
االطار الزمني المستهدفالوصفالتصنيفاألسمالرقم

فعاليةملتقى نادي الموارد البشرية1

 شخص من الحكومة االتحادية والقطاع الخاص، تم عقد ملتقى نادي الموارد البشرية والذي تمحور  120بحضور 

حيث سلط الملتقى الضوء على مبادرة صاحب . حول عام الخير بين التطوع والمسؤولية المجتمعية للمؤسسات

 عاماً للخير من منظور أصحاب 2017، بإعالن "حفظه هللا"السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، 

.التجارب الخيرية والتطوعية، كما تناول أوجه المشاركة المؤسسية والفردية في إنجاح مبادرات عام الخير

يناير

يناير متطوعا من من الحكومة االتحادية30اشراك  .  عامل مواقع انشائية في دبي300تم توزيع مالبس شتوية وهدايا على مبادرةتطوعية- مبادرة شتاؤهم دافي2

مبادرةحملة شهرية مستمرة على مدار العام" - سندهم أمانة"مبادرة 3

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

تم اطالق .  تم اشراك موظفي الحكومة االتحادية بالحملة عبر التبرعات برسائل نصية . تكاليف العالج، وشراء األدوية 

حملة لعالج مرضى القلب وتم تغطية تكلفة عالج حالتين من هيئة الصحة في دبي

فبراير

فبرايرتنظم مجموعة فعاليات صحية لموظفين الهيئةفعاليةاليوم الرياضي الوطني4

مارستم تكريم موظفي الفئة الخدمية والمعاونة في الهيئة وتم تكريم عامل نظافة  خارجيفعاليةتزامناً مع يوم السعادة العالمي-  إسعاد موظفي الخدمات5

فعاليةتطوعية- زيارة ميدانية إلى مركز التنمية االجتماعية لتعليم الكبار 6
تزامناً مع يوم األم، نظمت زيارة ميدانية إلى مركز التنمية االجتماعية لتعليم الكبار في دبي، شارك بها عدد من موظفات 

الهيئة، وزعن خاللها الورود والهدايا الرمزية على موظفات المركز و منتسباته،
مارس

فعاليةتطوعية- زيارة قرية العائلة في دبي7
ضمن مبادرات الهيئة في عام الخير ودعماً لمبادرة شهر القراءة الوطني، زار وفد من الهيئة قرية العائلة في دبي يرافقه 

الكاتبة اإلماراتية الدكتورة فاطمة المزروعي
مارس

مارستم تكريم موظفات الهيئةفعاليةيوم المرأه العالمي8

9
تزامناً مع - حملة التبرع بالدم بالتعاون مع بنك الدم التابع لهيئة الصحة

يوم الصحة العالمي
أبريلاشراك موظفي الهيئة والجهات االتحادية بالحملةفعالية

2017أجندة مبادرات وفعاليات الهيئة المجتمعية 



أبريل.اشراك موظفي الهيئة بالحملة لتبني طالب جامعي من موظفي الهيئة لتغطية تكاليف دراسته الجامعية مبادرةمبادرة ساهم في تعليمه10



مبادرةحملة شهرية مستمرة على مدار العام" - سندهم أمانة"مبادرة 11

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

تم .  يتم اشراك موظفي الحكومة االتحادية بالحملة عبر التبرعات برسائل نصية . تكاليف العالج، وشراء األدوية 

 مع جمعية دار البرلمرضى السرطان تم تغطية تكلفة عالج حالة : اطالق حملة لعالج مرضى السرطان

أبريل

مايو موظفين من الخدمات المؤسسية والمساندة ألداء العمرة3 إرسالمبادرةتزامناً مع يوم العمال العالمي- مبادرة عمرة رمضان12

مبادرةمبادرات شهر رمضان- مبادرة عمرة العمر للعمال13
بالتعاون مع جمعية دار البر تم إطالق مبادرة عمرة العمر على مستوى الحكومة االتحادية حيث حققت نجاحاً الفتاً 

كثر من  . عمال106 ألف درهم  تغطي تكاليف العمرة لـ 160وشهدت تفاعالً كبيراً وتم خالل خمس أيام  فقط جمع أ
مايو

مبادرةحملة شهرية مستمرة على مدار العام" - سندهم أمانة"مبادرة 14

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

تم .  يتم اشراك موظفي الحكومة االتحادية بالحملة عبر التبرعات برسائل نصية . تكاليف العالج، وشراء األدوية 

