
 

 كيف يمكنني بناء مجموعة مجتمعي؟

 
 

جتماعات،بعض اإل أت  تسجيل وبدالبعد أن قمت ب  
 ما الذي يمكنك فعله للحفاظ على نمو مجموعتك؟

سنوات  الثالث على مدىوما هي المشاريع أو األنشطة الكبيرة التي ترغب في إطالقها خالل العام المقبل؟  ضع خطة: .1
عتبارك تطوير لجان إخطة لكل مشروع. ضع في  لديك أن  طلب من أعضائك التفكير بشكل كبير، ولكن تأكد من أ  القادمة؟ 

 إلرشادك: (SMARTذكية )ستخدم أهداف إتساعد في العمل. 
 من/ ماذا سيركز هذا المشروع؟على : التحديد 
 لقياس: كيف ستعرف أنك أكملت المشروع؟اة يقابل 
 ه العمل: ماذا ستفعل؟يوجت 
 واقعية: ماذا ستكون نتائج مشروعك؟ال 
  تنتهي؟سمتى  الوقت: متى ستبدأ /تحديد\ 

 
أدوات مليئة بالمهارات والموارد. قم  صندوق: يحمل كل شخص في مجموعتك صندوق األدوات الخاص بككيف تستخدم  .2

 آلة لقص العشب؟ من يعرفبتنمية مجموعتك عن طريق مطالبة أعضاء المجتمع بمشاركة كيف يمكنهم المساهمة. من لديه 
 فيس ستخدام الكمبيوتر إلنشاء منشورات أو صفحةإ أي شخص في شركة محلية يرغب في المساهمة في نزهة؟ من يمكنه

 ؟(Facebook) بوك
 

دعوة وكاالت المدن والمنظمات غير الربحية وقادة المجتمع اآلخرين للحديث عن قم ب :إجلب المعلومات إلى المجموعة .3
مدينة ديترويت، ضباط : تحسين هاالموارد الرئيسية إلخبار الناس عنأهم ة للمقيمين. إهتمامات المجتمع والموارد المتوفر

، ورش عمل إعادة تدوير (Detroit Land Bank) ديترويت الندبنك ، الشراكة المجتمعية في شرطة األحياء السكنية
 صفر.لجعلها ديترويت في النفايات 

     

م قمرة واحدة في الشهر عندما يكون الطقس لطيفا.  قم بتوزيع المنشورات أعضاء جدد: تعيينقم ب .4
ر. على الفو والمشاركة لالنخراط ودعوتهمواإللتقاء بالجيران الجدد وتحيتهم المجتمع بإستضافة 

ام كرة القدم ورمي السه مثل عابلألفكر في ا -فيهية لألطفال والشباب األنشطة التر برنامجك نضم   
 .لكن البأس بذلكأبًدا ، و ٪011في الحديقة وما إلى ذلك. تذكر أنك لن تحصل على مشاركة بنسبة 

 

مفتاح الرئيسي لبناء نادي لمجموعة أقوى. فكر في طرق عملية لبناء عالقة أفضل المعرفة جيرانك هو  إبق على إتصال دائم: .5
(، ومجموعة تواصل عبر Facebookمع اآلخرين مثل النشرات اإلخبارية األسبوعية، وإطالق مجموعة على الفيس بوك )

 عضوية في جداول بيانات جوجلالرسائل نصية وغيرها الكثير! قم بمتابعة من يحضر إلى إجتماعاتك عن طريق إنشاء قائمة 
(Google Sheets.) 

 

 

 

 

 

 



  

 كيف أقوم بجمع التبرعات؟

 تنمو! هل فكرت في مطالبة األعضاء بدفع مبلغ صغير مقابل كي تحتاج المجموعات إلى موارد ل :األعضاء إستحقاقات

. ، الخالوجبات الخفيفة لالجتماعات و، الماء أالورق للطباعة شراء هذا يسمح لك بتمويلدوالر شهريًا(  5الى  1)المستحقات؟ 

 جتماع.إكل في في الميزانية  الموجود ة المبلغقراءنة الخاص بك التعامل مع أي أموال، ويجب على أمين الخز

 

 :موقع الفيس بوك قم بجمع التبرعات على التمويل الجماعي (Facebook) ب  موقع بمناسبة عيد ميالدك أو جر 

GoFundMe موقع بحاجة الى مزيد من الدعم؟ تواصل مع إذا كنت بكاتك.لجمع األموال من ش ioby Detroit  للحصول

  https://www.ioby.org/campaign/detroitعلى مساعدة بشأن التمويل الجماعي: 
 

 ة أو الشركات المحلية القريب مشاريع التجاريةفكر في ال :ة )المادية(عينيالتبرعات ال

)طالء أو خشب أو صناديق  بعض الموادمسودة خطاب لطلب التبرع ب قم بكتابةمنك. 

