل اليوم   -

 العالمي للطفولة. 

كبار السن من  

مستفيدين جمعية 

 كبار 

 واحفادهم

 استراحة   م 2022\6\1

اليوم العالمي للتبرع    .25

 بالدم

 

 

 

 

 

 

المساهمة بالتبرع   -

 بالدم.

التوعية بأهمية   -

 التبرع بالدم.

تفعيل اليوم   -

العالمي للتبرع 

 بالدم.

 تفعيل التطوع.  -

موظفات جمعية  

 كبار 

فريق جمعية كبار 

 التطوعي "آزر"

 مقر جمعية كبار  م 2022\6\14

اليوم العالمي بشأن   .26

عدم إساءة معاملة 

 كبار السن 

توعية المجتمع   -

بطرق التعامل مع  

 كبار السن. 

لم يتم تحديده حتى  م 2022\6\15 كافة المجتمع 

 االن

برنامج تدريبي  - ورشة عمل   .27

عن الصحة 

 النفسية. 

كبار السن من  

مستفيدين جمعية 

 كبار 

لم يتم تحديد 

 التاريخ

 لم يتم تحديده

أمنيات  تحقيق  - أمنية كبير   .28

 كبار السن. 

كبار السن من  

مستفيدين جمعية 

 كبار 

 

 مستمر 

 م 2022\6\28

 ال يوجد مكان محدد 

تأدية فريضة   - رحلة الحج   .29

 الحج. 

 اكتساب األجر.  -

تسهيل وتحقيق   -

فريضة الحج 

لمستفيدين 

 الجمعية.

ألهمية أداء   -

 فريضة الحج.

كبار السن من  

مستفيدين جمعية 

 كبار 

  مستمر 

 (" 4)"رفقاء كبار   .30

 

 

زيارة منازل   -

المستفيدين وتقديم 

 االحتياجات لهم. 

كبار السن من  

مستفيدين جمعية 

 كبار 

 المتطوعين 

زيارة كبار السن   م 2022\7\24

مستفيدين جمعية كبار 

 في منازلهم

تحقيق أمنيات   - أمنية كبير   .31

 كبار السن. 

كبار السن من  

مستفيدين جمعية 

 كبار 

 

 مستمر 

 م 2022\7\28

 مكان محدد ال يوجد 

دورة التعامل مع    .32

 االحفاد

التعريف بالطرق  -

اإليجابية لتعامل  

كبار السن من  

مستفيدين جمعية 

 كبار 

لم يتم تحديد 

 التاريخ

 لم يتم تحديده
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الكبار مع 

 الصغار.

 التقاء الخبرات. - ملتقى خبراء كبار   .33

حصرها  -

 منها. واالستفادة 

الخبراء من كبار 

 السن 

لم يتم تحديد 

 التاريخ

 لم يتم تحديده

كبار السن من   برنامج تدريبي - ورشة عمل   .34

مستفيدين جمعية 

 كبار 

لم يتم تحديد 

 التاريخ

 لم يتم تحديده

تفعيل اليوم العالمي   .35

 للشباب

 (" 5)كبار "رفقاء 

مرافقة كبير السن  -

عنه من   والترفيه

خالل مسابقة بين 

 . واألحفاداألجداد 

 

كبار السن من  

مستفيدين جمعية 

 كبار 

 احفادهم 

 المتطوعين 

 لم يتم تحديده م 2022\8\18

برنامج تدريبي  - ورشة عمل   .36

 رياضي.

كبار السن من  

مستفيدين جمعية 

 كبار 

لم يتم تحديد 

 التاريخ

 لم يتم تحديده

التعريف بمواقع   - دورة السالمة المنزلية  .37

الخطر على كبير  

 السن في المنزل. 

كبار السن من  

مستفيدين جمعية 

 كبار 

 لم يتم تحديده م 2022\8\25

تحقيق أمنيات   - أمنية كبير   .38

 كبار السن. 

كبار السن من  

مستفيدين جمعية 

 كبار 

 

 مستمر 

 م 2022\8\28

 ال يوجد مكان محدد 

اليوم العالمي لمحو    .39

 األمية 

 (" 6)كبار "رفقاء 

زيارة مدارس   -

 محو االمية.

كبار السن طالب  

 محو األمية

 مدارس محو األمية  م 2022\9\8

دورة اإلسعافات    .40

 األولية 

المساهمة بتثقيف   -

المجتمع بطرق  

 ونشر السالمة 

 الوعي.

