مقدمة
حيــن ننظــر الــى الــوراء ونحــن نرفــع لكــم هــذا التقريــر فإننــا نجــد انفســنا نمــر علــى
محطــات مــن نــور ،عمــل فيهــا فريــق عمــل المؤسســة بــكل اخــاص وتفانــي وبوافــر الحــب
والعطــاء ،فهنــا ننيــر درب امــرأه فقــدت االمــل فــي وجــود مــن يعينهــا علــى صعوبــات الحيــاه،
وفــي زاويــة أخــرى نوفــر لشــابة احتاجــت الــى مــا يوســع مداركهــا ويعينهــا علــى شــق
عبــاب الحيــاه العمليــة ،وهنــاك طفلــة لــم تجــد مــن يوجههــا التوجيــه الســليم لــم تجــد
مــن تحكــي لــه مشــكالتها وهواجســها فتجــد لدينــا الموجــه والمرشــد ،وهنــاك مجاميــع
مــن النســاء حلمــن بحفــظ كتــاب اهلل او ان يتعلمــن كيــف يقرأنــه فيجــدن مــن يســخر جميــع
إمكاناتــه وطاقاتــه لخدمتهــن وتحقيــق حلمهــن ،كل ذلــك كان فــي المقــام األول بتوفيــق
اهلل لنــا ان ســخر لنــا كل االليــات واإلمكانــات لنقــدم االمــل ونــزرع االمــل ونحيــه فــي انفــس
كل مــن يحتــاج اليــه ،ثــم بفضــل توجيهاتكــم ودعمكــم الكريــم لنــا.
واالن نقــول نحــن اســرة مؤسســة االمــل كأعضــاء مجلــس األمنــاء وجميــع المنتســبين
للمؤسســة ،اننــا لنشــعر بعظيــم الفخــر واالمتنــان ان ســخرنا لنكــون جــزءا مــن امــل يــزرع
فــي االنفــس فينمــو ليصبــح غــد مشــرق ،وأننــا لنحمــد اهلل كثيــرا ان وضعنــا فــي هــذا
الموقــع وأننــا كنــا افــرادا مــن اســرة مؤسســة االمــل والتــي كانــت بيتــا لنــا وحضنــا دافــئ
لطموحاتنــا وهــذا مــا جعلنــا نحلــم دومــا ان نصــل بهــا الــى مصافــي أرقــي المؤسســات
الخدميــة للمجتمــع.
فــي الختــام نســأل اهلل لنــا ولكــم التوفيــق والســداد وان يعيننــا دومــا لنكــون خدامــا
لعبيــده فــي األرض نافعيــن لالمتنــا ورافعيــن لــواء الخيــر
والعطــاء وان يتقبــل اعمالنــا بقبــول حســن وان يتجــاوز عنــا فيمــا قصرنــا انــه ولــي ذلــك
والقــادر

واهلل ولي التوفيق والقادر عليه،،،

المدير التنفيذي للمؤسسة
أ /مريم سالم بامطرف
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كما تعلمون فأن مؤسسة االمل تنقسم الى عدة مراكز متخصصة كل في مجاله وكل هذه المراكز تعمل ضمن دائرة
واشراف مجلس األمناء للمؤسسة بقيادة رئيس مجلس األمناء الدكتورة ابها باعويضان ،وهذه المراكز هي:
 - 1مؤسسة االمل الثقافية االجتماعية النسوية (المركز الرئيسي).
 - 2مركز االمل للتوجيه واالستشارات االسرية .
 - 3مركز االمل لعلوم القران والسنة المحمدية .
 - 4مركز االمل للمتطوعات .
وفي هذا التقرير سنفصل لكم أنشطة كل مركز من تلك المراكز واهم إنجازاته منذ مطلع يناير  2016م وحتى نهاية
ديسمبر  2016م حتى نعطي كل مركز حقه في ابراز ما قدمه من نجاحات وانجازات خالل هذا العام.
كما اننا سنستعرض واياكم احصائيات توسع انشطتنا وفرقنا التطوعية واتساع رقعتها وذلك من خالل عرض مجموعة
من االحصائيات المقارنة باألعوام السابقة 2015 – 2014م حتى نبرز لكم من خاللها حجم التوسع واالنتشار وتطور اعداد
األنشطة المنفذة.
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أوالً:
مؤسسة االمل الثقافية االجتماعية
النسوية ( المــــــــــــركز الـــــرئيسي )

عكفــت المؤسســة خــال هــذا العــام الــى تحقيــق عــدد مــن المكاســب واإلنجــازات والتــي تطــور عمــل المؤسســة وتعييــن
علــى توفيــر إمكانيــات اكبــر لنــا لكــي نصــل بهــا الــى إرضــاء طموحنــا فــي تطويــر عمــل المؤسســة ،وكانــت اهــم وابــرز
اإلنجــازات هــي:

تأسيس مركز القران الكريم وعلوم السنة

تأسيس مركز المتطوعات

دعم أبنائنا في القوات المسلحة واالمن

العيادة المتنقلة بالشراكة مع اليونيسف

زيادة اعداد المستفيدين من أنشطة المؤسسة

المشاركة الفاعلة في اعمال اإلغاثة-

التمكين االقتصادي للنساء

توقيع اتفاقية شراكة لبرنامج (أشتكي) في
جمهورية مصر العربية

الشراكات واتفاقيات التعاون مع عدد من
الهيئات الحكومية والدولية
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وقد تخصصت المؤسسة في عدد من المجاالت الخدمية وهي التي تجعلنا متميزين في هذا الجانب فنحن نأمل بهذا
التنوع الوصول للشمولية وان نكون متواجدين في جميع ما يحتاجه المجتمع من الخدمات في كافة الجوانب ،فجوانب
العمل الرئيسة للمؤسسة هي:

وقد حوا كل جانب من تلك الجوانب العديد من األنشطة ومن الفعاليات والمشاريع وقد استفاد منها عدد كبير من
الشرائح المجتمعية المستهدفة في تلك األنشطة وهذا ما سنوضحه في الجدول انفا.
وستقسم الجداول حسب نوعية النشاط وأهدافه وسيتم توضيح تصنيفها وتحت أي مجال يندرج ذلك النشاط وسيكون
تقسيمها كما يلي
 -1مجال التدريب والتأهيل والمحاضرات.

