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السلة الغذائية
من أهم المشاريع التي تحتاج إليها األسر حيث تقدم
الجمعية في هذا المشروع المواد الغذائية الالزمة لألسر
خالل العام وقد وضعت الجمعية خطة لذلك حيث توزع
أربع توزيعات خالل العام وذلك عبر أحد المستودعات

التجارية الموجودة في المحافظة.
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تقدم الجمعية هدية العيدين مبلغ نقدي لألسر المقيدة
والمسجلة بسجالت الجمعية في عيدي الفطر واألضحى.

حيث تعطى األسر الصغيرة مبلغ (200)ريال لكل عيد ،
واألسر المتوسطة مبلغ (250) لكل عيد، واألسر الكبيرة

(300)ريال لكل عيد. 
وتبين أن التكلفة اإلجمالية للمشروع = (113.000) ريال.

هدية العيدين
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مشروع موسمي تقدم فيه الجمعية بطانية
الشتاء لكل فرد من األسرة، وذلك عبر توفير

بطانيات ذي الصنف الممتاز.

بطانية الشتاء

33



 
تعد أمور التعليم ألبناء األسر المستفيدة من أهم
األمور التي تعتني بها الجمعية ، لما لها من أثر كبير
بعد هللا تعالى إذا توفرت أدواتها، وتحققت أهدافها،
حيث تخرج أجياًال متعلمين وقادرين على نفع أسرهم
ومجتمعهم، لذا فقد خصصت الجمعية مشروع الرعاية

التعليمية ليعتني بهذا المجال.

الرعاية التعليمية
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ــان ــ مؤونـة رمضـ

من المشاريع المهمة خالل شهر رمضان الكريم،
والتي تحتاجها أي أسرة ولذلك فقد أولت الجمعية
هذا المشروع أهمية كبيرة من خالل تأمين المواد
الغذائية لألسرة في رمضان عبر توفيرها من أحد

المستودعات التجارية الموجودة في المنطقة.
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ترميم المنازل
 

يعنى هذا المشروع بمساندة المستفيدين في
ترميم منازلهم عبر ضوابط وآلية معّدة لتخفيف

معاناتهم وتوفير السكن المناسب لهم.
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التجهيز المنزلي

يهدف المشروع لتجهيز منازل بعض المستفيدين الذين
ظهر في نتائج بحث الحالة أنهم ال يمتلكون بعض األجهزة
المنزلية أو لديهم أجهزة قديمة تشكل خطورة عليهم وهي
(ثالجة–فرن–غسالة–مكيف)، ال سيما مع وجود عدد من األسر
التي هي في حاجة ماسة لذلك، كما أن الجمعية تقع في

منطقة نائية وبها عدد من األسر المحتاجة بمختلف فئاتهم.
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كفالة األرامل والمطلقات
 

يهدف المشروع لكفالة شهرية لألرامل والمطلقات يكون
بها حفظ كرامة المرأة المسلمة من ذل المسألة ويخفف

من معاناتها لفقد العائل لها إما بموت أو طالق.
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ــام ــ كفالـة األيتـ

يهدف المشروع لكفالة شهرية لأليتام لتوفير
الحياة الكريمة لهم وتنشئتهم تنشئة سوية وذلك
بتأمين احتياجاتهم األساسية في بيئة صحية
تتحقق فيها العدالة المجتمعية القائمة على

التضامن والترابط بين أفراد المجتمع.
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المشروع عبارة عن جلب المياه الصالحة للشرب من
خزانات التحلية في المحافظة بواسطة وايت سعة 12
طن وتفريغها في خزانات سبق تأمينها في بداية
المشروع في مواقع متوسطة للقرى (خمسة مواقع)

ومن ثم يتردد إليها المستفيدين لتعبئة الجراكل.

سقيـا المـاء
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