كبار السن من  

مستفيدين جمعية 

 كبار وعوائلهم

 لم يتم تحديده م 2022\9\11

اليوم الوطني    .41

 السعودي

تعزيز مشاعر   -

حب الوطن 

 السعودي  والوالء

 تحديدهلم يتم  م 2022\9\23 للجميع

تحقيق أمنيات   - أمنية كبير   .42

 كبار السن. 

كبار السن من  

مستفيدين جمعية 

 كبار 

 

 مستمر 

 م 2022\9\28

 ال يوجد مكان محدد 

اليوم العالمي لكبار   .43

 ( 1السن )

تكريس احترام   -

كبير السن  وتوقير 

في المجتمع 

 .واألسرة

تفعيل اليوم   -

العالمي لكبار 

 السن. 

كبار السن من  

جمعية مستفيدين 

 كبار وعوائلهم

 

 مطعم م 2022\10\2

اليوم العالمي    .44

 للمعلمين

اليوم العالمي   

 للمدارس 

زيارة المدارس   -

وتثقيفهم عن 

طرق التعامل مع 

 كبار السن. 

 وطالباتمعلمات 

الجامعات 

والمدارس الخاصة 

 و الحكومية 

الجامعات او المدارس   م 2022\10\5

 الخاصة او الحكومية 
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اليوم العالمي للصحة    .45

 واالبصار العقلية 

التوعية بأهمية   -

الصحة العقلية  

لدى   والبصرية

 كبار السن. 

تفعيل اليوم   -

العالمي للصحة 

 العقلية واالبصار.

كبار السن من  

مستفيدين جمعية 

 كبار وعوائلهم

جمعية كبار السن   م 2022\10\10

األهلية + احد 

المستشفيات 

 المتخصصة 

بار اليوم العالمي لك  .46

 ( 2السن )

تكريس احترام   -

كبير السن  وتوقير 

في المجتمع و  

 األسرة. 

تفعيل اليوم   -

العالمي لكبار 

 السن. 

كبار السن من  

مستفيدين جمعية 

 كبار وعوائلهم

 

جمعية كبار السن   م 2022\10\18

 األهلية 

كبار السن من   برنامج تدريبي - ورشة عمل   .47

مستفيدين جمعية 

 كبار 

لم يتم تحديد 

 التاريخ

 لم يتم تحديده

تحقيق أمنيات   - أمنية كبير   .48

 كبار السن. 

كبار السن من  

مستفيدين جمعية 

 كبار 

 

 مستمر 

 م 2022\10\28

 ال يوجد مكان محدد 

ذكرى البيعة    .49

 السعودية

تجديد البيعة   -

 . والوالء

تفعيل يوم ذكرى   -

 البيعة السعودي. 

 لم يتم تحديده م 2022\11\8 للجميع

 برنامج تدريبي - ورشة عمل   .50

 )خطط يومك( 

كبار السن من  

مستفيدين جمعية 

 كبار 

لم يتم تحديد 

 التاريخ

 لم يتم تحديده

زيارة المدارس   - اليوم العالمي للطالب   .51

وتثقيفهم عن 

طرق التعامل مع 

 كبار السن. 

التعريف بجمعية   -

كبار السن  

 األهلية. 

تفعيل اليوم   -

 العالمي للطالب.

طالب المدارس  

 والحكومية الخاصة 

المدارس الخاصة او  م 2022\11\17

 الحكومية

تحقيق أمنيات   - أمنية كبير   .52

 كبار 

 السن.  -

كبار السن من  

مستفيدين جمعية 

 كبار 
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المشاركة مع  - اليوم العالمي للتطوع   .53

الفرق التطوعية  

في مساعدة وتقديم 

الخدمات الى  

 المتطوعين االفراد 

 والفرق التطوعية  

 ال يوجد مكان محدد  م 2022\12\5
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        The year has four seasons, each season stays for three months but it different from 
country to country some of them has only two or three. 
 
Spring season is one of the most popular seasons in the year, and many people love it. 
Because the weather is nice and the grass become green and the flowers blooming. Then 
comes another season named summer. 
 
Summer season is so hot and too much people love it. Because they  

مستفيدين جمعية 

 كبار السن. 

تفعيل اليوم   -

 العالمي للتطوع. 
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 )فنون كبار( -

كبار السن من  

مستفيدين جمعية 

 كبار 

تحديد لم يتم 

 التاريخ

 لم يتم تحديده

تحقيق أمنيات   - أمنية كبير   .55

 كبار 

 السن.  -

كبار السن من  

مستفيدين جمعية 

 كبار 
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