 -2مجال البرامج التعليمية.

 -3مجال المشاريع الصحية.

 -4مجال المساعدات الخيرية.

 -5مجال المسابقات المجتمعية.

 -6مجال تمكين المراه اقتصاديا.

 -7مجال دعم القوات المسلحة والجيش.
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أوال :مجال التدريب والتأهيل والمحاضرات :
مــن المعلــوم ان لتدريــب مكانــة كبيــره فــي تمكيــن افــراد المجتمــع مــن احتياجاتهــم وتوســيع مداركهــم ورفــع مســتوى
القــدرة لديهــم للوصــول الــى مــا يصبــون اليــه ،وكمــا هــو معلــوم فللتدريــب ضــرورة كبيــرة فــي كل المجــاالت كالصحيــة
والتعليميــة والتنمويــة ،فبــه يكتســب الفــرد مجموعــه مــن المهــارات يســتطيع ان يســتخدمها فــي حياتــه ســواء اكانــت
هــذه المهــارات عمليــة أي يســتفيد منهــا فــي مجــال عملــه او معرفيــة تأهيليــة تؤهلــه للقيــام بأعمــال تعــود عليــه وعلــى
المجتمــع بالنفــع والفائــدة.
وقــد اولــت المؤسســة بجميــع مراكزهــا اهتمامــا عاليــا بهــذه الــدورات لعلمهــا بأهميتهــا واحتيــاج افــراد المجتمــع لهــا،
وفيمــا يلــي جــدول يوضــح أبــرز تلــك األنشــطة فــي هــذا المجــال:
عنوان البرنامج

هدفه

المجال

المستفيدين

دورة تدريبية عن تغذية االم والطفل

رفع مستوى الوعي لدى المجتمع

اجتماعي ثقافي

15

دورة تدريبية في مهارات إدارة االزمات

تعزيز مهارات التعامل مع االزمات

اجتماعي ثقافي

16

دورتين اليه كتابة التقارير

تعزيز مهارات كتابة التقارير

تنموي تعليمي

30

دورة صياغة الخبر الصحفي

تعزيز القدرات االعالميه المهنيه

تنموي تعليمي

20

)ورشة عمل (مجتمع خالي من الحميات

تأسيس فرق لمقاومه الحميات

صحي

30

دورات لالميات

تعزيز الثقه ودعم انخراطهن في المجتمع

تنموي تعليمي

50

دورة التوعية المائية

رفع الوعي بالمياه ومشكالتها

اجتماعي ثقافي

15

دورة التمريض المنزلي

رفع المعرفه باالسعافات األولية

صحي

25

دورة اإلسعافات األولية

اكتساب معلومات ومهارات في مجال اإلسعافات األولية

صحي

28

دورتين تزيين الكيك

تمكين النساء اقتصاديا

تنموي

50

دورة صناعه البخور

تمكين المراه اقتصاديا

تنموي

28

دورتين حول العنف ضد النوع

التثقيف والتوعيه

اجتماعي ثقافي

105
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عنوان البرنامج

هدفه

المجال

المستفيدين

)دورة بعنوان (اكتشف ذاتك

تنمية وتغيير مفاهيم وتطوير الذات

تنموي

50

)دورة بعنوان (االنثى الحقيقية

تعزيز ثقه المراه وتدعيم انخراطها في المجتمع

اجتماعي ثقافي

25

)دورة بعنوان (كن انت المسعف

اكساب مهارات التعامل مع الحاالت الحرجه

صحي

50

محاضرة السالمة المنزلية من الحرائق

التوعية لكيفية التعامل مع الحرائق

اجتماعي ثقافي

27

محاضرة نحو طفولة امنه

توعية باساسيات التربية

اجتماعي ثقافي

70

محاضرات توعية للشباب في الغلو
والتطرف
ورشة عمل في العنف ضد األطفال

التوعية للحد من الغلو والتطرف في الدين

اجتماعي ثقافي

400

الحد من ظاهرة العنف ضد األطفال

اجتماعي ثقافي

30

محاضرة توعويه للمهاجرين االفارقه

توعية المهاجرين في االبتعاد عن مناطق الصراع المسلح

اجتماعي ثقافي

1270

محاضرة الدراسة وأنواع الذكاءات

تنوير الطالب لكيفية اكتشاف قدراتهم في الدراسة

تعليمي تنموي

150

محاضرة هوايتك هويتك

لفت نظر الطالب الكتشاف مواهبهم واستغاللها

تعليمي تنموي

35

دورة فن إدارة الوقت

لفت نظر الطالب ألهمية إدارة الوقت

تعليمي تنموي

15

دورة تخطيطك سر نجاحك

اكساب الطالب مهارات التخطيط لمستقبلهم

تعليمي تنموي

30

برنامج التنمية المجتمعية (وطني
)مسؤوليتي

خلق نشطاء اجتماعيين قادرين على خدمة المجتمع

تنموي

40

2604

اجمالي المستفيدين
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ثانيا :البرامج التعليمية:
ســخرت المؤسســة إمكاناتهــا لخدمــة المجــاالت العلميــة ودعمهــا وذلــك لعلمنــا التــام ان التعليــم هــو أســاس بنــاء
المجتمعــات وتطورهــا ورفعــة أهلهــا ،وقــد قامــت المؤسســة بتنفيــذ العديــد مــن المشــاريع فــي هــذا الجانــب وأيضــا توفيــر
الدعــم لتحســين العمليــة التعليميــة فــي عديــد مــن المناطــق الريفيــة والنائيــة ،وســنذكر فــي الجــدول التالــي ابــرز إنجــازات
المؤسســة فــي هــذا الجانــب:
عنوان البرنامج

