
 

 

 

 

 

 

 

اخلطة التشغيلية مجلعية حصيت الصحية 

 م2021لعام  بطلعة المتياط

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 رؤية امجلعية :

 السعودية  للأرسةة احلياة الصحية حتسني نوعي 

 رساةل امجلعية :

والتوعوية مجليع رشاحئ اجملمتع والتواصل مع تقدمي اخلدمات الصحية 

العاملني يف اجملال الصحي، من خالل العمل املؤسيس اذلي تقوم عليه 

دارية، مع التوظيف الأمثل مجليع التقنيات املتاحة،  من كفاءات حصية وا 

 .خالل رشااكت جممتعية فعاةل

 : الأهداف

 رفع مس توى الوعي الصحي يف اجملمتع -1

 مساعدة املرىض احملتاجني يف احلصول عىل اخلدمات -2

 العمل عىل نرش ثقافة التطوع ال سعايف الطيب -3

 .تقدمي واجب ال غاثة الطبية -4

 

 

 



 

 

 

 

 برامج ومرشوعات مجعية حصيت مبدينة طلعة المتياط  

 اوًل : برامج التثقيف الصحي :

برانمج وقاية :-1  

س هتدف الربانمج فئة الش باب منذ املراحل العمرية املبكرة، وهيدف ا ىل توعيهتم حول اأمه القضااي اليت متس ي 

ويتناول الربانمج  سلبًا اأو ا جيااًب عىل حصهتم وسالمهتمحياهتم اليومية، ولفت انتباههم جلوانهبا اليت ميكن اأن تؤثر 

ثالثة جوانب هممة من حياة الش باب: اأرضار التدخني واخملدرات، السالمة املرورية، واس تخدامات التقنية، 

: وذكل من خالل ابقة من الربامج الفرعية  

هو برانمج للتوعية مبخاطر التدخني واخملدرات بأأنواعها : طريق اخلطر*     

برانمج للتوعية ابلقيادة الآمنة ووسائل السالمة عىل الطريق والسلوكيات اخلطرة اأثناء القيادة :س ياريت الآمنة. . 

برانمج للتوعية ابجلوانب السالبة لس تخدامات التقنية واأثرها عىل الصحة اجلسدية والنفس ية :التقنية الصحية . 

 :اأهداف الربانمج

شلك بنّاء مبا يعود عليه وعىل جممتعه ابلنفعتوجيه الش باب لس تغالل طاقاته ب  . 

ال رشاد لطرائق الاس تخدام الرش يد والتنبيه لعواقب الاس تخدام اخلاطئ لوسائل احلياة العرصية، وخصوصًا 

 .اليت يس هتوي اس تخداهما فئة الش باب

بث والتدمري وال هالكتوعية الش باب بأأهـمية احلفاظ عىل موارد اجملمتع ومقدراته، مبا فهيا مه اأنفسهم، من الع  . 

التأأسيس جليل انشئ عىل القمي والأخالق امحليدة اليت تقوم عىل اأساس ادلين والأعراف اجملمتعية، ومدرك 

 .ملسؤوليته جتاه جممتعه ووطنه

   .تفعيل الرشااكت بني قطاعات اجملمتع اخملتلفة مبا حيقق هل التطور والامنء

 

 

 



 

 

 

 

 

 برانمج طريق اخلطر :

: هو برانمج للتوعية مبخاطر التدخني واخملدرات بأأنواعها، وهيدف ا ىل  

 .التعريف بأأنواع اخملدرات والتأأثريات العضوية الضارة للك مهنا

 .التوعية بأأرضار اخملدرات عىل احلاةل النفس ية والأرسية للمتعاطي

 .اأثر التدخني عىل حصة املدخن ومن حوهل، والطرق املساعدة لال قالع عنه

 الآاثر الاقتصادية طويةل املدى للتدخني واخملدرات عىل اجملمتع

 برانمج س ياريت الأمنة :

: هو برانمج للتوعية ابلقيادة الآمنة ووسائل السالمة عىل الطريق والسلوكيات اخلطرة اأثناء القيادة، وهيدف ا ىل  

الطريق –املركبة  –رشح رشوط السالمة الواجب توفرها يف عنارص القيادة الثالثة: القائد  . 