لغرض ة إلى يوم المرح السنوي أو ( أو تبرعات نقدية زائدة عن حاجتهمإضافي

. أو يمكنك ببساطة أن تطلب من الموظفين التطوع مع الحي السكني تنظيف

 مالحظة شكر!كتابة . ال تنس الحي مجموعتك في يوم تنظيف

 

 :لى معظم المنح أو قبول التبرعات المخصومة من الضرائب، عصول حلل المنح

سوف تحتاج إلى إعداد وتقديم عدة أشكال للتسجيل كمنظمة غير ربحية ، مما يعني 

 بضعة أشياء:

 قسم ،إدارة شؤون الترخيص والتنظيم في والية ميشيغان الى يةغير ربحية تأسيس فقرات ملف يضم إعداد وتقديم .1

 .(Michigan Department of Licensing & Regulatory Affairs) الشركات

على ان:غميشيوالية مع النائب العام ل (Initial Solicitation form) "نموذج العطاء األولي" ملف يضم إعداد وتقديم .2

 517-373-1110أو االتصال بالرقم  https://www.michigan.gov/ag الرابط

للحصول على   4933-829-800على الرقم (Internal Revenue Service) اتصل بخدمة اإليرادات الداخلية .3

 إستمارةباإلعفاء" ) رراقلمرفقة "طلب اال( والحزمة ا557منشور "حالة اإلعفاء الضريبي لمؤسستك" )المنشور رقم 

  .form-pubs/about-https://www.irs.gov/forms-1023 الموقع األلكتروني: (. أو تفضل بزيارة1221

 

لتنزيل  (Nonprofit Enterprise at Work) العملة، قم بزيارة المؤسسة غير الربحية في فصلمللحصول على تعليمات 

أو االتصال بالرقم    /http://www.new.org/startupعلى الموقع:الخاص بها ةغير الربحي إنشاء المنظماتدليل 

 على الرابط:      مواردو أدوات ، صفحة ميشيغان المجتمعيةأو قم بزيارة صفحة موارد  998 (734)- 0160

community.org/-https://mi  
 

 

 

 

 

 

 

https://www.ioby.org/campaign/detroit
https://www.michigan.gov/ag
https://www.irs.gov/forms-pubs/about-form-1023
http://www.new.org/startup/
https://mi-community.org/


  

 أنواع األنشطة التي يمكننا القيام بها؟ هي ما

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ميك أوفر )مبادرة سنوية لتنظيف وتجميل حي سكني(  موتور سيتيمبادرة لمشاركة في أ 

 لقاء مع مسؤولي المدينة أو المنظمات غير الربحية المحلية للتعرف على عملهمال 

 لبحث والتقدم بطلب للحصول على المنح الصغيرةا 

 قسم شرطة ديترويت  معبالتعاون طالق دورية إذاعية إ DPD 

 شاغرة أرض وتجميل قطعة تبني 

 ستضافة نادي الكتاب في حقيبةإ: 

https://detroitpubliclibrary.org/services/book-clubs 

 السباغيتي أوالمقلي عشاء السمك  وجبة إقامة 

 السكني في الحي لمسنينااألشخاص  لزيارة لسنالكبار  لجنة إنشاء 

 لخإ العودة إلى المدرسةفي يوم المرح ، لتوزيع الحلوى: الطفل صديق فعاليات ستضافةإ. 

  للحي السكنيإخبارية  نشرةإنشاء 

  وملئه بموارد المجتمع والنشرات، وإحضاره إلى  جعاالمرملف لتوثيق إنشاء

 جتماعاتكإ

  فهاتبارقام الشجرة  عمل تخطيط على شكللسكان وباالتصال ل أرقام تجميع قائمة 

 اشهري   طبقبوجبة أو حفلة يساهم فيها كل ضيف  ستضافةإ 

 (غيرهال، واطفاأل مجالسةتجريف الثلج، ة الخدمات )شاركلوقت لملبنك  إنشاء 

  بما أنجزته حي السكنيإلخبار ال من بيت الى بيتالقيام بجولة! 