هدفه

المجال

المستفيدين

حملة تنميه مواهب الطالب

تنميه مواهب الطالب واكتشافها

تطويري

200

مشروع انشاء 3مكتبات في المدارس

تعزيز ثقافة القراءه لدى الطالب

تطويري

8000

ندوة التوعية بأهمية اللغه العربيه

توعية الطالب وتعزيز تمسكهم بلغتهم العربيه الفصحى

تطويري

100

مسابقات تشجعيه للطالب

اطالق ابداعات الطالب وتشجعيهم

تطويري

160

فصول تقوية في اللغة اإلنجليزي

تعزيز مهارات الطالب في اللغة اإلنجليزية

تطويري

25

دورات في اللغة االنجليزية والمحادثات

تعزيز مهارات التحدث باللغة االنجليزية لدى المتطوعات

تطويري

35

برامج محو االمية وتعليم الكبار

الحد من انتشار االميه

تطويري

58

مشروع باص المدرسه

لدعم العملية التعليمية

توفير احتياج

100

تجهيز مختبرات عليمه

لدعم العملية التعليمية

تجهيزات

100

البرنامج التأهيلي لمعلمات الرياض

رفع مستوى الخبرات لدى المعلمات

تأهيلي

9

برنامج ساعدني كي اتطور واطور

توعية المناطق الريفية بأهمية التعليم

توعوي

150

دورة مهارات اإلدارة الفاعلة وضبط الصف

رفع كفاءه المعلمات وزيادة مهاراتهن

تأهيلي

16

)دورة بعنوان (اكتشف ذاتك

تنمية وتغيير مفاهيم وتطوير الذات

تنموي

50

)دورة بعنوان (االنثى الحقيقية

تعزيز ثقه المراه وتدعيم انخراطها في المجتمع

اجتماعي ثقافي

25
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عنوان البرنامج

هدفه

المجال

المستفيدين

دورة مهارات اإلدارة الفاعلة وضبط الصف

رفع كفاءه المعلمات وزيادة مهاراتهن

تأهيلي

16

دورة توصيف واستخدام الوسائل التعليمية
للمعلمات
برنامج الدعم النفسي للمستجدين

رفع كفاءه المعلمات وزيادة مهاراتهن

تأهيلي

15

تسهيل تقبل األطفال الجدد لمدارسهم

دعم نفسي

5000

عمل مراوح لكلية البنات

توفير سبل الراحه للطالبات

تطوير

100

مخيم صيفي للطالب (ساعدني كي
)اتعلم
تنظيم حفالت طالبية متنوعة

التعليم بالترفيه وتوسيع مدارك الطالب الثقافيه

أنشطة تعليمية

50

لتحفيز الطالب على التحصيل العلمي

أنشطة علمية

300

حمالت نظافة للمدارس والجامعات

رفع الحس لدى الطالب بأهمية النظافة وجعلها سلوك

تثقيف

400

برنامج المساعدة المالية للطالبات

مساعدة المتطوعات في نفقات الجامعات والمدارس

منح

95

15004

اجمالي المستفيدين
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ثالثا :البرامج الصحية:
كمــا راعــت المؤسســة ونتيجــه للتدهــور االقتصــادي الــذي تعانيــه بالدنــا والــذي القــا بظاللــه علــى الجانــب الصحــي ،الــى
توفيــر الدعــم للعديــد مــن المشــاريع الطبيــه ،وتوفيــر االحتياجــات وايصالهــا الــى المناطــق النائيــة والتــي تعانــي مــن شــحة
هــذه المــوارد وندرتهــا ،فقــد اولــت المؤسســة اهتمامــا كبيــرا بهــذا الجانــب الحيــوي والــذي لــه عالقــه وثيقــه بحيــاه االنســان
والــذي نســتعرض لكــم فــي هــذا الجــدول مختصــرا عنهــا:
عنوان البرنامج

هدفه

المجال

المستفيدين

مشروع توفير االدوية لمديريات المكال
واريافها
زيارات لعدد من المستشفيات ومراكز
السرطان
دعم فتح العيادات النسائية واالمراض
المزمنه في عدد من مديرات المكال
احياء االيام الصحية العالمية

إيصال االدوية الى جميع المناطق النائية والتي تعاني من
انتشار االوبه
تقديم الدعم النفسي والتوعوي

توفير احتياج

5000

دعم نفسي

100

تخفيف معاناة المرضى

توفير احتياج

1096

نشر الوعي الصحي

توعوي

1450

نشر الوعي الصحي لدى المواطنين

توعوي

8000

التوعية الصحية باالمراض الموسمية واالوبة
المنتشره في المناطق النائيه

اجمالي المستفيدين
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رابعا :جانب المساعدات الخيرية:
وفــي هــذا الجانــب كان للمؤسســة بصمتهــا الواضحــه فإحساســا منــا لمــا تمــر بــه بالدنــا الحبيبــه مــن أزمــات متتاليــة
وتدهــور اقتصــادي ملمــوس اثــر بشــكل كبيــر علــى توفــر االحتياجــات الرئيســية لــدى المواطنيــن محــدودي الدخــل ،ولذلــك
فقــد اولينــا اهتمامــا كبيــرا بهــذا الجانــب مــن خــال حمــات الدعــم المتواصلــه وتوفيــر االحتياجــات للفقــراء والمحتاجيــن
والتــي سنســتعرض ابــرز مشــاريعها فــي هــذا الجــدول:
عنوان البرنامج

هدفه

المجال

المستفيدين

مشروع توزيع شوربة شوفان سريعه
التحضير الصحاب مرض السكري
مشروع توزيع فرش لالسر الفقيره

توفير احتياجهم من االكل الصحي

توفير احتياج

701

تخفيف معانة االسر المحتاجه

توفير احتياج

4

حملة الشتاء لتوزيع البطانيات

لتخفيف معاناة األطفال من البرد

توفير احتياج

35

توزيع سالل غذائية في عدد من مدن
محافظة حضرموت وتعز
بازار االمل

تخفيف معاناه االسر االمحتاجه

توفير احتياج

1050

لدعم السيدات المنتجات وإتاحة الفرصه لهن

اتاحة فرصة

20

توزيع التمور

تقديم العون والمساعدة في شهر رمضان

توفير احتياجات

1000

إفطار صائم في المساجد والمستشفيات
والطرقات ومنازل االسر الفقيرة واالرامل
والمطلقات
توزيع مالبس واخذية للعيد