شارة املرور  جتاوز حدود الرسعة القانونية  –التوعية ابخملاطر املرتتبة عىل العادات السيئة يف القيادة: قطع ا 

خل –تشتت الانتباه اأثناء القيادة  – التفحيط...ا  . 

براز البياانت اليت توحض ارتفاع معدل الوفيات نتيجة احلوادث املرورية يف الأعوام املاضية .ا   

 برانمج التقنية الصحية :

: برانمج للتوعية ابجلوانب السالبة لس تخدامات التقنية واأثرها عىل الصحة اجلسدية والنفس ية، وهيدف ا ىل  

 .التعريف ابلس تخدامات الضارة لوسائل التقنية واأثرها عىل الصحة جسداًي ونفس يًا واجامتعياً 

دمان ال نرتنت  الأرضار الصحية لال شعاعات الناجتة عن اس تخدام  –توضيح اأمثةل للأرضار الشائعة: ا 

خل –بعض الأهجزة  الاضطراابت السلوكية وامليل للعنف...ا  . 

.طرح بدائل حصية للوسائل والاس تخدامات التقنية الضارة  

 

 



 

 

 

 

 

:  برانمج )حقك اأهيا املريض( -2  

القيات ممارسة املهن الصحية. ويركز هيدف الربانمج لتوعية املرىض حبقوقهم الصحية اليت تكفلها هلم القوانني واأخ

: الربانمج عىل احملاور التالية  

 .واجب املريض جتاه حصته .

 .احلقوق الصحية للمريض .

 .حقوق جيب مراعاهتا من وهجة نظر رشعية .

؟كيف يعرف املريض حقوقه وواجباته .  

:  برانمج )العيادة التفاعلية( -3  

 -معارض  –مجمعات  - عيادة مصغرة وجمهزة بأأهجزة طبية ختدم اأفراد اجملمتع يف بيئهتم املعتادة )اأسواق يه

ملتقيات...( بعيدًا عن بيئة املستشفى، ويتلقون من خاللها بعض الفحوصات الأولية مثل: قياس الضغط 

ب العيادة املعلومات والسكر ووتناسب الوزن مع الطول )حساب مؤرش كتةل اجلسم(، ويقدم هلم طبي

ىل تزويدمه بعدد من مطوايت التثقيف الصحي. ويمت الاحتفاظ بنتاجئ  ضافة ا  والنصاحئ الصحية اليت هتمهم، ا 

جراء ادلراسات ال حصائية العلمية  .الفحوصات اليت اأجريت لزوار العيادة التفاعلية لالس تفادة مهنا يف ا 

ىل رفع مس توى الوعي الصحي دلى امجلهور، والتوعية بأأمهية الاكتشاف املبكر للأمراض  هيدف الربانمج ا 

تطبيقًا ملبداأ )الوقاية خري من العالج(. ويشارك يف هذا الربانمج عدد من املتطوعني من اأطباء الامتياز 

.واملمرضني  

:  برانمج )عيادة تواصل لالستشارات النفس ية( -4  

يقابل اأحد الاستشاريني النفس يني اأو الرتبويني ليطرح مينح هذا الربانمج الفرصة للك فرد من اجملمتع يف اأن 

 .مشألكه بصورة مبارشة

ويس تعني الربانمج بنخبة من الاستشاريني يف الطب النفيس وعمل النفس والرتبية اذلين يتطوعون للمشاركة يف 

لقاء يف عيادة الربانمج. ويمت التنس يق بيهنم وبني الراغبني يف احلصول عىل الاستشارة، وترتيب موعد زمين ل

.خمصصة مبقر امجلعية، توفر هلم جوًا من اخلصوصية  

 

 



 

 

 

 

 

: برانمج )الصحة املدرس ية( -5  

ويمت من خالل الربانمج تقدمي احملارضات  هيدف هذا الربانمج ا ىل نرش الوعي الصحي يف البيئة املدرس ية،

