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اسم المشروع
ركب الهدى

تعريف
فرق تطوعية من دعاة الشباب يتم تأهيلهم في فنون الحوار والتأثير على الشباب ومن ثم يتم تدريبهم عمليا في الميدان من
خالل الزيارات الميدانية ألماكن تجمع الشباب من أجل تعزيز قيمة معينة لدى الشباب.

المبررات
تم وضع هذا المشروع انطالقا من نقاط أساسية كما يلي:

األهمية والحاجة
.1
.2
.3
.4
.5

أهمية وجود برامج تأهيلية مؤصلة.
الحاجة إلى برامج تخصصية في قضايا الشباب ومعالجتها.
أهمية صناعة دعاة شباب جدد وزيادة فاعليتهم في الميدان الدعوي الشبابي.
الحاجة إلى إيجاد فرص رسمية لممارسة الدعوة مع الشباب وكسر الحاجز.
الحاجة إلى برامج دعوية ميدانية للشباب واستغالل أوقات فراغهم.

نطاق المشروع
الشريحة المستهدفة
يستهدف المشروع الشباب (15سنة –  25سنة).

مدة المشروع
ينفذ المشروع على أربع دورات كل دورة عبارة عن  6أسابيع أي ما يعادل شهر ونصف

المنطقة الجغرافية
المنطقة الشرقية – (الدمام والظهران والخبر).

موضوع المبادرات
 .1التأهيل المنتهي بالتطبيق
 .2تعزيز القيم

األهداف العامة
األثر المستهدف
تأهيل  250داعية شبابي متطوع وتفعيل  50داعية شبابي جديد.

األثار بعيدة المدى
يتوقع بعد تنفيذ المشروع ما يلي:
.1
.2
.3
.4
.5

زيادة عدد دعاة الشباب الفاعلين.
كسر الحواجز بين الشباب في األماكن العامة وأهل االستقامة.
تأهيل وتدريب عملي لعدد كبير من الدعاة.
تعزيز القيم لدى الشباب.

نقاط المعالجة
.1
.2
.3
.4
.5

مهارات الحوار الشبابي
فن اإلقناع.
االحتساب.
مهارات تغيير السلوك.
فن التعامل مع الشباب.

القيم المستهدفة للتعزيز
تستهدف كل دورة من دورات المشروع إلى تعزيز قيمة معينة حسب اآلتي ويتم وضع شعار منفصل لكل مرحلة.

.1
.2
.3
.4

لذة الطاعة.
بر الوالدين.
مراقبة هللا وتعظيمه.
الخلق الحسن.

مميزات
البرنامج

الحوار المباشر مع الشباب
تجربة سابقة ناجحة
نطاق البرنامج شامل للدمام والظهران ولخبر وشاطئ نصف القمر
دورة تدربية لكل الدعاة
أسلوب حواري حديث
وجود آلية لربط الشباب بالمساجد والرفقة الصالحة

استخدام شخصيات مشهورة في بعض الفرق
هدايا للشباب على شكل بطاقات ومواد صوتية على الجوال
تفعيل عدد كبير من الدعاة وتدربيهم عمليا
اإلشراف من هيئة األمر بالمعروف على الدورات

مراحل تنفيذ المشروع

األهداف المرحلية لكل دورة
المرحلة

الهدف

المخرجات

االستقطاب

استقطاب  60داعية من فئة
الشباب ال يقل عمره عن 22
عام
تعيين مشرفي المناطق
ورؤساء الفرق وتوزيع كل
ثالثة في فرقة وتحديد
المناطق الجغرافية لكل فرقة
وإعداد جوائز المشروع
تأهيل المقبولين في فنون
الحوار واإلقناع والتأثير
الشبابي
تطوع الفرق بما ال يقل عن
 25ساعة تطوعية في زيارة
الشباب في األماكن
تنفيذ ثالث لقاءات لتناقل
الخبرات الميدانية بحضور
أحد خبراء الدعوة الميدانية
ربط الشباب المستفيدين
بمحاضن منارة الشباب

تسجيل المرشحين للبرنامج
وقبول المناسب منهم
وتحقيق العدد المستهدف
االنتهاء من تهيئة إطالقة
المشروع

التهيئة والتوزيع

التأهيل
التطبيق
تناقل الخبرات
الربط

تأهيل متطلبات التفعيل
تفعيل أثر التأهيل
االستفادة من تجارب الشباب
وتناقل الخبرة
استدامة أثر البرنامج على
المستفيدين

خطة تنفيذ المشروع مع المراحل الزمنية
يتاح التغيير في الجدول التالي حسب المتاح
رقم المرحلة
أ
ب

الفترة الزمنية
أسبوعان
أسبوع

المرحلة
االستقطاب
التهيئة والتوزيع

ج

ثالثة أيام

التأهيل

مالحظات

د
هـ

التطبيق
تناقل الخبرات

ثالثة اسابيع
ثالثة أسابيع

مالحظة :بالنسبة لمؤشرات األداء لكل مرحلة فتعتمد على المؤشرات المذكورة في جدول األنشطة والمخرجات والنتائج
المبنية على األثر.
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مراقبة هللا
الخلق الحسن
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فترات
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الدورات

األسابيع
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عدد الشريحة المفعلة وشموليتها
للنطاق

مدى معرفة الشريحة بالبرنامج
مدى معرفة الشريحة بقيم
الحملة
مدى تأثر الشريحة بأهداف
البرنامج والتغيير بعد البرنامج

معايير قياس األثر

مدى تغطية الشريحة المستهدفة
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التنظيم اإلداري للمشروع

مدير المشروع

مساعد مدير
المشروع

مشرف منطقة الظهران

مشرف منطقة الخبر

مشرف منطقة الدمام

منسق اإلعداد

الشؤون اإلعالمية

صور من فعاليات سابقة