بث روح التكافل والتعاون االجتماعي

حث على الخير

2060

تعزيز روح التكافل االجتماعي

توفير احتياج

3000

فعالية فرحة يتيم

ادخال البهجه والسرور على االيتام في العيد

دعم نفسي

400

حملة فقراؤنا لن ننساكم

توزيع حلويات العيد على االسر المحتاجه

دعم معنوي

15

حمله اغاثية لثالث اسر متضرره من حادث
حريق

تخفيف معاناتهم

إغاثة عاجلة

3

مؤسسة االمل الثقافية االجتماعية النسوية ( المركز الرئيسي )
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عنوان البرنامج

هدفه

المجال

المستفيدين

مشروع توزيع اكفان للموتى

تخفيف معاناه االسر التي ال تملك حق الكفن

توفير احتياج

20

توزيع كراسي متحركة على المعاقين
حركيا والمسنين
توزيع األضاحي

مساعدتهم على االعتماد على انفسهم في التحرك

توفير احتياج

10

احياء مبدا التكافل االجتماعي وتوفير احتياجات االسر
الفقيرة
مساعدة النساء المعنفات

توفير احتياج

841

إغاثة عاجلة

220

توزيع طقم الكرامة وادوات النظافة

اجمالي المستفيدين
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خامساً :المسابقات المجتمعية:
ارتــأت سياســة المؤسســة فــي احيــاء كثيــر مــن القيــم المجتمعيــة فــي انفــس افــراد المجتمــع الــى عمــل خطــة مســابقات
تشــجعيه للعامــه حتــى يقومــوا بالمشــاركة فيهــا لتحفزهــم وتلفــت نظرهــم لهــذه القيــم فلــم تكــن هــذه المســابقات
مجــرد تســلية او ترفيــه يتــم التنافــس عليــه مــن المتقدميــن ،وانمــا كانــت ذا مغــزى قيــم الحيــاء هــذه القيــم ،ولقــد تمكنــا
وهلل الحمــد خــال الســنة الماضيــه الــى تنفيــذ اغلــب هــذه المســابقات ووصلونــا مــن خاللهــا الــى األهــداف المرجــوة وهــي
موضحــه فــي الجــدول التالــي:
عنوان البرنامج

هدفه

المجال

المستفيدين

مسابقة اجمل حارة

تحفيز األهالي للمحافظة على نظافة حواريهم

مجتمعي

20

مسابقة ام كمال

لفت النظر لبعض النماذج المشرفه من األمهات

اسري

75

مسابقة الشيخه سارة بنت حمدان

تعزيز قيمة التراث في انفس الشباب

ثقافي

30

مسابقة الشيخة حنان بنت حمدان

تحفيز االبداع لدى الشباب

ابداعي

15

مسابقة الشيخ باصقر للتطوع

غرس قيمة التطوع لدى الشباب

تطوعي

100

مسابقة الشيخ عبداهلل الشبل لحافظات
القران الكريم
المسابقات الرمضانية المختلفة

تحفيز الفتيات على حفظ كتاب اهلل

ديني

100

غرس حب كتاب اهلل وسنة النبي المصطفى

ديني

450

790

اجمالي المستفيدين
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سادسا :برامج التمكين االقتصادي للمرأه:
كمــا تعلمــون فقــد تخصصــت المؤسســة فــي النشــاط النســوي واولــت لــه اهتمامــا كبيــرا لمــا للمــراه مــن دور كبيــر فــي
المجتمــع ،فهــي عمــاد االســرة وصمــام امانهــا ،وهــي المعاونــة للرجــل فــي تحمــل أعبــاء وتكاليــف الحيــاة ،كل ذلــك جعلنــا
كمؤسســة االمــل نرعــى الكثيــر مــن المشــاريع فــي هــذا الجانــب كمــا ســنوضحها لكــم فــي الجــدول التالــي:
عنوان البرنامج

هدفه

المجال

المستفيدين

افتتاح مشغل االمل

تمكين المرأه اقتصاديا

تطوير اقتصاد

10

عمل دورة الخياطة

اكساب المرأه حرف تمكنها اتقصاديا

تدريب حرفي

10

برنامج موهبتي حرفة
دبلوم السكرتارية االلية

تمكين المرأه من خالل تطوير موهبتها وجعلها حرفه
تكسبها
اكساب مهاره استخدام الحاسوب لزيادة فرص العمل

تدريب حرفي

74

تدريب مهني

15

تعليم قيادة السيارة

اكساب المرأه مهارات تحتاجها

تدريب مهني

16

دعم مشاريع صغيرة لنساء منها :استيراد
بخور عماني  -بيع مالبس من المنزل
 صناعة البخور  -الرسم على القماش صناعة الحلويات  -تأجير فساتين الزفاف -مشغل خياطة

تمكين المرأه اقتصاديا

تطوير اقتصاد

اجمالي المستفيدين
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سابعا :دعم إخواننا في القوات المسلحة والجيش:
تقديــرا منــا للتضحيــات التــي يقدمهــا ابناؤنــا واخواننــا فــي القــوات المســلحة والجيــش فــي الــذود عــن حمــى البــاد
واســتتباب االمــن والســهر عليــه ،فــكان لزامــا علينــا التوجهــه ولــو بالشــي البســيط فــي حقهــم ببعــض المســاهمات وهــي
مــا ســنذكرها فــي الجــدول التالــي:
عنوان البرنامج

هدفه

المجال

المستفيدين

حملة شكر للجيش النخبة الحضرمي

تقديم الشكر واالمتنان

مشاركة معنوية

260

توزيع وجبة خفيفة للجنود المرابطين

رد الجميل البنائنا المرابطين

مشاركة معنوية

100

حملة الوفاء البن الشهيد

مواساة اسرة الشهداء

مشاركة معنوية

20

زيارة اسر ضحايا انفجارات المكال وأداء واجب
العزاء

مواساتهم ورفع معنوياتهم

مشاركة معنوية

30

اجمالي المستفيدين
رســم بيانــي يوضــح عــدد المســتفيدين
فــي مجــال دعــم القــوات المســلحة :

