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لجمعية رعاية األيتام مبحافظة الرس
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مــن نــحــن ؟

جمعية خريية رسمية تعمل وفق أنظمة اململكة العربية السعودية – وزارة املوارد 
البرشية والتنمية االجتامعية – أنشئت لدراسة أحوال أرس األيتام وتأمني احتياجاتهم من 

رعاية و تأهيل و سعي الستكشاف قدراتهم واإلميان بها0

رسالتنا

تقديم كل ما ميكن تقدمية من خدمات وبرامج نوعية ترشك اليتيم يف املسؤولية 
االجتامعية ليكون شامخاً بنفسه ولبنًة صالحة يساهم يف بناء وتنمية مجتمعه ووطنة.

رؤيتنا

تتخطى جمعية رعاية األيتام مبحافظة الرس موضوع الكفالة املادية لليتــيم إىل الرعاية 
الشاملة لليتيم وأرسته .. لتتطور هذه الرعاية من اليتيم وحده إىل احتضان أسـرته معه 

، والتي أصبحت تتمتع برعاية شاملة عىل مستوى الخدمات » املادية الصحية الرتبوية 
والتعليمية » .. لنحقق مرتـكز رؤيتنـا األسايس : يتيـم .. بال يتـم .
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قيمنا

• الشفافية و الوضوح.                        • التعاون و التكامل.

• التخصص و التميز.                             • الجودة و التحسني.

اهداف الجمعية

1-رعاية األيتام وكفالتهم مادياً ومعنوياً وتربوياً\رعاية أرس األيتام مادياً ومعنوياً وتربوياً.
2- إيجاد السبل الكفيلة بتحويل األيتام وأرسهم إىل عنارص منتجة.

3- عالج املحتاجني من األيتام وأرسهم.
4- توفري السكن املالئم ألرس األيتام.

5- املساهمة يف الربامج االجتامعية والثقافية يف املجتمع.
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اهليكل التنظيمي 

مجلس اإلدارة

أمني املجلس

املالية

املوظفني

الربامج

والخدمات

العالقات

واإلعالم

اإلتصاالت

وحدة التطوع
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ميثــل التطــوع اليــوم ركيــزًة مهمــًة يف التنميــة االجتامعيــة؛ وثقافــًة راقيــًة وطنيــة ودينيــة 
ملهمــًة  تســاهم يف رقــي املجتمــع وتطــوره وتحــره وابــراز همتــه وابداعــه لوطنــه  
والعمــل التطوعــي مــن االعــامل التــي حــث عليهــا اإلســام ودعــا إليهــا النبــي صــى اللــه عليــه 
ــِة ))  وســلم و انطاقــا مــن حديــث ملسو هيلع هللا ىلص: )) كَاِفــل الْيتيــِم -لَــُه أَْو لَِغــرِِه- أَنَــا وُهــَو كَهاتَــْنِ يف الَجنَّ
ــراك  ــعى الش ــلم . نس ــطى. رواه مس ــبَّابِة والُْوْس ــٍس- ِبالسَّ ــُن أَنَ ــُك بْ ــو َمالِ ــرَّاوي -وُه ــاَر ال َوأََش
املتطوعــن ويكــون ذلــك مــن خــال إرشاك فعــال للمتطوعــن حيــث نؤمــن أن التطــوع عمليــة 
ــا  ــإن منطلقاتن ــذا ف ــن، ول ــى كا الطرف ــع ع ــود بالنف ــوع، وتع ــة واملتط ــن الجمعي ــة ب تبادلي

ــى: ــز ع ــن ترتك إلرشاك املتطوع
ــن  ــي وتكوي ــن املجتمع ــي والتضام ــامء الوطن ــاج واالنت ــادة اإلنت ــى زي ــدرة ع ــة الق 1. مضاعف

ــع. ــراد املجتم ــن أف ــة ب ــات قوي عاق
ــى  ــول ع ــرس والحص ــام ال ــة أيت ــاهمة يف كفال ــع للمس ــراد املجتم ــة أف ــرص لكاف ــة ف 2. إتاح

ــا. ــب عليه ــر املرت االج
3. تعزيز املواطنة الفاعلة وتفعيل إرشاك املتطوعن.

4. تفعيــل مجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة واإلدارات ودورهــم املهــم يف نــر ثقافة التطوع 
الجمعية. يف 

5. استمرار األثر  االيجايب الذي يحدثه املتطوع  عى الجمعية.
6. تحقيق رؤية اململكة 2030 بالوصول اىل مليون متطوع.

منطلقات ورؤية الجمعية إلرشاك املتطوعني
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رؤية وحدة التطوع يف اجلمعية

الية اشراك املتطوعني

نســعى لـــ أن نكــون جمعيــة فاعلــة ومتميــزة يف خلــق الفــرص التطوعيــة املتنوعــة ويجــد فيها 
املتطوعــون البيئــة املناســبة التــي تســاعدهم يف تنميــة قدراتهــم ومهاراتهــم وتشــيد 

ــم0 ــة مجتمعه ــاهم يف نهض ــم وتس بجهوده

وســعياً لتحقيــق هــذه الرؤيــة فــإن جمعيتنــا تــويل أهميــة كبــرة إلرشاك املتطوعــن، وتخصــص 
لذلــك مــوارد بريــة مؤهلــة لتحقيــق هــذه الرؤيــة وتلبيــة طموحــات املتطوعــن، وتفتــح 

ــمية : ــل الرس ــوات التواص ــر قن ــوع ع ــن يف التط ــع الراغب ــا لجمي أبوابه
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