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* مرحبا بك أيها المتطوع:
نحن في جمعية عازم نؤمن أن املتطوعين هم سند الجمعية في تحقيق رسالتها النبيلة وأهدافها
االستراتيجية من خالل مشاركتهم الفاعلة في بناء وتنفيذ مبادرات الجمعية لتحقيق تمكين مستدام
لذوي اإلعاقة الحركية ونرحب بكافة املتطوعين للمساهمة في خدمة املجتمع ببناء وتنفيذ املبادرات
التطوعية.

* من نحن:
بعون وتوفيق من هللا صدر قرار وزير الشؤون االجتماعية رقم ( )1028وتاريخ (1437/7/7هـ) القاض ي
بامل وافقة على طلب إنشاء "جمعية اإلعاقة الحركية للكبار بمنطقة عسير (عازم)" وبموجبه سجلت
الجمعية في سجالت الجمعيات الخيرية برقم (.)771
•

ً
تركزالجمعية على قضية اإلعاقة الحركية والسعي لتفعيل كل ما يخدم هذه القضية مجتمعيا.

•

تسعى الجمعية لدمج األشخاص ذوي اإلعاقة عبر املشاريع والخدمات التي تناسبهم وتحقق
دمجهم في املجتمع.

•

تتخصص الجمعية بخدمة فئة ذوي اإلعاقة الحركية في عسير.

•

تعمل وفق خطة استراتيجية (2022-2020م) وخطط تشغيلية سنوية ومؤشرات أداء.

•

حققت الجمعية النطاق البالتيني في توطين الوظائف الرجالية والنسائية.

•

حققت الجمعية الدرجة الكاملة في معيارالحوكمة.

•

 %50من موظفي الجمعية من ذوي اإلعاقة الحركية.
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•

تقوم الجمعية بتدريب وتأهيل االشخاص ذوي االعاقة وتهيئتهم لسوق العمل باملقارنة مع
القطاع الحكومي واالهلي والقطاع الخاص.

تنفذ الجمعية على العديد من املشاريع النوعية لذوي اإلعاقة الحركية مثل:
•

مشروع مهارة "لتدريب وتأهيل ذوي اإلعاقة الحركية لسوق العمل".

•

مشروع االستشارات الصحية والنفسية لذوي اإلعاقة الحركية.

•

مشروع الزواج الجماعي وتأهيل املقبلين على الزواج من ذوي اإلعاقة الحركية.

•

مشروع األجهزة التعويضية ( أجهزة توليد أكسجين – مستلزمات طبية) لذوي اإلعاقة الحركية.

•

مشروع النقل الخيري لذوي اإلعاقة الحركية.

•

مشروع صيانة األجهزة التعويضية لذوي اإلعاقة الحركية.

•

مشروع توظيف ذوي اإلعاقة الحركية.

رؤيتنا:
رؤيتنا في جمعية اإلعاقة الحركية للكبارأن نحقق "تمكين مستدام لذوي اإلعاقة الحركية الكبار"

رسالتنا:
رسالتنا " تقديم خدمات تنموية لتمكين ذوي اإلعاقة الحركية من الكبارفي عسيرمن خالل برامج نوعية
مبتكرة تعزيزا لجودة حياتهم "

قيمنا:
التكامل – االبتكار– الجودة – املهنية – النوعية – الشفافية

3

أهدافنا االستراتيجية في 2023 -2020م:
• بناء مشاريع تنموية نوعية.
• تطويرالبرامج واملشاريع الحالية.
• تعزيزالدمج لذوي اإلعاقة الحركية.
• تعزيزالوعي بقضايا ذوي اإلعاقة الحركية في املجتمع.
• تنمية املوارد املالية للجمعية.
• بناء استثمارللجمعية.
• تعزيزالصورة الذهنية للجمعية.
• بناء شراكات استراتيجية فاعلة.
• تعزيزالبناء املؤسس ي في الجمعية.
• تعزيزالعمل التطوعي في الجمعية.
• تطويربيئة عمل إيجابية.

* قسم التطوع ودوره وأثره في إشراك المتطوعين :
 .1تمكين املتطوع من املشاركة في مشاريع وبرامج الجمعية بما يحقق رؤية الجمعية ورسالتها النبيلة في
خدمة املجتمع.
 .2التأهيل والتدريب على مشاريع وبرامج الجمعية وأخالقيات العمل التطوعي.
 .3توفيركل ما يلزم املتطوعين إلتمام املهام التطوعية على أفضل وجه.
 .4التعامل مع املتطوعين بمهنية واحت رافية تعكس قيم الجمعية.
 .5تسهيل إجراءات التسجيل واملشاركة في األنشطة التطوعية.
 .6التواصل الفعال مع املتطوعين واالستماع لرأيهم وقياس رضاهم وتزويدهم املستمربأخبارومشاريع
وبرامج الجمعية.
 .7اشراك املتطوعين في بناء البرامج واملشاريع التنموية والتطوعية.
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 .8احترام خصوصيات املتطوعين ومعلوماتهم الشخصية وعدم نشرها أو مشاركتها إال بإذن منهم.
* أثرنا في المجتمع بعامة ،وأثر قسم التطوع بخاصة:
• يتطور املتطوع في عمله بالجمعية ويتدرب على كثير من املهارات األساسية في خدمة املجتمع والعمل
على تقديم الخدمات التطوعية ملستفيدي الجمعية.
• تهتم املنظمة بتقديم الخدمات لذوي اإلعاقة الحركية للكبارومساعدتهم ودعمهم وتأهيلهم.
• تتحقق ثمرات املنظمة وتأثيرها على املجتمع بتأهيل قيادات التطوع وتغذية املجتمع بكثيرمن الفرص
التطوعية.