410
زيارة اسر ضحايا انفجارات المكال
حملة الوفاء البن الشهيد

توزيــع وجبة خفيفــة للجنود
المرابطين الحضرمي
حملة شكر للجيش
النخبة الحضرمي
مؤسسة االمل الثقافية االجتماعية النسوية ( المركز الرئيسي )
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رسم بياني يوضح عدد المستفيدين في مجاالت وبرامج مؤسسة األمل :

جانب المساعدات الخيرية

المسابقات المجتمعية

البرامج الصحية

برامج التمكين االقتصادي للمرأه

البرامج التعليمية

دعم إخواننا في القوات المسلحة

مجال التدريب والتأهيل والمحاضرات

مؤسسة االمل الثقافية االجتماعية النسوية ( المركز الرئيسي )
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رســم بيانــي يوضــح عــدد تزايــد
الفــرق التطوعيــة مــن  2016 - 2013م :

رسم بياني يوضح توزيع األنشطة
من  2014الى  2016م :

مؤسسة االمل الثقافية االجتماعية النسوية ( المركز الرئيسي )
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خارطة توضح انشطة المؤسسة في المنطقة

وجود نشاط في عام 2016
وجود نشاط في عام 2015
وجود نشاط في عام 2014
وجود نشاط في عام  2014و 2016
وجود نشاط في عام  2014و 2015
وجود نشاط في عام  2014و  2015و 2016
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ثانيًا:
مركز االمل للمـــــــتطوعات
(الفـــــــرق التـــــطوعـــــــيــــــــة )

ولالهميــة البالغــة للتطــوع ولمــا كانــت مؤسســتنا منــارة لــه ومــع كثــرة الفــرق التطوعيــة التابعــة للمؤسســة انشــأ مركــز
خــاص الدارة هــذه الفــرق وتنظيــم عملهــا واالشــراف عليهــا و متابعتهــا ،وكمــا توفيــر التأهيــل المناســب للمتطوعات النشــاء
كادر مــدرب ومؤهــل وقبــل كل ذلــك معــزز بــروح التطــوع واإلخــاص فــي العمــل وقــد حقــق نجاحــات كبيــره في هــذا المجال،
وكانــت لــه بصمــات بــارزة وواضحــه فــي تعزيــز ودعــم ورعايــة التطــوع فــي حضرمــوت خاصــة وفــي عمــوم بالدنــا عامــة ،وفــي
هــذه العجالــة ســنوضح لكــم ابــرز نشــاطات هــذا المركــز ودورة الفعــال خــال هــذه الســنة وهــي كمــا يلــي:

عنوان المشروع

هدفه

المنطقة

الفريق المنفذ

المستفيدين

أمسية تحت عنوان " مهنتي ال تقلل
قيمتي
إحتفال بتخرج طالب لعام 2015

تحفيز النساء على أهمية العمل

روكب وبويش

همة شباب روكب

21

تخفيف معانة االسر المحتاجه

الديس الشرقية

االيادي البيضاء

31

مهرجان االمل االعالمي االول

تعزيز مكانة المرأة وجهودها ونجاحها ودعمها للحفاظ
.على حقوقها
جمع تبرعات و بيع أطباق خيريه ساهمت بها الفرق
التطوعية وتسخير ريعها للمرضى

المكال

اعالمنا امل

200

غيل باوزير

فريق رؤية امل
وحضرموت الخير
 .وبسمة امل

المهرجان الخامس لالحتفال باليوم
العالمي لليتيم
برنامج الدعم النفسي لكبار السن

تقديم الدعم النفسي والترفيه لالطفال االيتام

" فعالية " نحبكم 2

لنرتقي على دروب الخير
مشروع تحت شعار "توزيع كتاب اهلل
"لمن يشتاق لتالوتة وال يمتلكة
حملة خدام بيوت اهلل
مبادرة اصنع معروفا

100

تقديم الدعم النفسي للمسنين

جميع المديريات

جميع الفرق الطوعية

250

كسب األجر والتواب من اهلل تعالى واستقباال لشهر الخير
عبر توفير االحتياجات الناقصة في المساجد
توزيع اللواح لقراءة القران الكريم وتوزيع ختم قرآنية

روكب وشحير

همة شباب روكب

250

جميع المديريات

جميع الفرق الطوعية

600

المكال

اعالمنا امل واالمل
التطوعي بالمكال
دعم معنوي

40

تشجيع العاملين على خدمه بيوت اهلل وتكريمهم على
هذا العمل النبيل الذي يقدمه هؤالء ابتغاه مرضات الخالق
تقوية الصالت بين أبناء المجتمع وغرس حب الخير والعمل
التطوعي و االهتمام بالبيئة المحيطة بنا والحفاظ على
مظهر جذاب وممتع من خالل التشجير

المكال

مركز االمل للمتطوعات (الفرق التطوعية )

20

20

عنوان المشروع

هدفه

المنطقة

الفريق المنفذ

المستفيدين

حملة بالطفولة نرتقي وتحفيزهم من
خالل تقديم لهم الهدايا
حملة معنا ألسنان صحية

اكتشاف مواهب الطالب والطالبات في االلقاء والرسم
والتلوين وتشجيعهم على االرتقاء بمواهبهم
الحفاظ على اسنان الطالب من التوسس

شحير

تنفيذ اثر يبقى

60

غيل باوزير

حضرموت الخير

28

مهرجان السالم من المنزل نحو
السالم في العالم
حلقة نقاش لمنظمات المجتمع
المدني بإقليم حضرموت
حملة تطوع بساعه من وقتك

التوعية بحق المراه في التعليم والزواج المبكر واثارة
السلبية على الفتاة واالسرة والمجتمع
مناقشة وضع حقوق االنسان في االقليم

غيل باوزير

حضرموت الخير

270

شبوة

مكتب شبوة

14

تفعيل الجهود الشبابية في مجال العمل التطوعي

المكال

االمل فينا

700

الحفاظ على المنظر الجمالي

حي العمال

جميع الفرق الطوعية

تأكيد اهمية اليوم العالمي للتطوع كقيمة انسانية
نبيلة تعبر عن التضامن والتعاون وتأسيس الحياة
االنسانية التي يسودها السالم واالمن لكل افراد العالم
غرس قيم التطوع لدى الطالبات