، واليت ل تس هتدف طالب املدارس حفسب بل تشمل كذكل طلعة المتياطالتوعوية والوقائية يف مدارس 

العاملني يف القطاع التعلميي واأولياء الأمور، هبدف التعريف ابلأمراض الشائعة يف البيئة املدرس ية )اكلأمراض 

. املعدية وسوء التغذية والسمنة( وطرق احليلوةل دون انتشارها بني اأوساط الطالب  

: ادلورات التدريبية -6  

قمي امجلعية دورات تدريبية وحلقات نقاش للجمهور يقوم بتقدميها اأطباء استشاريون وكوادر طبية تسوف 

: متخصصة، وتتناول ادلورات مواضيع هتم رشحية كبرية من اأفراد اجملمتع، ومن تكل ادلورات  

نعاش القليب الرئوي   .ال سعافات الأولية وال 

 .تثقيف مريض السكري 

جتاوز الضغوط النفس ية  . 

:  احملارضات الصحية -7  

يقدم الربانمج حمارضات حصية تثقيفية عامة يف اأماكن خمتلفة اكمللتقيات املومسية واملساجد ومراكز الأحياء 

.والأندية الرايضية. ويقوم بتقدمي احملارضات اأطباء استشاريون يف التخصصات العضوية والنفس ية والرتبوية  

:مطبوعات التثقيف الصحي -8  

تشمل  موضوعاتت ومطوايت للتثقيف الصحي تتناول كتيبا حصيت مبدينة طلعة المتياط صدر مجعية سوف ت

 .الأمراض الشائعة يف هذا العرص والأمراض املرتبطة مبوامس معينة

ويمت توزيع هذه املطبوعات يف الأماكن العامة، اكلأسواق واجملمعات التجارية واخملاميت الاجامتعية يف املنطقة، 

.ملطار. كذكل يمت توزيعها يف املدارس واأماكن الانتظار يف املستشفياتويف ا  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

:اثنيًا : برامج الرعاية الصحية   

تأأيت اأمهية القطاع اخلريي من كونه يلعب دورًا ممكاًل لأدوار القطاعني احلكويم واخلاص يف خدمة اجملمتعات 

ن الزايدة املطردة احمللية. وينطبق ذكل عىل لك دول العامل برصف النظر  ذ ا  عن جحم املوارد اليت تتوفر دلهيا، ا 

يف تعداد ساكن العامل حتمت وجود مؤسسات تكون حلقة وصل بني القطاعات اخلدمية والقاعدة البرشية للمجمتع، 

ىل فئات خاصة من اجملمتع لتجرس الهّوة بني الطرفني  .تسخر عالقاهتا مع تكل القطاعات وقدراهتا عىل الوصول ا 

لسلسةل برامج امجلعية، وتوفر للمرىض الفقراء  من هنا جاءت برامج الرعاية الطبية لتشلك اللبنة الأوىلو 

ىل اخلدمات الصحية اخملتلفة من عالج جرايح واأدوية واأهجزة طبية، مبا  واحملتاجني فرصة للوصول اليسري ا 

لتعّذر احلصول عليه جينهبم اخملاطر الناجتة عن تأأخر العالج . 

:مج )عالج احملتاج(بران-1  

ليه من املس تحقني من اأفراد اجملمتع، حيث حيول  يمت من خالل هذا الربانمج حتمل نفقة العالج ملن حيتاج ا 

حدى املستشفيات اليت ترتبط امجلعية معها بعقود رعاية، ويتلقى فهيا اخلدمات العالجية اليت  ىل ا  املس تفيد ا 

 .حيتاهجا دون اأن يتحمل قميهتا

تتنوع احلالت اليت تمت معاجلهتا بني معليات العيون، واجلراحات العامة وبعض اجلراحات املتخصصة كجراحات 

العظام وال صاابت وجراحات اجلهاز الهضمي، وحالت الولدة، وغريها. كام يغطي الربانمج تاكليف الكشف 

 .والفحوصات التشخيصية

( )يدًا بيد..  جملمتع سلمي  : شعار الربانمج   

: اأهداف الربانمج   

 .سد حاجة احملتاجني اذلين ل ميلكون نفقة العالج بتوفريه هلم 

 .الارتقاء ابلوضع الصحي للمجمتع عند املسامهة يف توفري اأس باب الشفاء للمحتاجني 

 .التقليل من تفامق الأمراض دلى املرىض اذلين ل ميلكون قمية العالج 

حياء روح التاكفل والتعاون بني  رشاحئ اجملمتع عن طريق دمع هذا الربانمج ا  . 

