
(واعيحملة مجتمع )
الصحيالحملة الوطنية للتطوع 

ضمن مبادرة وطن العطاء



:الحملة مجتمع واعيفكرة 

متطوعي  نبجهودموثوقوممنهجمنظمبأسلوبصحيةتوعيةتقديم
كورونانوسلفايرنالوقائيةلتوعيةالصحةأولياتعىلبناءومؤهلي  نمدربي  ن
نيسهموبمانالمستجدن  

 
لتسهيهدفوتحقيقالصحةوزارةجهودندعمف

.السليمةالصحيةالتوعيةعىلالمملكةسكانحصول



بطاقة املبادرة

: اسم املبادرة

الحملة الوطنية للتطوع 
(مجتمع واعي)الصحي 

:مدة املبادرة 

يوم15-30

:أماكن التنفيذ 

ي الرياض ويمكن نقل التجربة باق
مناطق اململكة

المساهمة في 
س التوعية بفيرو

في كورونا 
االماكن الطرفية

صناعة فرص 
ة تطوعية ذات قيم

عالية

تقديم حزمة من 
الخدمات 
الوقائية

تفعيل العمل 
التكاملي مع 

القطاعات

أهمية 
الحملة

نموذج وطني رائد في الحمالت التطوعية : رؤية املبادرة 
.الصحية وذات أثر مجتمعي

:شعار املبادرة 

واعي_مجتمع#



الفعاليةأهداف 

نشر ثقافة العمل التطوعي لدى

المجتمعأفراد 

لها تطوعيةتوعيه صحية  تقديم 

أثر في المجتمع

خلق فرص تطوعية احترافية 

المتطوعينالستقطاب 

إبراز جهود المتطوعين 

والقطاعات ذات العالقة



الجهات املنفذة

4

3

2

1
الجهات الشريكة  

والمتطوعين من افراد 

المجتمع عموما 

والممارسين الصحيين

جمعية التطوع الصحية أثر

مركز التطوع الصحي 

بوزارة الصحة

وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعي. ة 1

للتطوعالعامة ممثلة باإلدارة 



وصف المبادرة

العطاءوطن ( مجتمع واعي )مبادرة 

 الصحةوزارة-
 
الصحيالتطوعبمركز ممثلة

 االجتماعيةوالتنميةالبشريةاملواردوزارة-
 
للتطوعامةالعباإلدارةممثلة

.أثرالصحيةالتطوعجمعية-

:املحتملون الشركاء
العالقةذاتالحكوميةالجهات•
املانحةالخيريةاملؤسسات•
الراعيةالشركات•
الصحيةالتطوعيةالفرق •

الجهات المنفذة

منوالحداملجتمعتوعيةفيللمساهمةتطوعيةمجتمعيةمبادرة
مدربو متمرستطوعيفريقخاللمنالجديدكورونافيروسانتشار 

طباءأمنصحينممارسينويشملالصحيةاألزماتفيالتطوععلى
.الرياضمدينةفيوإداريينوفنيينوممرضين

:التاليةالبشريةالقوى من(امليدانية)الحملةتتكون 
.متطوعأسرةطبيب50•
.صحيمتطوع250•
.وإداري لوجستيدعممتطوع50•
.متفرغموظف15•



الشروط للمتطوعين

وطن العطاء( مجتمع واعي )مبادرة 

:يريةتحضأساسيةدورتينعلىتدريبهميتماملتطوعينترشيحبعد
االزماتفيالصحيالتطوعمهارات-1
نامليدانييللمتطوعينكورونافيروسمنالوقايةواجراءاتوسائل-2

طريقتينعلىالتدريبوسيكون 
نظري تدريب
عمليتدريب

التأهيل والتدريب

أو مزمنةأمراضأيوجودوعدمالطبياملسحإجراءبعدالطبيةاللياقة-1
املناعةفينقصأو تنفسية

سةالخمخاللمصابينمعاحتكاكأو اململكةخارجسفر تاريخوجودعدم-2
املاضيةيومعشر 

اتالكليمناملتقدمةالسنواتفيأو صحياملتطوعتخصصيكون أن-3
الصحية

األساس يالعملوقتمعيتعارضوال مناسبالتطوعوقتيكون أن-4
حسبمةالسال وإجراءاتبالتعليماتبااللتزاماملتطوعينقبلمنالتعهد-5

