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2022-2023 تقرير المسؤولية االجتماعية الربع الثاني

تقرير مبادرات المسؤولية االجتماعية

خطة المسؤولية االجتماعية )الربع الثاني(

الربع الثاني من 1 أكتوبر إلى 31 ديسمبر 2022م

األنشطة / الفعاليات / البرامجم
الخطة الزمنية

تاريخ االنتهاءتاريخ البداية

17 أكتوبر 2022م17 أكتوبر 2022مندوة الصحة النفسية للجميع1

23 أكتوبر 2022م23 أكتوبر 2022مندوة التغذية الصحية للرياضيين2

20 نوفمبر 2022م20 نوفمبر 2022ماليوم الترفيهي التعليمي للطفل3

14 ديسمبر 2022م14 ديسمبر 2022ماليوم الترفيهي لألطفال أصحاب الهمم4

27 ديسمبر 2022م21 ديسمبر 2022مبرنامج )معنا قوي صحتك(5

25 ديسمبر 2022م25 ديسمبر 2022ماالستثمار األمثل ألبنائنا الطالب6

27 ديسمبر 2022م27 ديسمبر 2022مورشة عمل "إدارة الوقت"7

29 ديسمبر 2022م29 ديسمبر 2022مسواعدنا معك8

معد الخطة السنوية / مدير المسؤولية االجتماعية      ناصر عبدالله الشمري

naasr1991@hotmail.com : ت : 0559784995            بريد إلكتروني طريقة التواصل 
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2022-2023 تقرير المسؤولية االجتماعية الربع الثاني

أولويات خطة المسؤولية االجتماعية بالنادي )الربع الثاني(

مجاالت خطة المســـؤولية االجتماعية واألطرف المســـتفيدة 
الثاني( )الربع 

نســـعى في نادي الباطن للتواصل الفعال مع أصحاب المصحلة، بالتخطيط 
والتنفيـــذ لمبـــادرات رياضية وترفيهيـــة وثقافية وتعليميـــة ومجتمعية 
قصيـــرة وطويلة المدى، وبحيث تســـتهدف تحقيق رضـــا أصحاب المصلحة 
وإشـــباع ورغباتهم واحتياجاتهـــم، وتعزيز االنتماء والـــوالء للنادي وتعزيز 

والمحافظة علـــى جمهور النادي.

األطراف المستفيدةمجاالت الخطة

المرأةالصحة

كبار السنجودة الحياة

األشخاص ذوي اإلعاقةالتعليم والثقافة

األطفال والشبابقاعدة ممارسة كبيرة

مشجعين الناديالمشاركة المجتمعية

الجمهورتسويق العالمة التجارية

مجتمع النادياالنتماء والوالء والمواطنة

المؤسسات المجتمعيةالتدريب والتأهيل المجتمعي
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2022-2023 تقرير المسؤولية االجتماعية الربع الثاني

اسم المبادرة

تاريخ التنفيذ

تفاصيل

األهداف

ندوة الصحة النفسية للجميع

17 أكتوبر 2022م

االحتفال باليوم العالمي للصحة النفسية
ـــادة قاعـــدة المســـتفيدين مـــن أنشـــطة  زي

المســـؤولية االجتماعيـــة
الحفاظ على الجمهور

لـــدى  للنـــادي  الذهنيـــة  الصـــورة  تحســـين 
ين لمســـتفيد ا

التواصل مع الجمهور 
تنمية الوالء واالنتماء للنادي لدى المستفيدين

بمشـاركة أحـد المختصيـن فـي الصحـة النفسـية كمتحـدث تـم تنفيـذ نـدوة علميـة توعويـة عـن 
الصحـة النفسـية سـواء ألفـراد المجتمـع أو الالعبيـن وذلـك بمناسـبة اليـوم العالمـي للصحـة 
النفسـية، وتـم تنفيـذ النـدوة عـن بعـد وتناولـت المواقـف الحياتيـة الضاغطـة وكيفيـة التعامـل 

معهـا، وكذلـك المواقـف فـي الرياضـة وكيفيـة مواجهتهـا.