 



 

 

 

 

 : ا لية تنفيذ الربانمج

حتديد الرشحية املس هتدفة من اجملمتع وفق رشوط حمددة دلى امجلعية-1 .  

ختصيص جلنة طبية للأرشاف عىل الربانمج-2 .  

مجعية الرب اخلريية  التأأكد من اس تحقاق احلاةل املتقدمة للجمعية للخدمة ماداًي )عن طريق حتويلها من-3 .

( وحصيًا )ابحلصول عىل تقرير طيب حديث ومراجعته عن طريق اللجنة الطبية املرشفة عىل بطلعة المتياط

(الربانمج  

طلب خطاب حتديد تلكفة اخلدمة الطبية من املستشفى اأو املركز الطيب املتخصص يف حاةل املريض من -4

    .بني املراكز اليت تتعامل معها امجلعية

فتح ملف للمريض يف امجلعية بعد موافقة اللجنة الطبية عىل التلكفة واعامتد احلاةل ابستيفاء رشوط  -5 

خطاب  –الاس تحقاق املذكورة اأعاله وبعد اس تكامل املستندات الأخرى املطلوبة )صورة الهوية سارية املفعول 

جيار املزنل –تعريف ابلراتب  ( صورة من عقد ا  . 

دخال بياانت ا -6 . ملريض يف حاسب الربانمجا   

ىل املركز الطيب املعين لتلقي اخلدمة الطبية -7     حتويل املريض ا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

: برانمج )دواء احملتاج( -2  

هو برانمج يعمل عىل توفري الأدوية واملس تلزمات الطبية جمااًن للمرىض احملتاجني من اأبناء اجملمتع، وذكل 

حدى الصيدليات واسعة الانتشار عىل مس توى  ، حبيث يمتكن املس تفيد من رصف حمافظة رحفاء ابلتعاون مع ا 

.وصفته املعمتدة جمااًن من اأي من فروع هذه الصيدليات  

)معًا لوقف الأمل(الربانمج :  شعار  . 

: اأهداف الربانمج   

 .سد حاجة احملتاجني اذلين ل ميلكون قمية ادلواء بتوفريه هلم 

 .الارتقاء ابلوضع الصحي للمجمتع ابملسامهة يف توفري اأس باب الشفاء للمحتاجني 

 .التقليل من تفامق الأمراض دلى املرىض اذلين ل ميلكون قمية دواهئم 

حياء   روح التاكفل والتعاون بني رشاحئ اجملمتع عن طريق دمع هذا لربانمجا  . 

: ا لية تنفيذ الربانمج   

حتديد الرشحية املس هتدفة من اجملمتع وفق رشوط حمددة دلى امجلعية -1 . . 

ختصيص جلنة طبية للأرشاف عىل الربانمج -2 . . 

مجعية الرب بطلعة  )عن طريق حتويلها من التأأكد من اس تحقاق احلاةل املتقدمة للجمعية للخدمة مادايً  -3 

( وحصيًا مبراجعة الوصفة عن طريق اللجنة الطبية املرشفة عىل الربانمج عىل األ يكون معر الوصفة اأكرث المتياط

 من اأس بوعني

فتح ملف للمريض يف امجلعية بعد اعامتد احلاةل ابستيفاء رشوط الاس تحقاق املذكورة اأعاله وبعد اس تكامل  -4

جيار املزنل –تعريف ابلراتب  –املستندات الأخرى املطلوبة )هوية سارية  صورة من عقد ا  ). 

دخال بياانت املريض يف حاسب الربانمج -5 . ا   

اعامتد الوصفة خبمت اللجنة الطبية للربانمج -6 .  

