
رؤيتنا 
القيام بعــمــــل ينــفــــع أطـــفالــــنا مــــن ذوي اإلعــاقــــة وأســــــرهم ويــضـــــمن لــهــــم حـــــيــــاة 

كــريمــــة ترضــي تطلعاتهــم.

رسالتنا
تقديـــم خــــدمات طــــبية وتــــأهيلية وتعليمـــية باحـترافيـــة عــــالية وفــــق معـــــايير عـــالـــمـــية رفيعة 

ــتوى. المس

قيمنا
ــام  ــار الع ــكل اإلط ــاتها وتش ــط ممارس ــة وتضب ــل الجمعي ــم عم ــي تنظ ــم الت ــن القي ــة م ــاك منظوم هن

ــي: ــو التال ــى النح ــي عل ــا وه ــق أهدافه ــا لتحقي ــزام به ــى االلت ــة عل ــرص الجمعي ــي تح ــادئ الت للمب

• الشفافية العالية: االلتزام باللوائح واألنظمة واإلجراءات التي تحكم أنشطة الجمعية.
ــم  ــة تحك ــة ومهني ــم أخالقي ــن قي ــون م ــا ينطلق ــون فيه ــة والعامل ــى الجمعي ــون عل • النزاهــة: القائم
ممارســاتهم فــي المحافظــة علــى المــال العــام والمصلحــة العامــة بعيــداً عــن الشــخصنة والمنفعــة 

الذاتيــة.

ــة   ــب التنمي ــتى جوان ــم بش ــة ودمجه ــال ذوي اإلعاق ــة األطف ــتيعاب كاف ــة والمســاواة: اس • العدال
ــم. ــا بينه ــز فيم ــل دون أي تمي ــل والتأهي ــرص العم ــا  وف ومجاالته

• تكافــؤ الــــــــــفرص: تحــــرص إدارة الجمـــــعية عــــلى توزيــع المستــــــحقات وإقــرار المشــروعات 
ــة  ــة العادل ــي المعامل ــة تقتض ــس منطقي ــر وأس ــا بمعايي ــق عليه ــادئ متف ــق مب ــج وف ــذ البرام وتنفي

ــك. ــتحقة ذل ــات المس ــة والجمعي ــال ذوي اإلعاق ــة األطف ــه خدم ــا في ــة لم والمنصف

• المشــاركة المجتمعيــة: تفعيــل دور المجتمــع المحلــي فــي التنميــة االجتماعيــة واالقتصاديــة وتأكيــد 
مشــاركته فــي التطويــر والبنــاء وأنشــطة الجمعيــة.

ــتوى أداء  ــن مس ــع م ــة، ترف ــورة وحديث ــة متط ــة نوعي ــات تعليمي ــر خدم ــل: توفي ــم والتأهي • التعلي
ــم. ــي قدراته ــال وتنم األطف

• التعــاون: العمــل بــروح الفريــق الواحــد وفــق قاعــدة التعــاون والعمــل الجماعــي بيــن كافــة األطــراف 
والكــوادر والمشــاركة فــي العمــل الخيــري وصــوالً إلــى اإلدارة الرشــيدة فــي ذلــك.
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حقوق أطفال الجمعية
• نقدم له الخدمة التأهيلية والتعليمية والعالجية المميزة.

• نعمل مع ولي أمره على االهتمام به ومساعدته

• نبرز أعماله ونشاطاته بصورة إيجابية.

• نذلل الصعوبات التي تواجهه إلكمال تأهيله.

• نساهم في توفير األدوات والوسائل الالزمة له.

• نعمل على دمجه مع أقرانه من األطفال وباقي فئات المجتمع.

• نساعد على توفير البيئة المواتية لالندماج في جميع نواحي الحياة.

واجباتنا نحو الداعــمين
• نوظف دعمهم في مساندة خدماتنا التأهيلية وفي االتجاه المخصص له.

• نقدم لهم المعلومات التي تهمهم عن عملنا.

• نلتزم بالوعد الذي نقدمه لهم.

• نستشيرهم ونطلب منهم الرأي.

• نبرز دعمهم المادي لنا إعالمياً.

• نقدم لهم التكريم الذي يليق بهم.

• نتواصل معهم دائماً.

• نكرم أصحاب المبادرات المتميزة.

واجباتنا نحو المجتمـع
• نذكر أفراد المجتمع دائمًا بأهمية التكافل الذي أمر به ديننا الحنيف.

• نعمــل علــى رفــع مســتوى الوعــي حــول أســباب اإلعاقــة وطــرق تجنبهــا وكيفيــة التعامل 
مــع المعوق.

فــي  ليشــاركونا  والمؤسســات  األفــراد  بيــن  االجتماعيــة  المســؤولية  روح  نذكــي   •
االعاقــة. ذوي  األطفــال  نحــو  مســؤوليتنا 


