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 منوذج

لوحدة التطوع ملحق امللف التعريفي  

  عمعة  وو  رجرا  السائية  دخدم  ذي  اعإائة جل
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 املقدمة

ودور الجمعية نحو ذوي اإلعاقة قدم هذا امللف التعريفي موجًزا لرؤية ورسالة وأهداف الجمعية باإلضافة إلى القيم  ي

بشكل خاص ونحو املجتمع بشكل عام، كذلك يوضح الهيكل اإلداري والتنظيمي للجمعية باإلضافة إلى طبيعة البرامج 

.واألنشطة واملشاريع والتي تمكن املتطوع من التعرف عليها وأيًضا التواصل معها.  

 

 الترحيب .1

 بكم 
ً
 وسهال

ً
في جمعية نور نجران النسائية لخدمة ذوي اإلعاقة والتي تعمل في املجال مرحًبا وأهال

التطوعي في خدمة ذوي اإلعاقة بكافة فئاتهم والتي شارك فيها متطوعين ومتطوعات متخصصين 

ومؤهلين  في املجال بحيث يتم تهيئة الفرد من ذوي اإلعاقة في جميع مجاالت الحياة ليصبح قادًرا على 

 فراد مجتمعه. االنخراط مع أ

 

 طبيعة الجمعية .2

تتشرف الجمعية بخدمة الفئة الغالية في املجتمع وهم ذوي اإلعاقة بكافة فئاتهم )اضطراب طيف 

-اإلعاقة العقلية ومتالزمة داون -صعوبات تعلم-صم وضعاف سمع وزارعي قوقعة-مكفوفين-توحد

تعدد العوق( -اضطرابات اللغة والكالم-االنتباهفرط الحركة وتشتت -االضطرابات السلوكية واالنفعالية

 وامكانية تقديم الخدمات لهم في جميع مجاالت الحياة.
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 موجز السياق التاريخي للجمعية .3

انطلقت الفكرة من فريق عمل تطوعي )فريق نور نجران النسائي( على يد أخصائيات متطوعات في  -

 مجال التربية الخاصة.

 ( متطوعات وهم أصحاب الفكرة.10التطوعي من قبل مؤسسين وعددهم )تم تأسيس الفريق  -

تم التقديم على وزارة املوارد البشرية والتنمية االجتماعية والبدء في اجراءات تأسيس جمعية  -

 نسائية لخدمة ذوي اإلعاقة.

ين ( تحت يد املؤسس1416تم بحمد هللا تأسيس الجمعية واصدار املوافقة لترخيص الجمعية برقم ) -

 ( وهم األعضاء املوجودين حالًيا ضمن أعضاء الجمعية املؤسسين.10ال )

 

 املهمة .4

تقديم البرامج التوعوية والتثقيفية ألفراد املجتمع حول أساليب التعامل مع ذوي اإلعاقة، باإلضافة إلى 

املنهي املنتهي تأهيل ذوي اإلعاقة لالنخراط في املجتمع، وتعزيز الثقة في قدراتهم، وتقديم التأهيل 

بالتوظيف لذوي اإلعاقة، ودعم الخدمات املساندة التي يحتاجها الفرد من ذوي اإلعاقة، واملساهمة في 

 تقديم الخدمات التعليمية والتدريبية لكافة فئات ذوي اإلعاقة.

 

 األهداف .5

 اإلعاقة. ذوي  مع التعامل أساليب حول  املجتمع ألفراد وتثقيفية توعوية برامج تقديم .1

 املجتمع. في لالنخراط اإلعاقة ذوي  تأهيل .2

 اإلعاقة. ذوي  قدرات في الثقة تعزيز .3

 اإلعاقة. لذوي  بالتوظيف املنتهي املنهي التأهيل .4

ساندة الخدمات دعم .5
ُ
 اإلعاقة. ذوي  من الفرد يحتاجها التي امل

 اإلعاقة. لذوي  والتدريبية التعليمية الخدمات تقديم في املساهمة .6

 وُمبتكر ابداعي بشكل لتطوعيةا البرامج عدد زيادة .7

 تحقيق بيئة جاذبة للمتطوعين .8
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 القيم .6

