
 

  

 جمعية تيس�� ملساعدة ذوي اإلعاقة ع�� الزواج إلشراك املتطوع�ن:منطلقات ورؤ�ة 

ھـ ومرخصة 18/9/1440جمعیة أھلیة تأسست بتاریخ:  ،الزواججمعیة تیسیر لمساعدة ذوي اإلعاقة على 
)  جمعیة تیسیر جمعیة مختصة بزواج ذوي 1230( من وزارة الموارد البشریة والتنمیة االجتماعیة برقم

 اإلعاقة بمختلف إعاقتھم.

 

 تكمن رؤ�تنا:

تقدیم الخدمات  نسعى أن نكون خالل الخمس سنوات القادمة من أھم المؤسسات غیر ربحیة تمیزاً عربیاً في
 .لذوي اإلعاقة لبناء وتكوین أسر سعیدة ومستقرة

 : رسالتنا

 ذوي اإلعاقة من خالل تمكینھم من الزواج  لبناء وتكوین أسر سعیدة ومستقرةعلى التیسیر 

 أھم األھداف التي نسعى لتحقیقھا:

 .المساھمة في إعانة المقبلین على الزواج من ذوي اإلعاقة مادی�ا وعینی�ا /1
 .توعیة المقبلین على الزواج من ذوي اإلعاقة بالقضایا األسریة /2
 .تقدیم االستشارات األسریة التي تساعد على استقرار الحیاة الزوجیة /3
 .بین الراغبین في الزواج من ذوي اإلعاقة التوفیق /4

افعمنطلقات ذكر   :املنظمة إلشراك املتطوع�ن ودو

وتبادل  ا�جمعيةوال يمكن ل�جمعية من تحقيق أهدافها ورسال��ا ورؤ���ا املستقبلية اال من خالل إشراك املتطوع�ن �� 

أف�ار مو�ضافة ا�خ��ات بي��م  ومن هذا املنطلق ترتكز علمية  ا�جمعيةتنوعة �� مختلف مجاالت التطوع �� خ��ات و

 : اشراك املتطوع�ن ع��

 

 .المتطوعین في مضاعفة وزیادة اإلنتاج في الجمعیة وتحقیق المستھدفاتاإلیمان بدور  - ۱
 تفعیل مجلس اإلدارة واإلدارة التنفیذیة واإلدارات ودورھم المھم في نشر ثقافة التطوع في الجمعیة- ۲ 
 أھمیة المتطوعین وكونھم ركیزة أساسیة في الجمعیة واالستثمار األمثل لطاقاتھم من الشباب والفتیات- ۳



 

  

 .األثر الذي یحدثھ وجود المتطوعین بتخفیف األعباء المالیة على الجمعیة- ٤
 .دور المجتمع المھم في تبني قضیة الجمعیة عن طریق التطوع- ٥ 

 

 إلشراك املتطوع�ن: ا�جمعية رؤ�ة 

وتطلق طاقاتھ ویجد ونسعى لـ "أن نكون جمعیة متمیزة فاعلة في تحقیق إشراك مستدام للمتطوعین، 

المتطوعون فیھا بیئة جاذبة، تراعي دوافعھم فتحققھا وتنطلق بھم فتنمي قدراتھم ، وتحفزھم وتشید بجھودھم، 

 .ویكونوا شركاء لنھضة مجتمعھم

 آلية إشراك املتطوع�ن:

بشریة  وسعیاً لتحقیق ھذه الرؤیة فإن منظمتنا تولي أھمیة كبیرة إلشراك المتطوعین، وتخصص لذلك موارد

 مؤھلة لتحقیق ھذه الرؤیة وتلبیة طموحات المتطوعین، 

 :وتفتح أبوابھا لجمیع الراغبین في التطوع عبر قنوات التواصل الرسمیة التالیة
 0530011503 الجوال:

 info@tayseer.org,.sa : اإلیمیل
 

 tayseer.org.sa الموقع الرسمي:
 

 tayseer_org  :مواقع التواصل االجتماعي
 

 

 

 


