
  
   

 

 
 وزارة التنمية االجتماعية

 االتصالمديرية  
  المسؤولية المجتمعية  قسم

 0202المبادرات التي تم تنفيذها في عام 
 

1 
 

 

# 
/  حملةال/  المبادرة

 عملالورشة 
 النتائج الفئة المستهدفة الجهة الشريكة

 تاريخ
 التنفيذ

 محور النشاط

1 
اليوم الطبي المجاني مبادرة 

 )كرمال صحتك(
المؤسسات الرسمية 

 المعنية
األسر العفيفة المقيمة في مساكن األسر 

 العفيفة
 03/1/0303 جميع المحافظات

الطبية المجانية تشمل تقديم الخدمات 
الكشف الطبي وتقيم األدوية 
 والفحوصات الطبية الالزمة

 مؤسسة الحسين للسرطان 0303حملة شو صار بالتحدي  2

فئات المجتمع جميعها من أفراد 
ومؤسسات حكومية وخاصة باإلضافة 
الى مؤسسات المجتمع المدني وأندية 

 الشباب

 اصدار تعميم لمنع التدخين في الوزارة. -
تجديد لوحات التحذير من التدخين داخل  -

 مبنى الوزارة.
1/2/2020 

تنظيم فعاليات توعوية ترفيهية مختلفة 
ونشر رسالة الحملة من خالل مواقع 

التواصل االجتماعي واتباع والترويج 
ألنماط الحياة الصحية لمكافحة 

 السرطان.

 حملة التبرع بالدم 3
 بنك الدم الوطني. -
نبضات األردن  جمعية -

 الخيرية.
 موظفي الوزارة 

التبرع بالدم من قبل موظفي مديرية  -
 التنمية االجتماعية السلط 

13/0/0303 

اجراء فحوصات قبلية لقوة ونوع الدم 
ونشر لثقافة التبرع بالدم والتوعية 
بفوائدها الصحية لكل من المتبرع 

 والمتبرع له.

4 
مبادرة خليكو حريصين ورود 

 على حريصة
موقع حماية الغذاء 

 االخباري
 سنة 10-4األطفال األيتام من سن 

 التوعية بالمبادرة. -
 توزيع هدايا على األطفال. -

10/0/0303 

التوعية بأهمية النظافة العامة والتعليم 
والنظرة اإليجابية للمستقبل وحب 

العمل والتفاعل مع المجتمع وتعزيز 
 الثقة.

 مبادرة نحو أم معلمة 5
سر الحياة  ةأكاديمي

 للتدريب والتنمية األسرية
 موظفات الوزارة في مديريات الميدان

عقد ورش عمل تدريبة في مجال  -
تدريب المرأة على وسائل وطرق 
التدريس الحديثة ورفع المستوى 

 العلمي لها.

11/0/0303 
عقد ورش العمل في المجاالت 

 المطرحة.



  
   

 

 
 وزارة التنمية االجتماعية

 االتصالمديرية  
  المسؤولية المجتمعية  قسم
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# 
/  حملةال/  المبادرة

 عملالورشة 
 النتائج الفئة المستهدفة الجهة الشريكة

 تاريخ
 التنفيذ

 محور النشاط

تقديم إرشادات للمرأة حول كيفية حل  -
المشكالت التربوية والحلول 

 المناسبة للمشاكل األسرية.

6 
ورشة عمل للتعريف بأهداف 

 التنمية المستدامة
مؤسسة قطوف للتنمية 

 والتدريب
 موظفي وموظفات الوزارة 

 التدريبية للموظفينعقد الورشة  -
 .والموظفات في مبنى مركز الوزارة

0/0/0303 
التنمية المستدامة  بأهدافالتوعية 

 وأهميتها.

 0/0/0303 مشاركة الموظفين في المبادرة - موظفي الوزارة دائرة المكتبة الوطنية مبادرة قبلنا التحدي 7
للتضامن مع جملة "قبلنا التحدي" 

التي اطلقتها مؤسسة الحسين 
 للسرطان

8 
مبادرة حصتك بأضحيتك 

 محفوظة
جمعية أهل الهمة منشية 

 السلطة الخيرية

أسر األرامل واأليتام وذوي 
االحتياجات الخاصة وعمال المياومة 

ومنتفعي المعونة الوطنية واألشقاء 
 ن يالسوري

توزيع اللحوم على االسر المعوزة  -
 ( أسرة.073والبالغ عددها )

4/1/0303 
ترسيخ شعار أردن النخوة وتوزيع 

 اللحوم على األسر المعوزة.

 مبادرة عيدك خير 9
جمعية أهل الهمة منشية 

 السلطة الخيرية
 11 –األطفال االيتام من عمر سنة 
 سنة من األردنيين والسوريين

 4/1/0303 توزيع الهدايا على األطفال. -
تقوية العالقات االجتماعية ما بين 
الجمعية والمجتمع المحلي وزيارة 

 األطفال في منازلهم لتقديم الهدايا لهم.

 

 