حدى فروع  -7  . الصيدليات الرشيكة ابلربانمجتسلمي الوصفة للمريض لرصفها من ا   

 

 

 



 

 

 

 

 

: انمج )اجلهاز الطيب(بر -3  

هو برانمج يعىن بتوفري الأهجزة واملس تلزمات الطبية جمااًن للمرىض احملتاجني اذلين ل يمتكنون من رشاهئا، 

.وذكل ابلتعاون مع عدد من رشاكت الأهجزة الطبية   

)لنغري طعم حياهتم(شعار الربانمج :    

: اأهداف الربانمج   

عانة املرىض احملتاجني للأهجزة - الطبية عىل حتسني اأوضاعهم الصحية جسداًي ونفس يًا مبا يكفل هلم حياة  ا 

 طبيعية

سد حاجة احملتاجني اذلين ل ميلكون قمية هجاز طيب بتوفريه هلم -  . 

حياء روح التاكفل والتعاون بني رشاحئ اجملمتع عن طريق دمع هذا الربانمج -  ا  . 

 : ا لية تنفيذ الربانمج

املس هتدفة من اجملمتع وفق رشوط حمددة دلى امجلعيةحتديد الرشحية  -1 . . 

ختصيص جلنة طبية للأرشاف عىل الربانمج -2 . . 

حدى امجلعيات اخلريية(  -3 التأأكد من اس تحقاق احلاةل املتقدمة للجمعية للخدمة ماداًي )عن طريق حتويلها من ا 

( ية املرشفة عىل الربانمجوحصيًا ابحلصول عىل تقرير طيب حديث ومراجعته عن طريق اللجنة الطب  ). 

رسال خطاب طلب حتديد تلكفة ا ىل ثالث من رشاكت الأهجزة الطبية لتحديد اأقل تسعرية ممكنة -4 . ا   

فتح ملف للمريض يف امجلعية بعد موافقة اللجنة الطبية عىل اأقل تسعرية مقدمة من الرشاكت الثالث  -5

ة اأعاله وبعد اس تكامل املستندات الأخرى املطلوبة )هوية واعامتد احلاةل ابستيفاء رشوط الاس تحقاق املذكور

جيار املزن  –لراتب تعريف اب –سارية  ل (صورة من عقد ا  . 

دخال بياانت املريض يف حاسب الربانمج -6 . ا   

يسمل للمريض منوذج رصف هجاز طيب لس تالم اجلهاز من الرشكة املعنية -7 .  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 اثلثًا : برامج القطاع الصحي :

دراك امجلعية لأمهية دور الكوادر الطبية العامةل يف القطاع الصحي، فهيي انطالقا ىل التواصل معهم  من ا  تسعى ا 

ىل  عرب تقدمي الربامج اليت تتناول اأمه القمي اليت تتعلق ابلعمل يف احلقل الطيب واملامرسات السائدة فيه، سعيًا ا 

شاعة القمي املثىل املنطلقة من تعالمي ديننا احل  نيف والأعراف السائدة يف جممتعناا  . 

رشاكهم يف براجمها اخملتلفة  ىل توثيق التواصل بني العاملني يف القطاعات الصحية اخملتلفة، وا  كام تسعى امجلعية ا 

 .املوهجة حنو اجملمتع عرب املشاركة التطوعية

: اندي الرمحة الاجامتعي -1  

ىل توثيق عرى التواصل بني اأطباء  ، ومناقشة القضااي اليت احملافظةهو جتمع للأطباء ينظم س نواًي، هيدف ا 

تتعلق بثقافة العمل التطوعي وتمنيهتا والاطالع عىل التجارب التطوعية القامئة يف العمل الصحي لالس تفادة 

.مهنا .   