المكال

رواد السالم

25

شحير

اثر يبقى

100

المكال

اعالمنا امل

12

غيل باوزير

رؤية امل

30

غيل باوزير

.فريق غراس الخير

50

غيل باوزير

رؤية امل وحضرموت
الخير
.فريق االمل الصحي

22
60

شيوة

مكتب شبوة

3000

حملة تجميل المدخل الرابط بين
الشارع االول والثاني
حملة رواد السالم تحت شعار " التطوع
"والسالم بهما تنهض االمم
فعالية تطوع معنا
حملة نورت الدنيا
حفل تكريم الحافظات والمجازات
لكتاب اهلل
تنظيم رحلة ترفهيه تحت شعار "
االطفال جنة الدنيا"
فعاليــــــــــة حفـــــــل “هنـــــا
بدايتـــــــــــي”
فعالـــــــــية “خطوتــــــــــــي األولــــــى”
مبادرة االيادي البيضاء

مساعدة االسر وزرع االبتسامة في وجوههم السيما وهم
مع موعد الستقبال اطفال جدد في اسرتهم
تكريم الحافظات المجازات لكتاب اهلل تنفيذ فريق رؤية
امل
اخذ االطفال الى حديقة الستين بالغيل لترفيهه عنهم
تحفيز الطالبات إلكمال تعليمهن  ،واضافة نوع من الفرح
والمرح لتحفيزهم للدراسة
تعزيز الثقة بالنفس وتقديم النصائح الصحية للمحافظة
على صحتهم
الترفيه و الدعم النفسي لطالب

المكال

مركز االمل للمتطوعات (الفرق التطوعية )

21

عنوان المشروع

هدفه

المنطقة

المخيم الصيفي " ساعدني كي
اتعلم
حملة توزيع هدايا العيد

االرتقاء بمهارات الطالب في القراءة والكتابة والرياضيات
واالنجليزي
توفير متطلبات العيد لألسر الفقيرة والمحتاج

المكال

.حملة حفاظا على نظافة جامعتك

رفع مستوى الحرص على نظافة الجامعة وجعلها نموذجا
حضاريا لطالب المستقبل وغيرهم من الزوار
نشر الوعي الصحي واالهتمام بالنظافة الشخصية

بروم  -ميفع

حملة الوقاية خير من العالج

الفريق المنفذ

المستفيدين
30

الحامي

االشراق التطوعي

25

فلك

اتحاد طالب العلوم
االدارية

1000
1000

البرنامج الصيفي لعلوم القران

استغالل اوقات الفراغ في التقرب الى رب العباد

الشحر

طموح الخير

50

المرحلة التانية من حملة بوادر الخير

تشجيع النساء على االعتكاف واألكثر من زيادة الطاعات
خالل شهر رمضان

شحير

اثر يبقى

15

حملة فرحة طفل

مشاركة األطفال فرحة العيد و إدخال الفرح والسرور إلى
قلوب األطفال

مهرجان العيد اإلنشادي والمسرحي
الثاني

مشاركة األهالي فرحة أيام العيد ولياليها وإدخال الفرح
والسرور
اجمالي المستفيدين

فريق األمل التطوعي
غيل باوزير -
– فريق حضرموت
الديس الحامي -
الخير – فريق بذور
 الديس الشرقيةالعطاء -غريق بسمة
 المكال  -برومامل – فريق األيادي
.البيضاء
منتدى شباب الروضة
الحامي

مركز االمل للمتطوعات (الفرق التطوعية )

4000

12003

22

المبادرات الطوعية المجتمعية :
أوال ً  :الجانب الصحي :
جدول يوضح االنشطة لمركز المتطوعات بالجانب الصحي :
عنوان النشاط

عدد األنشطة

منطقة التنفيذ

المستفيدين

محاضرات توعوية عامة ( بحمى الضنك -
سرطان الثدي  -الكويرا )
زيارات دعم معنوي ومادي وصحي للمرضى

30

مديريات الساحل والوادي

8245

1

المكال

40

5

مديريات الساحل

978

ورش عمل وندوات وفعاليات نوعوية ودورات
تدريبيه والحمالت

9263

اجمالي المستفيدين

ثانيًا  :الجانب التعليمي و التنموي :
جدول يوضح األنشطة لمركز األمل للمتطوعات في الجانب التعليمي و التنموي :
عنوان النشاط

عدد األنشطة

منطقة التنفيذ

المستفيدين

دورات تأهيل وتدريب وندوات وبرامج تعليمية

24

مديريات الساحل  -شبوة

5044

فعاليات تعليمية

7

مديريات الساحل

250

دعم وتوفير احتياجات بعض المؤسسات
التعليمية
محو االمية وتحفيظ القران الكريم للنساء

3

الغيل  -الديس الشرقية

5000

2

المكال  -دوعن  -الغيل

108

10402

اجمالي المستفيدين
مركز االمل للمتطوعات (الفرق التطوعية )

23

ثالثًا  :الجانب الثقافي و االجتماعي :
جدول يوضح األنشطة لمركز األمل للمتطوعات في الجانب الثقافي واالجتماعي :
عنوان النشاط

عدد األنشطة

منطقة التنفيذ

المستفيدين

محاضرات وورش وندوات ودورات تدريبية ثقافية
واجتماعية
المسابقات الثقافية واالجتماعية

3

مديريات حضرموت والساحل

887

5

مديريات حضرموت والساحل

67

الزيارات الميدانية واإلرشادية والدعم النفسي
والمعنوي
فعاليات مجتمعية داعمة

3

المكال  -الغيل

34

13

مديريات حضرموت والساحل

4979

فعاليات اصة بالمراكز

3

المكال

60

6027

اجمالي المستفيدين

رابعًا  :الجانب االغاثي :
جدول يوضح األنشطة لمركز األمل للمتطوعات في الجانب االغاثي :
عنوان النشاط

عدد األنشطة

منطقة التنفيذ

المستفيدين

توزيع سلل غذائية للفقراء والمحتاجين

3

محافظة حضرموت الساحل

3656

حمالت وفعاليات دعم مادي ومعنوي لألسر
المحتاجة

6

المكال

1540

5196

اجمالي المستفيدين
مركز االمل للمتطوعات (الفرق التطوعية )