 مع جمعية دار البرلمرضى السرطان تغطية تكلفة عالج حالة :  اطالق حملة لعالج مرضى السرطان

مايو

15" فعاليةبنكهة خيرية" النصف من شعبان
بعام الخير بشكل إبداعي، مستثمرين هذا " حق الليلة"ربط موظفو الهيئة يوم النصف من شعبان أو ما يسمى بـ 

.المجتمعية" سندهم األمانة"النشاط كمناسبة لمساعدة المرضى المعسرين، ضمن مبادرة 
مايو

فعاليةكفالة اليتيم مع جمعية دار البر  بدبي16
تفاعل عدد كبير من الموظفين في الهيئة مع الحملة بكفالة أيتام والتبرع ألعمال الخير  

  أيتام  وحفر آبار في الهند وصدقات جارية8تم كفالة  
مايو

مايوشهدت المحاضرة تفاعالً كبيراً وسجل الموظفون أسماءهم كمتطوعين مع الهالل االحمرفعاليةمحاضرة عن أهمية التطوع مع الهالل األحمر اإلماراتي17

مبادرةالبصر مع مؤسسة نور دبي_ بنعمة_ تحلم_ لعيون#مبادرة 18

تم .  البصر مع مؤسسة نور دبي للمساهمة في دعم المخيمات العالجية _ بنعمة_ تحلم_ لعيون#تم اطالق  مبادرة 

تم تغطية تكلفة عالج  .  جمع التبرعات على مستوى الحكومة االتحادية عبر الحسابات المصرفية  لمؤسسه نور دبي

حالة ب12,250

يونيو

فعاليةالخير_شهر #الخير  في _عام #مسابقة 19
تم إطالق مسابقة داخلية في شهر رمضان تركز في أسئلتها على عام الخير  ومبادراته، لتوعية الموظفين وتذكيرهم بدور 

الهيئة المجتمعي
يونيو

مبادرةحملة شهرية مستمرة على مدار العام" - سندهم أمانة"مبادرة 20

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

تم .  يتم اشراك موظفي الحكومة االتحادية بالحملة عبر التبرعات برسائل نصية . تكاليف العالج، وشراء األدوية 

 أطفال مسجلين لدى جمعية دار البر7تغطية عالج : مرضى الثالسيميااطالق حملة لعالج 

يونيو



مبادرةتطوعية- صائم_إفطار#دعوة للتطوع في حملة 21
 خيم موزعة 4تم إرسال دعوة لقائمة المتطوعين لدى الهيئة لتحضير وتنظيم عمليات اإلفطار في : مبادرة إفطار صائم

.على إمارة دبي بالتعاون مع جمعية دار البر
يونيو

فعاليةفي يوم زايد للعمل اإلنساني" دار البر"و" الهيئة " مذكرة تفاهم بين 22
كة بين الجانبين، وتعزيز التعاون فيما بينهما في  مذكرة تفاهم مع جمعية دار البر، ترمي إلى ترسيخ أواصر الشرا

.مجاالت العمل اإلنساني والخيري والمجتمعي، التي تعود بالنفع والخير على مجتمع اإلمارات
يونيو

مبادرةالعيد_كسوة #دعوة للتبرع في حملة 23
تم اشراك .  بالتعاون مع جمعية دار البر تم إطالق حملة مشروع كسوة العيد لمساعدة المحتاجين:كسوة العيد  

موظفي الهيئة والجهات االتحادية بالحملة عبر ارسال الرسائل النصية
يونيو

يوليوتم تسجيل الهيئة في المنصة الوطنية للتطوعمبادرةالمنصة الوطنية24

مبادرةحملة شهرية مستمرة على مدار العام" - سندهم أمانة"مبادرة 25

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

تم .   يتم اشراك موظفي الحكومة االتحادية بالحملة عبر التبرعات برسائل نصية . تكاليف العالج، وشراء األدوية 

تم تغطية عالج حالة مسجلة لدى جمعية دار البر لمدة سنة كاملة : اطالق حملة لعالج مرضى األمراض المزمنة

لمريض يعاني من مرض السكري

يوليو

فعاليةاعداد دليل التطوع في بيئة العمل للجهات الحكومية26

سيتضمن الدليل المقترح للعمل التطوعي في بيئة العمل سياسات وآليات مشاركة الموظف الحكومي في العمل 

