


١



نبذة عن الفريق

بالوحدة التطوعية الفرق أحد هو بنيان فريق 
 دعد يحوي بجازان معين لجمعية التابعة التطوعية

 كالكهرباء الحرفية المجاالت في المتطوعين من
 األسر بمساعدة يقوم ، والدهان والنجارة والسباكة
 واجهات وتزيين األعطال اصالح في المحتاجة

 قلوبهم على والفرح السرور وإدخال وإنارتها منازلهم
. جازان بمنطقة والجوامع المساجد وصيانة
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:رسالة الفريق _ 
يَّة والفنيَّة، لإلسهام يلتزم فريق بنيان بتوجيه طاقات الشَّباب الفكريَّة، والعمل

التَّنمية  في خدمة المجتمع من خالل صيانة وترميم منازل المحتاجين و تحقيق
.الشَّاملة لشخصية المتطوع  

 
 
 

:رؤية الفريق_ 
م في فريق تطوعي حرفي متخصص ، ينقل العمل التطوعي نوعيا ، ويساه-

.منطقةتوسع فكرة الفريق وتنمية العمل التطوعي الحرفي على مستوى ال

 

:  أهداف الفريق _ 
المهني التطوعي العمل تعزيز-
المتطوعين مهارات تنمية-
التكامل المجتمعي والتميز التطوعي-
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مدير وحدة التطوع بجمعية معين
مازن رفاعي

قائد الفريق 
أسامة آل طاهر

 مساعد قائد الفريق
عبد العزيز عالقي

يمسؤول التواصل التقن
يحيى شبلي

التنسيق اإلداري
محمد ضامري

يالتنسيق التطوع
عبد الباسط خضي

مسؤول العهدة
الفضل الذروي

مجموعة صبيا
الفضل ذروي

مجموعة جازان
عبد العزيز عالقي

مجموعة أحد المسارحة
محمد فقهي

مجموعة أبو عريش
عبد الباسط خضي

مجموعة بيش
قاسم عكفي

السكرتاريةالعالقات العامة واالعالم

٤: الهيكل التنظيمي للفريق•



الفرص التطوعية في الفريق

قائد فريق

مساعد قائد فريق

سكرتير

مصور

مسؤول التواصل االجتماعي

مسؤول عهدة

منسق إداري

 دهان –نجارة  –سباكة  –كهرباء ( فني(

دعم ومساندة

سائق
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أعمال الفريق

 لصيانة المساجد والجوامع( لنصونها #مبادرة(

 لصيانة منازل المحتاجين (  واحد_جسد#مبادرة(

 لتدريب وتطوير المتطوعين(  تطوعية_لقاءات#مبادرة(

المشاركة في المبادرات التطوعية المجتمعية األخرى.
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٥٦٧٨٩١٠١١١٢١٢٣٤الشهر

النشاط
تكريمواحد_جسد#تكريملنصونها#توقفإنشاء الفريق

 تطوعية_لقاءات# 

:خطة الفريق السنوية •
.من كل سنة ميالدية  ٥تبدأ السنة العملية لفريق بنيان من شهر 

م٢٠٢١ -٢٠٢٠خطة عام •
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إنجازه إلى اآلن  ماتم

 ٢٠٢٠مايو  ٢٨تأسيس الفريق

 ٢٠٢٠مايو  ٣٠إعداد خطة وسياسة الفريق

 ٢٠٢٠مايو  ٣١اعتماد الفريق

 ٢٠٢٠يوليو  ١٨توقيع اتفاقية مبادرة لنصونها مع وزارة الشؤون اإلسالمية

 ٢٠٢٠أغسطس  ١٣المشاركة في جمع معلومات حالة إنسانية طارئة

 ًأغسطس ٣٠طباعة وتوزيع خطابات للمحالت لدعم مبادرات الفريق عينيا

 ٢٠٢٠سبتمبر  ٥جمع األدوات العينية من المحالت

 سبتمبر ٢٣المشاركة باليوم الوطني

 أكتوبر ١٥مساجد ) ٤(صيانة عدد

 مبادرة جسد واحد(ديسمبر ١٠منزل محتاج ) ١(صيانة عدد(

 يناير ١٤توقيع شراكة للمشاركة في مبادرة تحسين منازل مرضى الطب المنزلي مع لجنة التنمية بأبو عريش
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