تحليل النشاط

مشاركة 10 العبين من الشباب 
والناشئين بالنادي

مشاركة 15 من المهتمين )عن بعد(
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2022-2023 تقرير المسؤولية االجتماعية الربع الثاني

إدارة النشاط

توثيق النشاط

عدد “1” من أعضاء المسؤولية االجتماعية

youtube.com/watch?v=lgwGvQibKpA

https://www.youtube.com/watch?v=lgwGvQibKpA
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2022-2023 تقرير المسؤولية االجتماعية الربع الثاني

اسم المبادرة

تاريخ التنفيذ

تفاصيل

األهداف

تحليل النشاط

ندوة التغذية الصحية للرياضيين

23 أكتوبر 2022م

االحتفال بيوم األغذية العالمي
زيـــادة قاعدة المســـتفيدين من أنشـــطة 

المســـؤولية االجتماعية
الحفاظ على الجمهور

مشاركة 25 العب من الشباب
مشاركة 2 من إداري األلعاب الرياضية

مشاركة 2 من المدربين
األعمار السنية المشاركة من 16 إلى 18 سنة

لـــدى  للنـــادي  الذهنيـــة  الصـــورة  تحســـين 
ين لمســـتفيد ا

التواصل مع الجمهور 
التغذيـــة الصحيـــة  الالعبيـــن حـــول  توعيـــة 

التدريـــب خـــالل 

بمشـاركة عضـو هيئـة تدريـس مـن جامعـة حفـر الباطـن متخصص في علوم الرياضة والنشـاط 
البدنـي والتغذيـة للرياضييـن، تـم تنفيـذ نـدوة تثقيفيـة لالعبيـن بالنـادي حضرهـا أكثـر مـن 25 العـب 
مـن الشـباب، وتناولـت فعاليـات النـدوة التغذية الصحيـة قبل وأثناء وبعد التدريب وكمية المياة 

التـي يجـب علـى الالعـب تناولهـا يوميـاً خاصـة قبل وأثنـاء وبعد التدريب والمنافسـة.
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2022-2023 تقرير المسؤولية االجتماعية الربع الثاني

إدارة النشاط

توثيق النشاط

عدد “2” من أعضاء المسؤولية االجتماعية
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2022-2023 تقرير المسؤولية االجتماعية الربع الثاني

اسم المبادرة

تاريخ التنفيذ

تفاصيل

األهداف

تحليل النشاط

اليوم الترفيهي التعليمي للطفل

20 نوفمبر 2022م

االحتفال باليوم العالمي للطفل
زيـــادة قاعدة المســـتفيدين من أنشـــطة 

المســـؤولية االجتماعية
الحفاظ على الجمهور

12 ســـنة مشـــاركة األطفـــال أقـــل مـــن 
تضمن اليوم على ألعاب حركية وترفيهية 

مشاركة األطفال من الذكور واإلناث
تضمن اليوم على ألعاب تعليمية

لـــدى  للنـــادي  الذهنيـــة  الصـــورة  تحســـين 
ين لمســـتفيد ا

التواصل مع الجمهور 
تنمية الوالء واالنتماء للنادي لدى 

المستفيدين

بمناسـبة اليـوم العالمـي للطفـل نظمـت إدارة المسـؤولية االجتماعيـة بالنـادي فعاليـة ترفيهيـة 
تعليميـة لألطفـال مـن الذكـور واإلنـاث بمقـر أكاديميـة النـادي بالعزيزيـة، وقـد اشـتملت الفعالية 
علـى عـدد مـن اللعبـات الترفيهيـة مثـل التصويـب عـن بعـد والحركة على صور لليديـن والقدمين، 
وكذلـك ألعـاب تعليميـة حركيـة مـن خـالل بنرات مطبوعة تتضمن مسـائل حسـابية جمع وطرح 

والمشـاركين عليهـم حـل المسـائل ثـم االنتقـال بأقدامهـم على اإلجابـات الصحيحة.



9 A L B AT I N  C L U B

2022-2023 تقرير المسؤولية االجتماعية الربع الثاني

إدارة النشاط

توثيق النشاط

عدد “2” من أعضاء المسؤولية االجتماعية
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2022-2023 تقرير المسؤولية االجتماعية الربع الثاني