.التوجيهات



التدريب النظري

وطن العطاء( مجتمع واعي )مبادرة 

فيميدانياالحملةفياملشاركينللمتطوعينخاصعمليتدريبتقديميتم
قدوماوقايةوالالسالمةوسائلعلىعمليتطبيقفيهاويكون األولىمرحلتها
.إضافيةمهاراتمناملتطوعيحتاجه

سحاملبرنامجعلىالصحينللممارسينخاصتدريبفيهاسيكون كما
.للمستفيدينالصحي

التدريب العملي

:التدريبيةاملادة
ومختصينءأطباتضموالتيالعلميةاللجنةقبلالتدريبيةمناملادةإعداديتم
املجالفي

:واإلعتماداملراجعة
مكافحةو للوقايةالوطنياملركز ومنالصحةوزارةمنوإعتمادهامراجعتهايتم

.(وقاية)األمراض
:التقديمطريقة
ووفقبر أكعددإلىللوصول تقنيةمنصاتعبر ستقدموحالياتفاعليةدورات

.الوقائيةواإلجراءاتاالحترازات

متدرب50,000–10,000التدريب النظري : العدد املستهدف في املرحلة الحالية  
متدرب في الرياض فقط ويتم تعميم البرنامج لبقية املناطق300التدريب العلمي 



التوعية والوقاية  في االصالحيات ومراكز االيواء في مدينة برامج 

. الرياض
الثاني

البرامج ومستهدفات المرحلة األولى

األول

الثالث

الرابع

الخامس

ويستهدف هذا البرنامج : في األماكن العامة التوعية والوقاية برنامج 

حي بمدينة الرياض44تغطية ( ماركت سوبر 250)بيع المواد الغذائية محالت 

اتصال100,000الهاتفي ويستهدف االتصال التوعوي برنامج 

(  تم تجهيز مركز االتصال )

توزيع حقيبة الوقاية الشخصية والتوعية في األحياء برنامج 

حقيبة100,000العمالية ويستهدف المكتظة بالسكان والتجمعات 

صحي متطوع 10,000برنامج التدريب والتأهيل ويستهدف 

على مستوى المملكة

جميع المحتوى العلمي والطبي وجميع اإلجراءات يتم مراجعتها من قبل وزارة 

(وقاية ) الصحة والمركز الوطني للوقاية من األمراض ومكافحتها 



فريق العمل المشرف على الحملة 

بتارسفر .د-1
الصحةبوزارةالتطوعمركز عاممدير 

مباركآلمشاعل.أ-2
االجتماعيةوالتنميةالبشريةاملواردبوزارةالتطوعإدارةعاممدير 

الزهرانيسلطان.د-3
(الحملةقائد)أثرالصحيةالتطوعلجمعيةالعاماألمين



مخرجات الحملة 
والموازنة التقديرية األولية للمبادرة

إجمالي التكلفة التقديرية األوليةالعدد البند

ألف حقيبة وقائية100مواد طبية وصحية

SAR 1,500,000.00

نظرا للظروف الحالية قد تتغير التكلفة : مالحظة 

ألف منشور 300المطبوعات واالنتاج االعالمي

صحيمتدرب 10,000البرنامج التأهيلي والتدريبي

منصة 1الدعم التقني 

ألف اتصال100إدارة مركز االتصال الهاتفي

-----مصاريف تشغيلية و ادارية ميدانية

------احتياطي ازمات

ألف ريال من مؤسسة السبيعي الخيرية300علما أنه تم توفير 
ألف من شركة اتحاد الراجحي100كما تم الوعد بتوفير 

ريال فقط1,100,000: وبذلك يكون املبلغ املطلوب للدعم هو 
(مليون و مئة ألف ريال فقط ) 

ية علما أن وزارة املوارد البشرية والتنمية االجتماعية تكفلت بجميع تكاليف الخطة اإلعالمية والترويج
للحملة عبر جميع وسائل التواصل




