دليل جائزة مبادرة
مع اليتيم في البلد األمين
لخدمة أيتام البلد الحرام

هذه المبادرة برعاية كريمة من
صاحب السمو الملكي األمير خالد الفيصل
مستشار خادم الحرمين الشريفين
أمير منطقة مكة المكرمة

فئات
الجائزة

القطاع
الحكومي

القطاع
الخاص

القطاع
غير الربحي
األفراد
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مزايا الجائزة
تذكاريــا وشــهادة تقديــر فــي الحفــل الختامــي للمبــادرة برعايــة صاحــب الســمو
درعــا
ً
ُيمنــح الفائــز ً

الملكــي األميــر خالــد الفيصــل.

يمكــن للحاصليــن علــى الجائــزة اســتخدام شــعار الجائــزة علــى المــواد الدعائيــة
والتســويقية الخاصــة بهــم لمــدة أقصاهــا ثالثــة أعــوام متتاليــة تبــدأ مــن تاريــخ
حصولهــم علــى الجائــزة.
يحــق للفائــز بــأي مــن فئــات الجائــزة الترشــح لنيــل الجائــزة فــي
الــدورة التاليــة.

مكونات الجائزة
التكريم في الحفل الختامي برعاية

صاحب السمو الملكي األمير خالد الفيصل
درع تذكاري يحمل اسم وشعار الجائزة
والجهة التي فازت بها

ً
إيجابيــا بالفائزيــن عبــر مختلــف وســائل
ســيتم التعريــف
اإلعــام ،باإلضافــة إلــى الموقــع االلكترونــي للجائزة
وصفحــات التواصــل االجتماعــي.
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شهادة تقديرية تتضمن اسم الفائز
ومسوغات حصوله على الجائزة

الشروط واألحكام العامة

1
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ِّ
المترشــحة (مؤسســة حكوميــة ،شــركة
أن تكــون الجهــة
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يحــق ألي جهــة (مؤسســة حكوميــة ،شــركة خاصــة ،جهــة غيــر
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ِّ
المترشــحة ضمــن إحــدى فئــات الجائــزة
تتحمــل «الجهــة»
َّ

8

خاصــة ،جهــة غيــر ربحيــة) تعمــل فــي المملكــة العربيــة
الســعودية.

ربحية ،أفراد ) على مســتوى المملكة العربية الســعودية الترشح
للجائــزة مــن خــال تقديــم مبــادرة لخدمــة أيتــام البلد الحــرام.

مســؤولية اإلفصــاح وااللتــزام بحقــوق الملكيــة الفكريــة،
واالقتبــاس مــن أعمــال اآلخريــن.

أن تقدم المبادرة أليتام مؤسسة كافل
أو أسرهم أو مؤسستهم.

يجب على الجهة المترشحة تعبئة االستمارة الخاصة
بالترشيح ،ورفع الملفات والوثائق الداعمة للمبادرة ،من
خالل البريد االلكتروني (.)info@kafel.org.sa
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أن يكون للمبادرة أهداف واضحة ومدة زمنية محددة.

أن يتم بدء تنفيذ المبادرة خالل عام  2019م.

آخر موعد للمشاركة في الدورة األولى
 1440 / 6 / 22هـ الموافق  2019 / 2 / 27م.

ال تعــاد أي مــن ملفــات الترشــيح إلــى أصحابهــا ســواء
فــازت المبــادرة أم لــم تفــز ،بــل تــودع فــي مقر المؤسســة.

يحــق لمؤسســة كافــل لرعايــة األيتــام طباعــة جميــع
المبــادرات الفائــزة فــي كتــاب خــاص وتوزيعــه علــى عموم
الجهات ،ونشــره وتحميلــه عبر الموقــع االلكتروني للجائزة.
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المجاالت التي تغطيها المبادرة
عــلـــى جميــع الـمـتــقـدمـيـــن
بمبادراتهــم للتنافــس علــى
مجــاالت الجائــزة األخــذ بعيــن
االعتبــار عنــد تصميــم المبــادرة
احتياجــات األيتــام ومؤسســتهم
المتنوعــة.
تمنح الجائزة ألفضل مبادرتين
نوعية ومستدامة من كل مجال

المجال التعليمي
والتربوي
مثــل برامــج وأنشــطة تربويــة ،برامــج
القــراءة وصناعــة الوعــي ،تأهيــل أمهــات
األيتــام،

الرحــات

التربويــة،

مســرح

الشــباب التعليمــي ألطفــال ،اإلرشــاد
التربــوي ،التســجيل فــي الجامعــات ،توفيــر
حقيبــة مدرســية وغيرهــا.

