
  

 
 

  

 فترة التنفٌذ النشاط أو البرنامج م الهدف الرئٌسً
 ) كل رلم ٌمثل ربع سنوي (

الموازنة   التنفٌذ
 التمدٌرٌة

 الشواهد مؤشر األداء الشراكات

 المساند  رئٌسً  4 3 2 1

انشاء لاعدة بٌانات للعمل 
 التطوعً فً منطمة تبون 

متابعة تحدٌث لاعدة  1
البٌانات فً المولع 

 االلكترونً 

الخدمات     
 التطوعٌة 

رفع عدد المتطوعٌن   080888 -
 بشكل دوري 

نسبة الزٌادة فً عدد 
 %18المتطوعٌن تعادل 

العمل على تنظٌم السٌاسٌات 
وتشرٌعات األعمال التطوعٌة 

 وتذلٌل معولاتها 

الدلٌل االجرائً للعمل  1
 التطوعً 

دعم المنظمات ذات   15888 - الجمعٌة     
 النشاط المشابه 

عدد المستفٌدٌن ومشاهدة 
 الدلٌل 

الئحة انتساب الفرق  2
 التطوعٌة بالجمعٌة  

عدد الفرق التً  - 15888 - الجمعٌة     
انضمت تحت مظلة 

 الجمعٌة  

 عدد المستفٌدٌن من الالئحة  

رفع الوعً بالعمل التطوعً 
 وتعزٌزه 

 

الخدمات      همم تطوعٌة  1
 التطوعٌة 

الفرق 
 التطوعٌة 

عدد البرامج المنفذة   08888
برامج  18تزٌد عن 

 فً الشهر 

 تمارٌر الربع سنوٌة 

الخدمات      نداء التطوع  2
 التطوعٌة 

الفرق 
 التطوعٌة 

عدد المتطوعٌن   188888
المشاركٌن فً 

 البرامج 

زٌادة عدد المتطوعٌن 
 %18بالفعالٌات بنسبة 

تنفٌذ المبادرات التً تم  3
 وضعها للمضاٌا المجتمعٌة 

إدارة     
 المشارٌع 

 كشف الحضور والتمارٌر  عدد الدورات المنفذة   08888 

فرٌك تبون  الجمعٌة      بٌئتنا مسئولٌتنا  4
 البٌئً 

أمانة منطمة تبون  250888
وزارة  –

 الزراعة 

تمرٌر التنفٌذ وممٌاس  عدد حمالت التشجٌر 
 الرضا 

جمٌع المطاعات  168888 فرٌك فرحة  الجمعٌة      ملتمى التطوع  5
المفعلة للعمل 

 التطوعً 

التعرف على الجهات 
 ودعم الشراكات 

 االحصائٌات 

 م 2023اخلطة التشغيلية للجمعية اخلريية للعمل التطوعي 



بناء شراكات مع جمٌع 
المطاعات الحكومٌة  

 والخاصة 

الجمعٌات +    الجمعٌة      مبادرة سمو  1
 الجهات األخرى

 عدد عمود الشراكات تولٌع االتفالٌات  

عدد البرامج المنفذة  الجهات الحكومٌة  25888  الجمعٌة      مبادرة خدمة الغٌر   2
مع المطاعات 

 الحكومٌة 

 التمارٌر وخطابات التعاون 

3 
 

 سعادتكم غاٌتنا 
 

فرٌك سفراء  الجمعٌة     
 السعادة 

عدد البرامج المنفذة   38888
 فً المطاع الحكومً 

 التمارٌر 

تنفٌذ دورات تعرٌفٌة وتدرٌبٌة 
لألفراد المتطوعٌن والفرق 
التطوعٌة والمنظمات التً 

 تستمطب المتطوعٌن 

عدد رؤساء الفرق  جامعة تبون  180888 - الجمعٌة      تأهٌل المٌادات التطوعٌة   1
 األهلٌن تدرٌبٌا  

 االحصائٌات  والتمارٌر

رخصة المسؤولٌة  2
 المجتمعٌة 

جمعٌة المسؤولٌة  158888 - الجمعٌة     
 االجتماعٌة 

عدد المتطوعٌن 
الحاصلٌن على 

 الرخصة

 –التمارٌر  –االحصائٌات 
 الرخص الحاصلٌن علٌها 

عدد المتطوعٌن  وزارة الرٌاضة  158888 نادي الصمور  الجمعٌة      رخصة التطوع الرٌاضً  3
الحاصلٌن على 

 الرخصة

 االحصائٌات 

تنظٌم عمل الفرق التطوعٌة 
بالمنطمة ودعمها واإلشراف 

 علٌها 

الفرق  الجمعٌة      مبادرة اخدمنً 1
 التطوعٌة 

 التمارٌر  عدد البرامج المنفذة   188.888

الفرق  الجمعٌة      معٌن 2
 التطوعٌة 

 التمارٌر  عدد البرامج المنفذة  1880888

الفرق  الجمعٌة      استمطاب الفرق  3
 التطوعٌة 

عدد الفرق التً   1880888
 انضمت للجمعٌة 

 –استمارات انضمام الفرق 
 عمود الفرق

 

 

 

 