24

رسم بياني يوضح عدد المستفيدين في مبادرات الفرق التطوعية المجتمعية :

الجانب الثقافي واالجتماعي
الجانب االغاثي

الجانب الصحي
الجانب التعليمي و التنموي

مركز االمل للمتطوعات (الفرق التطوعية )

25

ثالثًا:
مركز االمل لعلوم القـــــرآن
والسنة المحمدية (وفروعه )

ي َأ ْق َو ُم َو ُي َب ِّ
يرا ).
ال َح ِ
الص ِ
قال تعالىِ :
ات َأ َّن لَ ُه ْم َأ ْج ًرا َك ِب ً
ون َّ
ين َي ْع َم ُل َ
ين الَّ ِذ َ
ش ُر ْال ُم ْؤ ِم ِن َ
آن َي ْه ِدي ِل َّل ِتي ِه َ
(إ َّن َه َذا ْال ُق ْر َ
وحديــث أبــي أمامــة الباهلــي قــال ســمعت رســول اهلل صلــى اهلل عليــه وســلم يقــول( :اقــرؤوا القــرآن فإنــه يأتــي يــوم القيامــة
شــفيعًا ألصحابــه)( .صحيــح مســلم)
اهتمــت كثيــرا سياســة مؤسســتنا الكريمــة بتعليــم القــران الكريــم وعلومــه وتعاليــم الديــن الحنيــف بالشــريعة الســمحه
والمنهــج القويــم نابــذة التعصــب والطائفيــة او التحــزب  ،وذلــك مــا جعــل حرصنــا هــذا يتطــور ليتبلــور عنــه فكــرة انشــاء مركــز
لتعليــم القــران الكريــم وعلومــه والســنة المحمديــة ،وقــد حقــق هــذا المركــز نجاحــات باهــرة علــى كافــة شــرائح المجتمــع
وفئاتــه مــن نســاء كبيــرات فــي الســن او أطفــال صغــار ،وقــد وفقنــا وهلل الحمــد فــي زيــادة عــدد متعلمــي القــران الكريــم فــي
هــذا المركــز الــذي يالقــي فيــه دارســات القــران الكريــم العنايــة والرعايــة والتعليــم علــى ايــدي كادر متخصــص ومتميــز فــي
هــذا المجــال ،وفــي مــا يلــي ذكــر البــرز مــا حققــه المركــز خــال هــذا العــام بفضــل اهلل عــز وجــل وهــي كالتالــي:
عنوان البرنامج

هدفه

المجال

المستفيدين

افطار صائم االرامل والمطلقات

دعم االرامل والمطلقات

المكال

200

مسابقة الشيخ المرحوم عبداهلل الشبل
لحافظات كتاب اهلل
سابقة القرآن الكريم لألطفال

تشجيع متطوعات االمل ومركز العالء الحضرمي علي
حفظ كتاب اهلل
بث الروح المعنوية من أجل تشجيع األطفال على حفظ
كتاب اهلل
رفع المستوى لصحي لدى الفتيات

المكال وبروم

32

المكال

30

فوة

50

المكال – ابن
سيناء
المكال

40
65

بروم  -ميفع

50

بروم

60

وادي المحمدين

30

" محاضرة بعنوان " صحتي سرها نظافتي

متابعة الطالبات وتعليمهن القرآن وعلومه وإتقان أحكام
تعليم الفتيات احكام التجويد
التجويد
تعليم الفتيات سيرة الرسول صلى اهلل عليه وسلم
2محاضرات عن سيرة المصطفى صلى اهلل
عليه وسلم
نشر الدعوة واألخالق والعلوم على منهج الوسطية بعيدًا
24محـاضـرات في شرح كتاب رياض
عن الغلو والتطرف و شرح وتبسيط كتاب رياض الصالحين
الصالحيـن
توعية الشابات دينيا ومعرفة حديث الرسول
محاضرة لشرح كتاب رسل من الصالحية
تحث عنوان التقوى
حفظ القرآن الكريم وعلومه
أفتتاح فرع مركز األمل لعلوم القران والسنة
المحمدية بوادي المحمدين

مركز االمل لعلوم القرآن والسنة المحمدية (وفروعه )

27

عنوان البرنامج

هدفه

زيارات للفروع التابعة للمركز في
المديريات ( )15زيارة

تفقد ومتالعة سير العمل

اإلفطار الجماعي
زيارة لمديرية ميفع
”فعالـــــــــية “خطوتــــــــــــي األولــــــى
.مبادرة االيادي البيضاء

المجال

المستفيدين

المكال -فرع  -فرع
منطقة ابن سيناء
 وادي المحمدينمنطقة الريان

250

المكال

60

السفال  -ميفع

200

المكال

60

شبوة

3000

خلق روح االلفة والتعايش بين المنتسبات ،باإلضافة الى
خلق جو مناسب للدعوة والتوجيه
نشر الوعي الديني بين فئات النساء من خالل التنسيق مع
حلقات تحفيظ القران الكريم في مديرة بروم ميفع
تعزيز الثقة بالنفس وتقديم النصائح الصحية للمحافظة
على صحتهم
الترفيه و الدعم النفسي لطالب

4127

اجمالي المستفيدين

جدول يوضح األنشطة لمركز األمل للمتطوعات في الجانب الثقافي واالجتماعي :
مركز األمل وفروعه

عدد األطفال

عدد النساء والفتيات طالبات محو األمية

اإلجمالي

مركز األمل بالشرج

38

63

44

145

مركز األمل بفوة ابن سيناء

15

47

ـــــــ

62

مركز األمل بوادي المحمديين

ــــــــ

34

ـــــــــ

34

)مركز األمل بالريان (غيل باوزير

35

105

38

178

االجمالي

88

249

82

419

مركز االمل لعلوم القرآن والسنة المحمدية (وفروعه )

28

جــدول يوضــح عــدد الحافظــات لــكل جــزء مــن اجــزاء القــرآن

جــدول يوضــح عــدد الطالبــات المنتســبات لمركــز األمــل

الكريــم فــي المركــز وفروعــه خــال العــام  2016م

وفروعــه بحســب الفئــات العمريــة خــال العــام  2016م

اجزاء القرآن الكريم

عدد الحافظات

مركز األمل وفروعه

المستفيدات

جزء االول من البقرة

30

من ( 4ــ  14سنة )