الهيكل التنظيمي:
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أعضاء مجلس اإلدارة -:
ً
 .1هيف بن مذكرالفويه رئيسا
 .2يحيى محمد السميري نائب الرئيس.
 .3سعيد ناصرعضرس أمين الصندوق.
 .4إبراهيم أحمد العسكري عضوا.
 .5علي مزهرآل مزهرعضوا.
 .6منصورجلفان الشهراني عضوا.
 .7مشعل محمد مشيط عضوا.
 .8محمد عبدهللا سحمان عضوا.
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إدارات الجمعية :

• املهام العامة لإلدارة:
• إدارة وتنفيذ كافة البرامج واملشاريع الدورية املتعلقة باملستفيدين:
 oبناء وتصميم املشاريع الخاصة باملستفيدين.
 oإدارة وتنفيذ كافة املشاريع الخاصة باملستفيدين.
• استقبال املستفيدين وخدمتهم:
 oمقابلة املستفيدين.
 oاستقبال طلبات املستفيدين.
 oفتح ملفات للمستفيدين.
 oالبحث االجتماعي ودراسة حالة املستفيدين.
 oتقديم الخدمة للمستفيدين.
• رفع التقاريرواإلحصاءات الدورية بنتائج البرامج واملشاريع.
• قياس رضا املستفيدين من خدمات الجمعية.
• تطبيق السياسات الخاصة باإلدارة.
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املهام العامة لإلدارة:
 .1تنفيذ كافة املهام املتعلقة بالعاملين في الجمعية:
 oإدارة التوظيف.
 oإدارة األداء الوظيفي (تقييم أداء املوظفين).
 oإدارة الترقيات والح وافزواملكافآت.
 oإدارة الحضورواالنصراف.
 oإدارة اإلجازات واألذونات.
 oإدارة التأمين الطبي للعاملين.
 oإدارة مسيرات الرواتب.
 oإدارة التدريب والتأهيل للموظفين.
 .2تنفيذ كافة املهام املتعلقة باملتطوعين في الجمعية:
 oبناء الفرص التطوعية.
 oاستقطاب املتطوعين.
 oتمكين املتطوعين.
 oتقييم املتطوعين وتكريمهم
 .3تطبيق السياسات الخاصة باإلدارة.
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املهام العامة لإلدارة:
• التسويق لبرامج ومشاريع الجمعية.
• متابعة تسويق وتنفيذ استثمارالجمعية.
• إدارة أموال وممتلكات الجمعية.
• إدارة اإليرادات واملصروفات.
• إدارة التبرعات النقدية والعينية.
• تنفيذ املعارض التعريفية لجمع التبرعات.
• تقديم الدعم اللوجستي لكافة اإلدارات بتوفيراحتياجات اإلدارات من املشتريات
(قرطاسية – ضيافة – مطبوعات.)... -
• تطبيق السياسات الخاصة باإلدارة.
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* املهام العامة لإلدارة:
• متابعة تنفيذ االستراتيجية العامة واألهداف االستراتيجية للجمعية وإصدارتقاريراألداء
االستراتيجي.
• م راقبة أداء الخطط التشغيلية.
• التقييم الداخلي وعمل تقاريراألداء املؤسس ي.
• بناء وتطويرلوائح واجراءات العمل.
• إدارة كل ما يتعلق بالجمعية العمومية (ترتيب االجتماعات – املحاضر–رسوم االشتراك).
• إدارة كل ما يتعلق باجتماعات مجلس اإلدارة واللجان الفرعية ( ترتيب االجتماعات – املحاضر
– متابعة تنفيذ توصيات املجلس – محاضرلجان املجلس ).
• تنفيذ ومتابعة سياسات الحوكمة.
• تطبيق السياسات الخاصة باإلدارة.
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* املهام العامة لإلدارة:
• بناء الشراكات واالتفاقيات مع منظمات املجتمع املدني.
• تمثيل الجمعية في الجهات الرسمية.
• إدارة الفعاليات الخارجية الخاصة بالجمعية ( شراكات– احتفاالت – زيارات )
• تحقيق تواصل فعال مع املجتمع وبناء اآلليات املناسبة لذلك.
• تعزيزوقياس الصورة الذهنية اإليجابية للجمعية.
• تطبيق السياسات الخاصة باإلدارة.
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تواصل معنا ...
• الهاتف ورقم الجوال0555786850 :
• البريد االلكترونيaazzm13@gmail.com :
• املوقع االلكتروني https://aazzm.org :
• حساب تويتر@aazzm_org :
• رقم جوال مديرالتطوع0551502906 :

انضم إلينا ...
نسعد بانضمامك إلينا عبر التسجيل في البوابة االلكترونية لتسجيل املتطوعين:
https://forms.gle/UrA1RsY21L1NMxKF8

خريطة موقع الجمعية:
https://goo.gl/maps/Zziv15AV7maSR4AA6
املحالة ،أبها 62567
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