اسم المبادرة

تاريخ التنفيذ

تفاصيل

األهداف

تحليل النشاط

اليوم الترفيهي لألطفال أصحاب الهمم

14 ديسمبر 2022م

االحتفـــال باليوم الدولي لألشـــخاص ذوي 
اإلعاقة

زيـــادة قاعدة المســـتفيدين من أنشـــطة 
المســـؤولية االجتماعية

الحفاظ على الجمهور
تحقيق الشراكة المجتمعية

مشـــاركة أكثـــر مـــن 60 طفل مـــن ذوي 
اإلعاقة

مشاركة األطفال ذوي اإلعاقة الحركية

مشاركة األطفال ذوي اإلعاقة الذهنية
مشاركة أعمار سنية من 6 إلى 12 سنة

تحسين الصورة الذهنية للنادي لدى 
المستفيدين

الوصول للجمهور 
تنمية الوالء واالنتماء للنادي لدى 

المستفيدين
تحسين الحالة النفسية للمشاركين

بمناسـبة اليـوم العالمـي لألشـخاص ذوي اإلعاقـة نظمـت إدارة المسـؤولية االجتماعيـة بالنـادي 
بالتعـاون مـع مركـز التحـدي والنجـاح للرعايـة النهاريـة بحفـر الباطن، وبحضـور أكثر من 60 طفل 
الفعاليـات  تنفيـذ عـدد مـن  تـم  بالمركـز،  ، وعـدد مـن األخصائييـن  المعاقيـن ذهنيـاً وحركيـاً مـن 
الترفيهيـة بالصالـة المغطـاة بمقـر النـادي، وقـد تضمنـت الفعاليـات علـى ألعـاب تصويـب ورمي 

التحـرك علـى رسـومات األيـدي واألقـدام وجمـع الكـرات.
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2022-2023 تقرير المسؤولية االجتماعية الربع الثاني

إدارة النشاط

توثيق النشاط

عدد “4” من أعضاء المسؤولية االجتماعية
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2022-2023 تقرير المسؤولية االجتماعية الربع الثاني

اسم المبادرة

تاريخ التنفيذ

تفاصيل

األهداف

تحليل النشاط

برنامج )معنا قوي صحتك(

21 ديسمبر 2022م – 27 ديسمبر 2022م

الوصول للجمهور
تحســـين الصـــورة الذهنيـــة للنـــادي لـــدى 

المســـتفيدين
حـــث المســـتفيدين علـــى االســـتمرار فـــي 

البدني النشـــاط 

مشـــاركة األطفـــال الذكـــور أقـــل من 10 
ت ا سنو

مشاركة عدد من العاملين بالنادي
تضمن اليوم على ألعاب حركية 

مشاركة الشباب والرواد فوق 30 سنة
تنفيذ 10 ســـاعات تدريبـــات لياقة بدنية وألعاب 

ترفيهية
والصالـــة  البدنيـــة  اللياقـــة  صالـــة  اســـتثمار 

ه  لمغطـــا ا

الحفاظ على الجمهور
زيادة قاعدة المستفيدين من أنشطة 

المسؤولية االجتماعية
تنمية الوالء واالنتماء للنادي لدى 

المستفيدين

أطلقت إدارة المسؤولية االجتماعية بالنادي برنامج تدريبي بدني يستهدف تنمية اللياقة البدنية 
لجمهـور النـادي والمهتميـن مـن أبنـاء حفـر الباطن والعاملين بالنادي، واحتوى البرنامج على عدد 
مـن األلعـاب الحركيـة التـي تتطلـب بـذل مجهـود بدنـي باإلضافـة غلـى ألعـاب ترفيهيـة حركيـة 
لألطفـال، وقـد اسـتفاد مـن فعاليـات البرنامـج عـدد مـن األطفـال أقل من 10 سـنوات، وعدد من 

الـرواد فـوق 40 سـنة وكذلـك الشـباب مـن 20 إلـى 30 سـنة، وعـدد مـن العامليـن بالنـادي.
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2022-2023 تقرير المسؤولية االجتماعية الربع الثاني

إدارة النشاط

توثيق النشاط

عدد “3” من أعضاء المسؤولية االجتماعية 
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2022-2023 تقرير المسؤولية االجتماعية الربع الثاني

