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هاكـثـــون
هــــــــدايـــــة
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الشــباب مــن الذكــور واإلنــاث هم ركيــزة المجتمع ودعامته 
المفعمــة  وطاقاتــه  الّشــباب  قــّوة  فلــوال  األساســّية، 
بالحيوّيــة لمــا نهضــت كثيــٌر مــن األمــم والحضــارات، ولذلــك 
حــددت االمــم المتحــدة  يومــا عالميــا للشــباب كل ســنة ، 

يوافــق 12 اغســطس مــن كل عــام.
ــة العامــة لإلحصــاء فــي تقريرهــا لعــام  وقــد أشــارت الهيئ
يمثلــون   )35-15( العمــر  مــن  الشــباب  نســبة  أن   ،2020
مــن  كان  ولذلــك  الســعودي،  المجتمــع  مــن   ،36.7
مســتهدفات رؤيــة 2030 تمكيــن الشــباب، وفتــح المجــال 

فعــال بشــكل  فــي مجتمعاتهــم  للمشــاركة  لهــم 
ــا مــن الجمعيــة بأهميــة هــذه الفئــة، حرصــت  علــى  وإيمان
)االصالــة  بيــن  تجمــع  الشــباب،  مناســبة  برامــج  تقديــم 
إيجــاد  فــي  الشــباب  الــى مشــاركة  وتهــدف  والتجديــد(، 

الحيــاة التــي تواجههــم فــي هــذه  حلــول لمشــاكلهم 

مقدمة : 
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مجال المشروع وصف المشروع
- دعوي

- تربوي

- قيمي

فعاليــة تقــام فــي يــوم واحد 
يجتمــع فيهــا مجموعــة مــن 
يبحــث  الشــبابية،   األفرقــة 
كل فريــق عــن حــل مشــكلة 
شــبابية، ويتــم عــرض هــذه 
الحلــول، أمــام اللجنــة الختيار 

الحــل الفائــز
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1- كثرة مشاكل الشباب خاصة في هذه الفترة
2- مشاركة جمعية هداية في االهتمام بهذه الفئة.

ــول  ــاد حلـ ــي إيجـ ــباب فـ ــاركة الشـ 1- مشـ
لمشـــاكلهم

الـــى أهميـــة  المجتمـــع  لفـــت نظـــر    -2
الشبــــــاب والوقـــــــوف معهـــــــــم لحـــــــل 

كلهم مشـــا مبررات المشروع

أهداف  المشروع
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المشاركـــون في البــــرنامج الفئات المستهدفة

السعوديون كهدف مباشر
فئة الشباب من عمر 18 - 30

شــــاب وشـــابة
)100 (
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تكلفة البندالبند

 10000ريالاالتفاق مع المحكمين

30000 ريالاختيار قاعات مناسبة بأحد فنادق الخبر

5000 ريالالتعاقد مع مقدم البرنامج 

20000 ريالتجهيز المطبوعات

80000 ريالتجهيز الجوائز

10000 ريالاختيار اللجنة اإلعالمية 

15000 ريالالدعاية للبرنامج

5000  ريالتكريم ضيوف البرنامج

1000 ريالتكريم الراعي

4000 ريالمصاريف إدارية

180000 ريال )مائة وثمانون ألف ريال ( مجموع تكاليف البنود

العرض المالي المتوقع
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النتائج 
والمخرجات 
المتوقـــعــة

أواًل

ثانيًا

حل لبعض مشاكل 
الشباب

 التعاون بين جمعية هداية 
والمؤسسات االخرى 

بالمجتمع للتعاون في حل 
مشاكل الشباب

إيجـــــاد

فتح افاق 



لنمأل الكون ..
بنــور اإلســـالم


