
 

 

 

 

 

 

 

 الدليل اإلداري الرؤية والرسالة واألهداف االستراتيجية

 جمعية ألجلهم لخدمة األشخاص ذوي اإلعاقة

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

أن نكون نبراساً لخدمة ألشخاص ذوي اإلعاقة بما يجعلهم أفراد فاعلين في المجتمع ودعم  

 .م وأسرهم والجهات ذات الصلةقضاياه

 

 

بناء منظومة التنمية المستدامة من خالل تبادل الخبرات وتفعيل الشراكات مع الجهات ذات 

 العالقة لتمكين األشخاص ذوي اإلعاقة في المجتمع لتعزيز جودة الحياة.

 

 

 

 تهدف الجمعية إلى تحقيق اآلتي: 

 لألشخاص ذوي اإلعاقة. تعزيز جودة الحياة  -1

 تأهيل وإعداد وتمكين األشخاص ذوي اإلعاقة. -2

 توفير خدمات نوعية وترفيهية ورياضية لألشخاص ذوي اإلعاقة. -3

 تقديم برامج اجتماعية وتنموية متميزة لألشخاص ذوي اإلعاقة وأسرهم.   -4

 تعزيز قدرات ذوي اإلعاقة وتحقيق رضاهم.  -5

 فاعلة.إقامة شراكات استراتيجية  -6

إيجاد موارد مالية غير تقليدية بهدف تعزيز استدامة خدمات الجمعية من خالل ممارسة  -7

 أنشطة متنوعة منها األنشطة العلمية، واالستشارية، والمهنية، وغيرها. 

 تطوير بيئة العمل المؤسسي للجمعية.  -8

 استقطاب الكفاءات المتخصصة والتطوعية لالستفادة منهم وتطويرها -9

 اث والدراسات واإلصدارات المتعلقة بذوي اإلعاقة. تطوير األبح  -10

 االستفادة من التقنيات الحديثة في تمكين األشخاص ذوي اإلعاقة.  -11

 

 

 أوال: الرؤية  

 ثانياً: الرسالة 

 األساسية ثالثاً: األهداف 



 

 

 تهدف الجمعية إلى تحقيق اآلتي: 

الريادة في تعزيز مفهوم التنمية المستدامة من خالل جذب ومشاركة المؤسسات لخدمة   -1

 األشخاص ذوي اإلعاقة.

الريادة في إعداد وتنفيذ برامج تنموية مستدامة فاعلة من خالل تحويل المشاريع من االعتماد   -2

 . إلى التمكين

الريادة في منهجية األداء ومعايير التقييم من خالل تطبيق ممارسات التنمية المستدامة في  -3

 مستويات األشخاص ذوي اإلعاقة. 

تدام في الناتج المحلي من خالل جعل الفرد المعاق عنصر منتج الريادة في اإلسهام المس -4

 داخل الجمعية.

 

 

 بناء شراكات استراتيجية مع مؤسسات المجتمع لتوفير فرص عمل حقيقية لذوي اإلعاقة. -1

متطلبات الوظيفية وتوصيات الرئيس  التأهيل شباب ذوي اإلعاقة في الوظائف وفق  -2

 المباشر.

متطلبات الوظيفية وتوصيات الرئيس الشخاص ذوي اإلعاقة في الوظائف وفق األ تمكين  -3

 المباشر.   

 دعم ذوي اإلعاقة في الحصول على وظيفة تناسبهم برواتب مجزية.    -4

 السعي إليجاد رواد من ذوي اإلعاقة في مجال العمل وتقديمهم كقدوات يحتذى بها.   -5

 جتمعية في القطاع التجاري. متفعيل دور المسؤولية ال -6

 تأسيس شركة ربحية يمتلكها ذوي اإلعاقة وتكون رافد من روافد الجمعية.    -7

 

 

 م القيمة الشرح 

 1 الشراكة . المشاركة باألفكار واآلراء والتعلم والتكامل من بعضنا البعض 

 2 الشفافية  . بالوضوح في التعامل مع كافة المنسوبين  مااللتزا

 3 م االلتزا .بقواعد العمل والمسؤولية تجاه األشخاص ذوي اإلعاقة مااللتزا
 

 السياسات العامة خامساً: 

 ً  : القيم  سادسا

 االستراتيجيةرابعاً: األهداف 

 