التطوعي و المرجعيات واالجراءات المتعلقة بذلك في قانون الموارد البشرية الحكومية والئحته التنفيذية  ونظام 

كما سيتضمن الدليل اجندة استرشاديه مقترحة للعمل التطوعي .  المكافآت والحوافز المعتمد في الحكومة االتحادية

وذلك لفئة الموظفين والمؤسسات وكذلك ألفراد المجتمع لمشاركة الجهات الحكومية في فرص التطوع المقترحة

يوليو

أغسطس. جهاز حاسب آلي مستعمل من الهيئة ، وإرسالها للمحتاجين داخل الدولة بالتعاون مع بلدية دبي48تم التبرع ب مبادرةإطالق مبادرة مع بلدية دبي27

مبادرةالعيد_كسوة #دعوة للتبرع في حملة 28
تم اشراك .   . بالتعاون مع جمعية دار البر تم إطالق حملة مشروع كسوة العيد لمساعدة المحتاجين:كسوة العيد  

موظفي الهيئة والجهات االتحادية بالحملة عبر ارسال رسائل نصية
أغسطس

مبادرةحملة شهرية مستمرة على مدار العام" - سندهم أمانة"مبادرة 29
تقوم فكرة المبادرة على مد يد العون والمساعدة للمرضى المعسرين في مشافي هيئة الصحة في دبي، حيث تم تغطية 

تكاليف عالج مريض مصاب بمرض فالقلب بالتعاون مع دار البر
أغسطس

أغسطس2017 أغسطس 28- تكريم القيادات النسائية اإلماراتية في الهيئة فعاليةيوم المرأه اإلماراتية30



مبادرةمبادرة ساهم في تعليمه31
تم اشراك ..  . حملة لجمع مستلزمات وقرطاسية المدرسة للتبرع بها لالسر المحتاجة بالتعاون مع جمعية دار البر

موظفي الهيئة والجهات االتحادية بالحملة عبر ارسال الرسائل النصية
سبتمبر

مبادرةحملة شهرية مستمرة على مدار العام" - سندهم أمانة"مبادرة 32
تقوم فكرة المبادرة على مد يد العون والمساعدة للمرضى المعسرين في مشافي هيئة الصحة في دبي، حيث تم تغطية 

.تكاليف عالج طفل من ذوي الدخل المحدود  
سبتمبر

كتوبرتغطية تكاليف طالب جامعيمبادرةمبادرة ساهم في تعليمه33 أ

34
بالتزامن - حملة شهرية مستمرة على مدار العام" - سندهم أمانة"مبادرة 

كتوبر و الشهر العالمي لسرطان الثدي1مع يوم المسنين العالمي   أ
مبادرة

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

. سيتم اشراك موظفي الحكومة االتحادية بالحملة عبر التبرعات برسائل نصية . تغطية تكاليف العالج، وشراء األدوية 

 اطالق حملة لعالج مرضى سرطان الثدي تزامناً مع اليوم العالمي لسرطان الثديسيتم

كتوبر أ

نوفمبررفع العلم وتكريم مجندي الخدمة الوطنية فالهيئةفعاليةيوم العلم35

مبادرةحملة شهرية مستمرة على مدار العام" - سندهم أمانة"مبادرة 36

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

. سيتم اشراك موظفي الحكومة االتحادية بالحملة عبر التبرعات برسائل نصية . تغطية تكاليف العالج، وشراء األدوية 

سيتم اطالق حملة لعالج مرضى السكري تزامناً مع اليوم العالمي للسكري 

نوفمبر

ديسمبرسيتم إطالق حملة تطوعية مع مؤسسه نور دبيمبادرةمبادرة تطوعية مع  نور دبي37

ديسمبرإحتفاليةفعاليةيوم الشهيد واحتفالية اليوم الوطني38

مبادرةحملة شهرية مستمرة على مدار العام" - سندهم أمانة"مبادرة 39
تقوم فكرة المبادرة على مد يد العون والمساعدة للمرضى المعسرين في مشافي هيئة الصحة في دبي، حيث سيتم 

.سيتم اشراك موظفي الحكومة االتحادية بالحملة عبر التبرعات برسائل نصية . تغطية تكاليف العالج، وشراء األدوية 
ديسمبر

ديسمبرتكريم متطوعي الهيئة في االفطار الشهريفعاليةيوم التطوع العالمي40