المجال الصحي
واالجتماعي
مثــل توفيــر بطاقــات التأميــن الصحــي،
والدعــم والمســاندة النفســية واالجتماعيــة
لأليتــام ،وخدمــات العــاج والكشــف ،وتوفيــر
المســاكن لألســر واألجهــزة الكهربائيــة
والكســوة والســال الغذائيــة ،وغيرهــا.

المجال الرياضي
والترفيهي
مثــل األنديــة الرياضيــة ،المســرح المتنقــل،
برامــج

األطفــال

الترفيهيــة،

وتوفيــر

المســتلزمات الرياضيــة ،أنشــطة ترفيهيــة،
توفيــر هدايــا.

من المجاالت التالية-:
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المجال
االقتصادي

المجال المؤسسي
المستدام

المجال اإلعالمي

مجال دعم
صندوق المبادرات

برامــج التمكيــن االقتصــادي ،برامــج الوعــي

مثــل تطويــر المؤسســة ،بنــاء وتطويــر

مثــل اإلنتــاج اإلعالمــي لخدمــة األيتــام ،إنتــاج

المالــي واإلدخــار  ،برامــج التدريــب والتأهيــل

األنظمــة ،تمويل مشــاريعها  ،تقديم الخدمات

برامــج وأفــام ،تدريــب األطفــال والشــباب

دعم مالي غير محدود لصندوق المبادرات

لســوق العمــل ،التوظيــف المباشــر  ،ريــادة

التقنيــة واللوجســتية للمؤسســة  ،مقــرات

علــى االســتخدام اإليجابــي للتكنولوجيــا،

االبتكارية المستدامة التي تخدم أيتام

األعمــال التجاريــة لأليتــام ،برامــج األســر

ومبانــي المؤسســة  ،إعــداد القيــادات  ،تطوير

المشــاركة فــي الترويــج اإلعالمــي لمشــاهير

البلد الحرام.

المنتجــة وغيرهــا.

أنظمــة العمــل المؤسســي لجمعيــات األيتام.

مواقــع التواصــل االجتماعــي.

تقييم المبادرة
يتــم تقييــم المبــادرات مــن قبــل مؤسســة استشــارية متخصصــة فــي العمــل االجتماعــي وتصميــم
المبــادرات والمســؤولية المجتمعيــة وســتتولى تحكيــم و اختيــار الفائزيــن وفــق المعاييــر المعتمــدة.

معايير تقييم واختيار المبادرات الفائزة
تمنــح هــذه الجائــزة ألفضــل المبــادرات المقدمــة مــن
قبــل مؤسســات القطــاع العــام وشــركات القطــاع
الخــاص والجهــات غيــر الربحيــة واألفــراد علــى حد ســواء،
فــي خدمــة وتنميــة أيتام مؤسســة كافــل لرعايــة األيتام
بمنطقــة مكــة المكرمــة وفــق المعاييــر التاليــة:

البرنامج
الزمني
للمبادرة

فترة تقديم
طلبات الترشيح
من  / 5 / 23إلى 6 / 22

ورشة عمل البتكار
مبادرات وحلول لأليتام

1

أن تتميز المبادرة بالتأثير المباشر واالرتقاء
باأليتام وأسرهم ومؤسستهم.
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أن تكــون المبــادرة مســتدامة ولهــا قيمــة مضافــة
وليســت مؤقتــة.

3

العناية باإلبداع واالبتكار في المبادرة
أو في أي من جوانبها.

إعالن أسماء الفائزين

حفل التكريم

خالل شهر رجب 1440هـ

خالل شهر رجب 1440هـ
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ً
#معا_نسعدهم

0555721100
w w w. kafe l . o rg . s a

مكة المكرمة  -النسيم  -بجوار مرور العاصمة المقدسة
ص.ب 723 :مكة المكرمة info@kafel.org.sa

الهاتف المجاني8002450245 :