اسم المبادرة

تاريخ التنفيذ

تفاصيل

األهداف

تحليل النشاط

االستثمار األمثل ألبنائنا الطالب

25 ديسمبر 2022م

الوصول للجمهور
تحســـين الصـــورة الذهنيـــة للنـــادي لـــدى 

المســـتفيدين
تحقيق الشراكة المجتمعية  

ورشـــة تدريبيـــة حضرهـــا عدد مـــن أولياء 
األمور

مشـــاركة عدد من المعلمين والعاملين 
بالنادي

مشاركة عدد 10 من الطالب
طـــرق  عـــن  التعريـــف  الورشـــة  اســـتهدفت 

الطـــالب طاقـــات  اســـتثمار 

التواصل مع الجمهور
زيادة قاعدة المستفيدين من أنشطة 

المسؤولية االجتماعية
تعزيز الوعي لدى أولياء األمور والمعلمين 

بالتربية الصحية

مـن واقـع اهتمـام إدارة النـادي بالطـالب والنشـئ، ركـزت إدارة المسـؤولية االجتماعيـة بالنـادي 
علـى تنفيـذ عـدد مـن األنشـطة الثقافيـة والرياضيـة والتعليميـة للنشـئ والطـالب فـي هـذا الربـع، 
وضمـن تلـك األنشـطة ورشـة عمـل اسـتهدفت اوليـاء األمور والمعلمين والطـالب حول كيفية 
اسـتثمار طاقـات الطـالب خاصـة فـي األعمـار السـنية الصغيـرة، وكشـفت الورشـة عـن وسـائل 
الصحيحـة، وكذلـك  بالطـرق  وتنميتهـا وصقلهـا  المتننوعـة  المجـاالت  فـي  الموهبـة  اكتشـاف 
توجيه الطالب ألفضل سـلوكيات يمكن التعامل بها داخل الجماعات المختلفة سـواء جماعة 

األسـرة أو جماعـة األصدقـاء أو جماعـة المدرسـة، مـن أجـل تحقيـق تنشـئة اجتماعيـة سـليمة.
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2022-2023 تقرير المسؤولية االجتماعية الربع الثاني

إدارة النشاط

توثيق النشاط

عدد “2” من أعضاء المسؤولية االجتماعية 
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2022-2023 تقرير المسؤولية االجتماعية الربع الثاني

اسم المبادرة

تاريخ التنفيذ

تفاصيل

األهداف

تحليل النشاط

ورشة عمل »إدارة الوقت«

27 ديسمبر 2022م

التواصل مع أصحاب المصحلة
تحسين بيئة العمل بالنادي

حضور عدد من موظفي النادي
لخطـــط  التخطيـــط  الورشـــة  تضمنـــت 

عمـــل

حضور بعض المهتمين من المعلمين
التخطيط لنموذج أنشطة أسبوعية متنوعة

صقل مهارات أصحاب المصلحة
تعزيز االنتماء والوالء للنادي لدى 

المستفيدين

مـن  عـدد  منهـا  اسـتفاد  حضوريـة  عمـل  ورشـة  بالنـادي  االجتماعيـة  المسـؤولية  إدارة  نفـذت 
العاملين بالنادي وبعض المعلمين حول إدارة الوقت وطرق االسـتفادة منه، وأهمية اسـتثمار 
الوقـت فـي التخطيـط االسـتراتيجي سـواء للفعاليـات أو خطـط العمل، وإعطـاء نماذج تطبيقية 
لعمـل خطـة أنشـطة أسـبوعية تتضمـن ثالثـة أنشـطة مختلفـة )رياضيـة وثقافيـة واجتماعيـة( 

وكيفيـة التخطيـط والتنظيـم واإلدارة والتنفيـذ والوثيـق لتلـك األنشـطة.
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إدارة النشاط

توثيق النشاط

عدد “1” من أعضاء المسؤولية االجتماعية
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اسم المبادرة

تاريخ التنفيذ

تفاصيل

األهداف

تحليل النشاط

سواعدنا معك

29 ديسمبر 2022م

مساندة أصحاب الهمم
تحقيق الشراكة المجتمعية

للنـــادي تجـــاه  الـــدور المجتمعـــي  تعزيـــز 
المعاقيـــن

صيانة 15 جهاز معين على الحركة
مشاركة 5 أشخاص من كوادر الجمعية

خدمة 15 معاق حركياً
عدد 4 ساعات من الصيانة لألجهزة

لـــدى  للنـــادي  الذهنيـــة  الصـــورة  تحســـين 
ين لمســـتفيد ا

زيـــادة قاعـــدة المســـتفيدين مـــن أنشـــطة 
االجتماعيـــة المســـؤولية 

تعزيز االنتماء والوالء للنادي لدى المستفيدين

سـواعدنا معـك. مبـادرة اسـتهدفت األشـخاص مـن ذوي اإلعاقـة الحركيـة، وعملـت على صيانة 
األجهزة المعينة والتي يسـتخدمها ذوي اإلعاقة في الحركة، وذلك من خالل شـراكة مجتمعية 
بالمنطقـة الشـرقية والتـي اسـتضافها  الحركيـة  الباطـن وجمعيـة سـواعد لإلعاقـة  نـادي  بيـن 
الحركيـة للمعاقيـن  29 ديسـمبر، مـن أجـل اسـتقبال عـدد مـن األجهـزة  يـوم الخميـس  النـادي 

وعمـل صيانـة كاملـة لهـا.
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