: برانمج )ِقيَمي( -2  

قميية".. يس هتدف الربانمج العاملني يف القطاع الصحي لبث القمي النبيةل املتعلقة حتت شعار "حنو ممارسة حصية 

 .مبامرس هتم املهنية والنابعة من تعالمي ادلين ال ساليم ومن اأخالقيات املهنة املتعارف علهيا

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

: الربامج الاجامتعية وادلعوية رابعًا :  

مبس توى مقبول من الصحة  اجملمتع بتعالمي الرشيعة ال سالمية وبني متتعهتدرك امجلعية الصةل الوثيقة بني الزتام 

 .العامة

ويأأيت هذا انطالقًا من اأن حفظ النفس هو اأول مقاصد الرشيعة، لهذا توجه امجلعية قدرًا من براجمها لتبصري 

ومنط حياتهاأفراد اجملمتع هبذه الصةل، وتعريفهم ابلأمراض والعلل اليت ترتبط بسلوك الفرد واأخالقه  . 

ويف ذات الوقت ل تغفل امجلعية حاجة من ابتالمه هللا ابملرض اأو ال صابة لدلمع املعنوي وتقوية اجلوانب 

 .ال ميانية دلهيم مبا يعيهنم عىل جتاوز ما اأصاهبم

: برانمج )غرف الانتظار( -1  

واملراكز  الانتظار ابملستشفياتمن قوامئ عرض املطبوعات التوعوية يف غرف  100من خالل توزيع اأكرث من 

، تسامه امجلعية يف جعل الانتظار سببًا للأجر والعمل والفائدة. وتعبأأ تكل القوامئ الصحية احلكومية واخلاصة 

 .شهراًي مبطبوعات تثقيفية حصية ودعوية للمجمتع

: برانمج )مواساة( -2  

داراهتا،  احملافظةفيات تنظم امجلعية مضن هذا الربانمج زايرات للمرىض يف خمتلف مستش  بعد التنس يق مع ا 

بغرض مواساهتم وختفيف املعاانة النفس ية عهنم، ويمت خاللها توزيع الهدااي عىل املرىض. وختتلف حمتوايت 

ل اأهنا تشرتك يف احتواهئا عىل مطبوعات للتثقيف الصحي . الهدااي حبسب الفئة املس هتدفة من املرىض، ا  . 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

: التطوع برامجخامسًا :   

ل اأن العرص احلديث  رمغ اأن احلضارة ال سالمية اكن لها قصب الس بق يف تطوير مفهوم التطوع نظرًة وتطبيقًا، ا 

غفالً   لهذه القمية يف العامل ال ساليم، قابهل اهامتم مزتايد هبا رشقًا وغراًب. ومل تس توعب جممتعاتنا اأمهية واأثر شهد ا 

املاضية، حيث بداأ يسود فهيا توجه عام حنو تفعيل التطوع يف اجملالت اخملتلفةهذه القمية حىت الأعوام القليةل  .  

فعىل الصعيد احمليل، تأأسست يف خمتلف مناطق اململكة العديد من امجلعيات اخلريية واجلهات التطوعية، 

ري اأن القامس يف تقدمي خدمات نوعية للفئات احملتاجة من اجملمتع. غ -اكمجلعيات الصحية  –وختصص عدد مهنا 

آخر عىل  -عىل اختالف اأنشطهتا كامً ونوعًا  -املشرتك بني لك تكل امجلعيات  ظل اعامتدها املس متر بشلك اأو بأ

العمل التطوعي يف تنفيذ براجمها عرب مشاركة متطوعني من اأفراد اجملمتع. واأصبح لزامًا عىل لك مؤسسة خريية 

طار تنظميي حيتوي الراغبني يف التطوع  جياد ا  من خمتلف الفئات العمرية والتخصصات، ويوجه طاقاهتم مبا خيدم ا 

 .احتياجات املؤسسة للقيام بدورها يف خدمة اجملمتع

براجمها لس تقطاب املتطوعني، واليت تتيح الاس تفادة من  حصيت مبدينة طلعة المتياط فاكن اأن اأطلقت مجعية 

تلفة من اجملمتع، مع حتقيق الاس تفادة القصوى طاقات وخربات ومعرفة الكوادر املتخصصة يف خدمة فئات خم 

ماكانت وميول  من هذه الطاقات من خالل توفري فرص تطوعية متعددة تتناسب مع مؤهالت وا 

. عىل اختالفها وتنوعها املتطوعني  

( التطوعي -1 : برانمج )يرُسر  

والنفيس ذلوي الاحتياجات هو برانمج يُعىن ابس تقطاب املتطوعني من العاملني يف جمال التأأهيل الطيب 

اخلاصة، ومشاركهتم يف برامج التأأهيل املوهجة لهذه الفئة من اجملمتع. كام يسعى لتدريب اأهايل ذوي الاحتياجات 

والتعامل مع حالهتم مبا يكفل هلم عيش حياة حصية اخلاصة عىل رعايهتم . 