 التطوير الدائم. -العمل الجماعي -التواضع واالحتواء -الصبر واالصرار -االحترام

 قسم التطوع ودوره وأثره في اشراك املتطوعين .7

نؤمن بأن تحقيق أهداف الجمعية واألدوار الرئيسية  يتم من خالل االشراك الفعال للمتطوعين؛ بحيث 

أن التطوع هو عملية تبادلية بين الجمعية واملتطوع، والتي من خاللها تعود بالنفع على كال الطرفين؛ 

 رتكز على:هذا األثر يومن منطلق اشراك املتطوعين فإن 

  وعيناملتط مهارات تنمية.  •

  التطوعية والخبرات املتوفرة الطاقات من واالستفادة البشرية املوارد تنمية  •

 املتطوعين. خالل من بخدماتها والتعريف الجمعية هوية تعزيز.  •

 .احترافيه صورة في وتقديمه الخيري  بالعمل االرتقاء •

 التطوعي العمل مفهوم غرس.  •

 

 التطوير والجودة .8

بفرصهم للقيام ومهاراتهم قدراتهم وتطوير واملتطوعين الجمعية في العاملين تدريب مهمة الجمعية تسند

 .التطوع في معه والعاملين التطوع مسؤول إلى التطوعية 

 اإلجراءات

  نموذج وفق واملتطوعين، الجمعية في للعاملين التدريبية االحتياجات بتحديد التنفيذي املدير يقوم  •

 .واملتطوعين الجمعية في للعاملين التدريبي االحتياج تحديد

  مراعاة مع تحقيقها املراد واألهداف التدريبية الوسائل أو واألساليب البرامج التطوع مدير يحدد  •

 فيذ.بالتن والبدء املتطوعين مع تتناسب التي دياملواع

 .واملتطوعين املتدربين رضا وقياس التدريبية البرامج بتقييم التنفيذي املدير يقوم •

 



 

5 

 

 الجمعية في املجتمع بعامة، وأثر قسم التطوع بشكل خاصأثر  .9

وقسم التطوع فيها بااللتزام بالقيم واملبادئ بناًء على املواطنة  ينعكس عمل الجمعية بشكل عام •

لخدمة ذوي اإلعاقة بكافة فئاتهم، والتحلي باملسؤولية لدى املتطوع وانجاز العمل  املسؤولة

الجمعية واملجتمع بحيث يقابل بتقدير ومعاملة الجميع باحترام  التطوعي والذي ينعكس ايجاًبا على

 وكرامة.

 ينعكس عمل قسم التطوع على املتطوع نفسه بتبادل الخبرات وتطوير املتطوع. •

من املهم وجود جمعيات لخدمة ذوي اإلعاقة للمساهمة في ادماجهم في املجتمع بشكل ايجابي؛  •

 مجاالت الحياة. وذلك من أجل انخراطهم في املجتمع بكافة

 

 الهيكل التنظيمي للجمعية ولوحدة التطوع .10
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 التواصل مع الجمعية بشكل عام ومع قسم التطوع بشكل خاص .11

 يمكنكم التواصل معنا عن طريق التالي:

  0556431127رقم التواصل: 

 https://noornajran.sa اإللكتروني: املوقع

Noornajach :تويتر والسناب شات - 

  Noornajran_sa اليوتيوب: وقناة بوك، فيس انستقرام، -

Noornajran_sa@outlook.sa :اإليميل- 

 

 ليناإانضم  .12

 / https://admin.nvg.gov.saانضموا إلينا عن طريق التسجيل في منصة العمل التطوعي: 

 

 مكان الجمعيةخريطة  .13

 https:// goo.gle/maps/3iykaeDRJv9hWcVA8املوقع الجغرافي رابط 
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