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 م2021مبادرات وفعاليات سنة 

 اهداف الربنامج اسم الربنامج
الفئة 

 املستهدفة
 مقر إقامة الربنامج

تاريخ التنفيذ 

 املقرتح

يتوافق مع 

أهداف 

 اجلمعية

نفذ او مل 

 ينفذ
 املسؤول

  
التوعية بشأن عدم إساءة 

 معاملة كبار السن

-التعريف باجلمعية 

التعرف على اجلهات 

التوعية  -املشاركة 

 ملعاملة كبار السن

 الركن زوار 

 نساء/رجال
 نفذ نعم م15/6/2021 الوزارة

وفاء العبد 

 اللطيف

 عيدنا معكم أحلى  2

إدخال السرور على 

التعريف -كبار السن 

معايدة  -باجلمعية 

 املستفيدين

 كبار السن

 نساء
 ميعاد الدغيثر نفذ نعم م22/7/2021 املستفيدينمنازل 

 اضئ طريقك  3

-التعريف باجلمعية 

-ذكر أهمية التعليم 

إدخال السرور على 

 كبار السن

 كبار السن

 نساء

مطعم القرية 

 النجدية
 نفذ نعم م8/9/2021

 أ.نورة الفايز

 حنني القاسم

 هي لنا دار وكباُر لنا منار 4
-التعريف باجلمعية 

 االحتفال باليوم الوطين 

 زوار الركن

 نساء/رجال
 نفذ نعم م23/9/2021 صحارى مول

 أ.نورة الفايز

 حنني القاسم
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 ملسة وفاء جليل العطاء 5

تفعيل اليوم العاملي 

ادخال -لكبار السن 

 السرور على كبار السن

 كبار السن

 رجال
 نفذ نعم م3/10/2021 ديوانية الرعيل االول

 أ. نورة الفايز

 حنني القاسم

 اعزم عزيز 6

دعوة شخص عزيز على 

التعريف -كبار السن 

تفعيل اليوم -باجلمعية 

 العاملي لكبار السن

 كبار السن 

 نساء
 نفذ نعم م13/10/2021 اسرتاحة

 أ.نورة الفايز

 حنني القاسم

 دورة الصحة النفسية 7

-التعريف باجلمعية 

التوعية بشأن أهمية 

 الصحة النفسية

 كبار السن

 نساء

 ر مجعيةمق

 كبار السن 
 حنني القاسم نفذ نعم م13/10/2021

8 
حقوق امللكية الرقمية 

 جلميع األعمار

-التعريف باجلمعية 

 الرتفيه عن احلضور 

 كبار السن

 رجال/نساء
 نفذ نعم م20/10/2021 مدرسة 

 أ.نورة الفايز

 حنني القاسم

 جواهر املطريي

9 

مكافحة غسل األموال 

يف  اإلرهابومتويل 

 املنظمات الغري رحبية

توعية منسوبي اجلمعية 

بطرق مكافحة غسل 

معرفة -األموال 

اجلرمية اإلرهابية 

 مفهومها وهدفها

منسوبي 

-اجلمعية 

أعضاء 

جملس 

 اإلدارة

 أ.نورة الفايز نفذ نعم م25/10/2021 زووم

 البلدة العامليمهرجان  10

داعمني  استقطاب

التعريف -ومتطوعني 

 باجلمعية 

 زوار الركن
مهرجان البلدة 

 العاملي

-م 27/10/2021

 م10/11/2021
 حنني القاسم نفذ نعم
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 اصنع فرحة 11
ادخال السرور على زوار 

 الركن 
 زوار الركن

مهرجان البلدة 

 العاملي
 جواهر املطريي نفذ نعم م5/11/2021

 تدشني املقرحفل  12

مناقشة أهم أمور 

-اجلمعية ومستفيديها 

 تغطية احلدث إعالميًا

أعضاء 

جملس 

-اإلدارة 

 الصحفيني

  واإلعالمني

مقر مجعية كبار 

 السن
 حنني القاسم نفذ نعم م22/11/2021

13 
دورة الشيخوخة ومسببتها 

 وكيفية تفاديها

-التعريف باجلمعية 

ذكر أهمية الصحة 

  والتغذية

 كبار السن

 نساء
 حنني القاسم نفذ نعم م25/11/2021 مركز انتو

 اسرتاحة االثنني 14

-التعريف باجلمعية 

الرتفيه عن كبار السن 

 توزيع كسوت شتاء-

 كبار السن 

 نساء
 حنني القاسم نفذ نعم  م30/11/2021 اسرتاحة

 تطوعالتتحد طاقتنا  15

-التعريف باجلمعية 

توعية اجملتمع بهميه 

ادخال السرور -التطوع 

 على كبار السن

 كبار السن

 رجال/نساء
     املستشفى الوطين

 واجبنا 16

التعريف برتاثنا القديم 

ادخال -وعادات اجدادنا 

السرور على كبار السن 

 التعريف باجلمعية-

 كبار السن

 رجال/نساء

مهرجان امللك عبد 

 العزيز لألبل
 نفذ نعم م14/12/2021

 حنني القاسم

 ندى احلارثي
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17 
املساواة الرقمية جلميع 

 األعمار

عن مستفيدين  الرتفيه

اجلمعية وإدخال السرور 

التعريف -عليهم 

 باجلمعية 

 كبار السن

 رجال/نساء

ديوانية آل حسن 

 التارخيية
 نفذ نعم م22/12/2021

 حنني القاسم

 ندى احلارثي

 ملتقى التطوع 18

-التعريف باجلمعية 

التعرف على اجلهات 

 املشاركة 

 زوار امللتقى

 نساء
 نفذ نعم م23/12/2021 مدرسة

 اشواق العيسى

 حنني القاسم

 ندى احلارثي

 