: ويشمل الربانمج الأنشطة الآتية  

( التطوعي .  .فريق )يرُسر

 .عيادة تأأهيل الأطفال ذوي الاحتياجات اخلاصة .

 .برانمج )ا رشاقة اأمل( لأهمات الأطفال ذوي الاحتياجات اخلاصة .

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

: برانمج )ا رشاقة اأمل(ؤ -2  

 للأطفال ذوي الاحتياجات اخلاصة واأرسمه

عاقة فذلة كبدها،   لينتشلها من ُودِل هذا الربانمج ليبعث الأمل يف قلوب اأهمات اأمست فارغة وقد ابتليت اب 

ىل نور ال ميان بقضاء هللا مث ابلقدرات الاكمنة خلف تكل ال عاقة، ويأأخذ بيدها لكتشاف تكل  ظلمة اليأأس ا 

عىل دمع املاحنني من اأهل اخلري،  –بعد هللا  –القدرات وتمنيهتا، والتخفيف من وطأأة ال عاقة، معمتدًا يف ذكل 

اجملمتع كلك.ومشاركة اخملتصني يف جمال ال عاقة، ومساندة   

يضم هذا الربانمج عددًا من اأهمات الأطفال ذوي الاحتياجات اخلاصة، يتلقني ادلمع النفيس واملعريف من 

خالل اجامتعات دورية يف مقر امجلعية مع خمتصات يف جمال ال عاقة، يتبادلن خاللها التجارب واخلربات يف 

عاقات الأطفال  .التعامل مع ا   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

خلري :سادساً : برانمج س يارة ا  

ملا اكن من الأهداف الأساس ية للجمعية هو املسامهة يف حل املشالكت اليت يتعرض لها بعض اأبناء اجملمتع من 

فقد  زمنةواملعاقني واحصاب الامراض املاحملتاجني و الأخذ بأأيدي الفقراء وذوي احلاجات من ذل الفقر واحلاجة 

توفري وس يةل موصالت امنة لتوصيل ذوي احلاجة من املرىض واحملتاجني اىل املستشفيات فكرت امجلعية يف 

ووحدات الغس يل اللكوي .واملراكز الصحية   

 اجملموعة املستهدفة : 
املرىض بأأمراض مزمنة ) الفشل اللكوي وامراض ادلم والرسطان وغريها ول تتوفر هلم وس يةل انتقال اىل  -

لصحية .املستشفيات واملراكز ا  

ذوي الاحتياجات اخلاصة . -  

كبار السن من الرجال والنساء -  

:  الربانمجا لية تنفيذ   

يقوم موظف خمتص من امجلعية بقيادة الس يارة خلدمة توصيل الارامل وذوي الاحتياجات اخلاصة واأهايل  -

واملراكز الصحية . املستشفيات املرابطني يف احلد اجلنويب و ملن ل يوجد هلم عائل يتوىل خدمهتم لنقلهم ملراجعة  

يمت اس تقبال الطلبات للس يارة عن طريق رمق التواصل اذلي سوف يعلن عنه لس يارة اخلري -  

دارة  اذلي يتوىل املزيانية التشغيلية للس يارة - مجعية حصيت .ا   

ل مانع من وضع شعار اجلهة ادلامعة للس يارة مع امجلعية املشغةل للس يارة -  

يف امجلعية فريق من املتطوعني للمساعدة يف تنفيذ املرشوع واذلهاب مع بعض الارس اليت ل  كام انه يوجد -

عائل. يتوفر لها  

 

 

 

 

 