 نهاية العامفي حتفال إقامة إ 

 
 



  

 ؟أين يمكنني العثور على مساعدة إضافية 

 األحياء السكنية نمو نواديفي  للمساعدة ابرنامجً  عضو مجلس المدينة عن المنطقة السادسة كاستاندا لوبيز أطلق 

 على األيميلأو 567-3027 318 الرقم  علىفتون برانج أتصل بإاألخرى.  حياءاأل مجموعاتو
branchea@detroitmi.gov  لتحديد موعد  . 

Habla Español؟ Llame Laura al 313-224-1204 o al correo sanchezl@detroitmi.gov. 
 

 األحياء السكنية على الرابط نواديعلى اإلنترنت لتطوير  موقعفي مدينة ديترويت  األحياءإدارة لدى  :

Neighborhood-Your-Opportunities/Improve-http://www.detroitmi.gov/Detroit 
 

 ول ورش عمل حمكتبة ديترويت العامة ال تنسى مكتبتك المحلية! تستضيف
نظر هنا أ. غيرهاصغيرة والتجارية العمال األ إنشاءكتابة السيرة الذاتية و

 /https://detroitpubliclibrary.orgلمزيد من المعلومات: 
 

 بجامعة كنساس مورًدا مجانيًا عبر اإلنترنت  أدوات المجتمعمجموعة تعتبر
مع إرشادات خطوة بخطوة حول جميع التغييرات التي طرأت على المجتمع، 

، ووضع الخطط في ذلك نماذج حول بناء الشراكات، وبناء القيادة بما
 اإلستراتيجية والتقديم للحصول على المنح.

 

 يةمجتمعالموارد ميشيغان يربط (Michigan Community Resources )ينالمجموعات مع محامين مجاني 

ساعات عمل للمساعدة في تبادل األفكار، أو صياغة أو  أيًضا MCR معامالت القضايا القانونية. كما تمتلك للمساعدة في
                        المزيد! غيرها مراجعة المستندات في مجاالت التسويق، وكتابة المنح، ومشاركة الشباب و

hours-services/office-do/direct-we-community.org/what-www.mi   أو االتصال بالرقم

 .203، الرقم الداخلي  313.962.3171
 

 المؤسسة غير الربحية في العمللدى (Nonprofit Enterprise at Work ) ورابطة ميشيغان غير الربحية  

(Michigan Nonprofit Association  ) الكثير من محالت العمل والمنشورات عبر اإلنترنت للمجموعات المجتمعية

 /www.mnaonline.orgو  /www.new.org/startup series: أنظر الى الرابط والمنظمات غير الربحية. 
 

التنمية المجتمعية في ديترويت فين ستشارون القانونييالم (Community Development Advocates of 
Detroit)  هي منظمة ذات عضوية في مجموعات تطوير المجتمع وتحسين األحياء. يمكنهم المساعدة من خالل التدريب

، عبر البريد اإللكتروني  4620-832-313والمساعدة الفنية ومشاركة المعلومات والتعليم وغير ذلك. اتصل بالرقم 

online.org-troyanderson@cdad الموقع اإللكتروني أو قم بزيارة online.org-http://cdad . 
 

 ستشارة القانونيةمركز ماري تيرنر لإلليس لدي جهاز كمبيوتر؟ تفضل بزيارة مكتبتك المحلية أو (Mary Turner 
Center for Advocacy )1927: على العنوان لطباعة أو عرض الموارد Rosa Parks Suite 110A   9الساعة من 

 مساًء ، من اإلثنين إلى الجمعة. 5صباًحا حتى الساعة 

mailto:branchea@detroitmi.gov
mailto:sanchezl@detroitmi.gov
http://www.detroitmi.gov/Detroit-Opportunities/Improve-Your-Neighborhood
https://detroitpubliclibrary.org/
http://www.mi-community.org/what-we-do/direct-services/office-hours
http://www.new.org/startup%20series/
http://www.mnaonline.org/
http://cdad-online.org/

