
االطار الزمني المستهدفالوصفاسم الفعالية أو المبادرةالرقم

تثقيف موظفي الحكومة االتحادية بإنجازات الشيخ زايد وقيمه ومناقبه1
تثقيف موظفي الحكومة االتحادية بمناقب الشيخ زايد وإنجازاته، عن طريق إرسال رسائل إلكترونية دورية 

"بياناتي"لهم بهذا الخصوص عبر نظام إدارة معلومات الموارد البشرية في الحكومة االتحادية 
مستمرة على مدار السنة

يناير التبرع بأجهزة  الحاسب اآللي المستعملة في الهيئة ، وإرسالها للمحتاجين داخل الدولةتجميع الحواسيب المستعملة من الهيئة والتبرع بها لفئات محتاجة2

ينايرتجميع األثاث المستعمل في الهيئة والتبرع به لفئات محتاجة في الدولةتجميع األثاث المستعمل من الهيئة والتبرع بها لفئات محتاجة3

4 " يناير عامل مواقع إنشائية في دبي بمنطقة القوز350توزيع مالبس شتوية وهدايا على تطوعية- حملة شتاهم دافيء ": مد العون

تخصيص باب في مجلة الموارد البشرية الشهرية لعام زايد5
، ويتم خالله تسليط الضوء على "عام زايد"يتم تخصيص باب في مجلة الموارد البشرية الشهرية بعنوان 

إنجازات الشيخ زايد رحمه هللا، والمبادرات المجتمعية التي تنفذها الهيئة خالل عام زايد
مستمرة على مدار السنة

6
تقديم خصومات ومزايا خاصة لموظفي الحكومة اإلتحادية بمناسبة عام زايد 

"امتيازات"ضمن برنامج 
مستمرة على مدار السنةيتم تقديم خصومات وأسعار خاصة لعام زايد في برنامج امتيازات من مزودي الخدمة

مارسارسال نشرات وكتب إلكترونية لموظفي الحكومة االتحادية عن الشيخ زايدحمالت قرائية عن الشيخ زايد: شهر القراءة7

"معارف"تأمين تدريب مجاني للموظفين خالل عام زايد ضمن 8
عقد عشرات الدورات التدريبية المجانية للموظفين في الوزارات والجهات االتحادية،  بالتعاون مع مزودي 

"معارف"خدمات التدريب المعتمدين ضمن مبادرة 
مستمرة على مدار السنة

9 " سندهم أمانة"مبادرة ": مد العون "

تقوم فكرة المبادرة على مد يد العون والمساعدة للمرضى المعسرين في مشافي هيئة الصحة في دبي، حيث 

ويتم اشراك موظفي الحكومة االتحادية بالحملة عبر التبرع من . يتم تغطية تكاليف العالج، وشراء األدوية 

خالل الرسائل النصية

إبريل

إبريل تنظيم فحص مجاني لعامالت نظافة في منطقة القوز بالتعاون مع جمعية دار البر ومستشفى ميديور إبريل7- يوم الصحة العالمي 10
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"عمرة العمر- " مايو 1- يوم العمال العالمي11
بالتعاون مع جمعية دار البر سيتم إطالق مبادرة عمرة العمر على مستوى الحكومة االتحادية لتغطية 

تكاليف العمرة لعشرات العمال محدودي الدخل عبر التبرع من خالل الرسائل النصية
مايو

يونيوعبر التبرع من خالل الرسائل النصية"   مسجد"تبني موظفي الحكومة االتحادية إنشاء مشروع وقفي يوم زايد للعمل اإلنساني12

(عيد الفطر )يونيو   إطالق حملة مشروع كسوة العيد لمساعدة المحتاجين عبر التبرع من خالل الرسائل النصيةكسوة العيد13

يونيوعقد الورش من قبل مؤسسات خيرية فالدولةعقد ورش تتمحور حول أهمية التطوع في المجتمع14

مد العون- مبادرة ساهم في تعليمه 15
حملة لجمع تبرعات لتأمين مستلزمات وقرطاسية المدرسة لألسر المحتاجة عبر التبرع من خالل الرسائل 

النصية
أغسطس

كتوبر1- اليوم العالمي للمسنين16 كتوبرحملة تطوعية مع مؤسسة دبي العطاء ا أ

نوفمبرفحوصات مجانية للعمال بالتعاون مع العيادات المندرجة ضمن برنامج امتيازات نوفمبر14- اليوم العالمي للسكري17

كة مع مؤسسة خيرية فالدولة لدعم أصحاب الهمم ديسمبر5- يوم التطوع العالمي18 ديسمبرسيتم اإلعالن عن مبادرة تطوعية بالشرا
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