الالئحة الداخلية
للحقوق والواجبات
أغسطس 2019م  -ذي الحجة 1440هـ

أخي المستفيد  /أختي المستفيدة :
يسر إدارة المؤسسة الخيرية لرعاية األيتام «إخاء» عرض
الئحة الخدمات المقدمة للمستفيدين (الذين يستلم
عنهم إعانة احتضان من وزارة العمل والتنمية اإلجتماعية)
وتوضيح آليات الحصول عليها وهذه الالئحة تشمل الحقوق
والواجبات وهي كالتالي -:

أوالً :الـحـقـوق
خدمات السكن:
 -1توفيـر سـكن مالئـم (فله نموذجية لعدد  12شـخص) شـامل خدمـات (التأثيث -
الصيانـة  -فواتيـر الخدمـات العامة  -طبـاخ  -عامل نظافة).

 -2توفيـر سـكن مالئـم (شـقه ألربـع أشـخاص) شـامل خدمـات (التأثيـث  -الصيانة -
فواتيـر الخدمـات العامة ).

 -3دعـم إيجـار السـكن كحد أقصـى ( )11,000أحد عشـر ألف ريال لألبنـاء المتزوجين
والمشـموالت وتدفـع لمـرة واحـدة فـي السـنة مـن عقـد اإليجـار لمـن دخلـه
الشـهري أقـل مـن ( )8,000ثمانيـة آالف ريـال.
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الخدمات المالية:
 -1تقديم دعم دوري كل شهر ( )600ستمائة ريال للفئات العمرية من ( )30 – 18للذكور.

 -2إعانـة شـهرية دوريـة للمشـموالت ( )2,200الفيـن ومئتـي ريـال للمشـموالت
(متزوجـة) ومبلـغ ( )1,138ألـف ومائـة وثمانيـة وثالثـون ريـال (مطلقـه  -أرملـة -
مهجـورة ) ومبلـغ ( )500خمسـمائة ريـال لـكل طفـل كحـد أقصـى ثالثـة أطفـال .

 -3هدية مولود مقدارها ( )2,000ألفي ريال لألسرة الواحدة .

 -4تقديـم دعـم مـادي مقطوعًا لحـوادث السـيارات ( للذكور واإلنـاث ) بمبلغ وقدره
( )5000خمسـة آالف ريال.

 -5سـداد فاتـورة الخدمـات (كهربـاء  -مـاء) للمسـتقلين دون الثالثيـن والمتزوجيـن
والمشـموالت بمبلـغ اليتجـاوز ( )1,000ألـف ريـال كل ثالثـة أشـهر .

 -6تقديـم إعانـة (سـلة غذائيـة) لألبنـاء ( متـزوج دون الثالثيـن والمشـموالت) بمبلـغ
اليتجـاوز ( )1.000ألـف ريـال مـرة كل ثالثـة أشـهر.

 -7مسـاعدة مـن هـم دون سـن الثالثيـن والمشـموالت فـي حريـق منـزل (حسـب
اإلطـار التنظيمـي).

 -8إعانـة المسـتقلين دون الثالثيـن والمشـموالت فـي التأثيـث واألجهـزة الكهربائيـة
(حسـب اإلطـار التنظيمـي).
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خدمات التمكين:
 -1مكافـأة تعليـم ( )1.200ألـف ومائتـي ريـال شـهريًا ُتمنـح للدارسـين دون سـن
الثالثيـن .
 -2إعانـة فصليـة للمسـتلزمات الدراسـية ( )500خمسـمائة ريـال ُتمنح للدارسـين دون
سـن الثالثين والمشـموالت .
 -3تقديم دروس تقوية حسب حاجة اإلبن دون سن الثالثين .
 -4توفير نقل مدرسي لألبناء الملتحقين في البيوت النموذجية .
 -5تقديـم إعانـة (تهيئـة مبتعـث) مـرة واحـدة للذكـور واإلنـاث (حسـب اإلطـار
ا لتنظيمـي ) .
 -6تقديـم إعانـة إجـازة مبتعـث لمـرة واحـدة فـي السـنة للذكـور واإلنـاث (حسـب
اإلطـار التنظيمـي) .
 -7سداد رسوم دورات تدريبية المنتهي بالتوظيف دون سن الثالثين لألبناء والمشموالت.
 -8دعـم ريـادة األعمـال لألبنـاء والمشـموالت وتشـمل ( دراسـة الجـدوى  -تصميـم
الهويـة  -تجهيـزات المشـروع ) بمبلـغ ( )5.000خمسـة آالف ريـال لمـرة واحـدة.
 -9توفيـر خدمـات السـفر ( تذكـرة داخليـة  -مصاريـف أساسـية ) للموظـف الجديـد
بمبلـغ اليتجـاوز ( )3.600ثالثـة آالف وسـتمائة ريـال لمـرة واحـدة لألبنـاء والمشـموالت.
 -10تقديـم برامـج وأنشـطة هادفـة ومتنوعـة لتنميـة مهـارات المسـتفيدين
ودمجهـم اجتماعياً .
 -11تقديم استشارات تهيئة للزواج مع الجهات المختصة .
 -12تقديم استشارات الدعم االجتماعي والنفسي .
 -13تقديم استشارات قانونية ونظامية .
 -14تقديـم الدعـم اإلداري للخدمـات المقدمـة للمسـتفيدين مـع الجهـات ذات
العالقـة.
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ثانيًا :الواجبات
التقي ــد باألنظم ــة واللوائ ــح الداخلي ــة ف ــي الس ــكن ،وم ــا يص ــدر م ــن تعليم ــات م ــن
المؤسس ــة أو الف ــرع.
احترام المشرفين والعاملين في السكن وااللتزام بتعليماتهم.
المســـاهمة الفاعلـــة والمشـــاركة اإليجابيـــة فـــي كل مـــا مـــن شـــأنه تحقيـــق
المصلحـــة العامـــة.
المحافظة على الممتلكات (الخاصة ،والعامة) من أثاث وأجهزة ونحوها.
المســاهمة فــي نظافــة الســكن ،والمشــاركة بفاعليــة فــي برامــج الخدمــة الذاتيــة
داخ ــل الس ــكن.
عدم اقتناء الحيوانات داخل السكن .
المشـــاركة الفاعلـــة فـــي إعـــداد وتنفيـــذ البرامـــج واألنشـــطة المختلفـــة (داخـــل
الســـكن ،أو خارجـــه).

٭في حالة مخالفة الئحة الواجبات
يتم مراجعة الئحة الجزاءات بالفرع
وتطبيقها بحق المخالفين.
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