103

جزء االحقاف

13

من ( 15ــ  35سنة )

227

جزء نصف تبارك

66

من (  35فاكثر )

77

جزء عم

238

اجمالي الحافظات

407

جزء الذاريات

23

جزء الشورى

3

جزء الروم

2

جزء المجادلة

20

جزء االحزاب

2

جزء الزمر واالحزاب والروم

5

جزء الزخرف

2

الخاتمة كتاب اهلل

3

رسم بياني يوضح عدد الطالبات المنتسبات لمركز
األمل وفروعه بحسب الفئات العمرية

 35فاكثر

 4ــ  14سنة

 15ــ  35سنة
مركز االمل لعلوم القرآن والسنة المحمدية (وفروعه )

29

جدول يوضح االنشطة التي نفذها المركز خالل عام 2016
انشطة االشهر

العدد

محاضرات

30

مسابقة

2

افطار صائم

2

زيارات للفروع التابعة للمركز

15

إجمالي

49

رسم بياني يوضح االنشطة التي نفذها المركز خالل عام 2016

افطار صائم

محاضرات

زيارات للفروع التابعة للمركز

مسابقة
مركز االمل لعلوم القرآن والسنة المحمدية (وفروعه )
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رابعًا:
مركــز األمل للــــــتوجيــــــه
واالســــــتشارات االســـــــرية

مركــز االمــل للتوجيــه واالستشــارات االســرية مــن المراكــز المحوريــة وبالغــة األهميــة فــي مؤسســتنا ،فمــن خاللــه اســتطاعت
المؤسســة االنفتــاح علــى الــدور المجتمعــي والتغييــر وحــل المشــكالت االجتماعيــة ومــن خاللــه تــم إقامــة العديــد مــن األنشــطة
المهمــة والفعالــه فــي المجتمــع ،وكمــا تعلمــون فقــد بــدأ هــذا المركــز كفريــق مــن فــرق المؤسســة فــي العــام 2014م ولكــن
مــع تطــور أعضائــه واهميــة دوره توجــب ان يؤســس لــه مركــز خــاص مكــون مــن اخصائيــات ومديــر للمركــز وقــد تحقــق ذلــك
بفضــل اهلل تعالــى ثــم بتوجيهاتكــم الكريمــة فــي مطلــع العــام 2016م ،وقــد تعــددت نشــاطات المركــز مــن نشــاطات ثقافيــه
واجتماعيــه لألســره والطفــل إضافــه الــى الخدمــات التخصصيــه للخدمــة االجتماعيــه واالستشــارات االســرية  ،وفــي مــا يلــي
ســنقدم لكــم موجــزا لالعمــال واألنشــطة التــي نفذهــا المركــز خــال هــذا العــام وحــاالت الرعايــة التــي تدخــل فيهــا المركــز:
عنوان البرنامج

هدفه

المجال

المستفيدين

زيارة دار الفجرلرعاية وتاهيل االيتام

توعية اطفال الدار عن حمى الضنك واعراضها واسبابها
وكيفية الوقاية منها
.زياره المركز الوطني لعالج االورام

المكال

60

ابن سيناء

25

اليوم العالمي لليتيم

إدخال الفرحه والبسمه في وجوه االطفال االيتام

المكال

30

حمله توزيع كتاب اهلل ومالبس العيد

ادخال الفرحة ورسم البسمة على وجوه هذه الفئه كونها
اكتر احتياجا ومن خالل عمل النقاشات الجماعية والتعرف
على مشكالتهم
.استغالل وقت الفراغ بما يعود على الفتيات بالفائده

فوة الطويلة

50

فوة

40

حملة توزيع الحقائب المدرسيه

مساعده االسر المحتاجة في توفير المستلزمات الدراسية
ال بنائها
مساعده اخواننا الطالب المكفوفين في تيسيير العمليه
االمتحانيه لديهم
توعيه األسر وخاصه األباء بأهميه استخراج شهاده الميالد
البنائهم لما لها من أهميه في التعامل الحضري

فوة الطويلة

55

المكال

15

المكال

35

معًا لنرسم بسمه أمل

المخيم الصيفي لاليتام

مساعدة المكفوفين الجامعيين
حملة التحرمنــــــــــي

حملة كن عونا لهم

توزيع بطانيات تحمي من البرد

المناطق
العشوائيه
بمنطقه فوه/
الشافعي

اجمالي المستفيدين

30

340
مركز األمل للتوجيه واالستشارات االسرية
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التقرير اإلحصائي السنوي بالحاالت الفردية الواردة الى المركز للعام 2016م :

مصدرها
عدد الحاالت

18

نوع الحاالت

عبر
التواصل
االجتماعي

الجوال

المركز

عاطفية

نفسية

عنف

دراسية

اسرية

اجتماعية

عناد

13

1

4

4

2

5

2

2

2

1

رسم بياني يوضح نوع الحاالت الفردية الواردة الى المركز للعام 2016م
عناد
اجتماعية
عاطفية
اسرية

نفسية
دراسية

عنف
مركز األمل للتوجيه واالستشارات االسرية
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,,

ختامًا:

,

هــذا مــا وددنــا فــي عجالــة ان نقصــه عليكــم مــن مســيرة ســنة كاملــة مــن
العمــل الجــاد والعطــاء المخلــص  ،مبتغيــن بهــذا العمــل ارضــاء اهلل ســبحانه
وتعالــى اوال ثــم خدمــة مجتمعنــا الخدمــة النافعــة وتوفيــر احتياجــه مــن كل
جوانــب عملنــا  ،مســتعيننا فــي ذلــك بــكل مــا نحملــه مــن وفــاء وحــب الهلنــا
ومجتمعنــا راجيــن مــن المولــى العلــي القديــر ان يتجــاوز عــن تقصيرنــا وان
يتقبــل عملنــا هــذا بقبــول حســن
اعانا اهلل واياكم واستعملنا في عمل الخير وخدمة عبادة

,

,,

واهلل ولي التوفيق والقادر عليه،،،،

لقطات من نور

لقطات من نور

