






تتمثل  التي  ال�سامية  الإن�سانية  القيم  على  اخلريي  العمل  يرتكز 

للتنمية  العاملية  الأهداف  حمور  وهو  اأ�سكاله.  بكل  والبذل  العطاء  يف 

اأممية  قمة  يف   2015 اأيلول  يف  العامل  قادة  اعتمدها  التي  امل�ستدامة 

تاريخية ور�سخت مبداأ �سمان احلياة الكرمية للإن�سان.

واإلتزامًا مّنا بتعاليم القراآن الكرمي وبالهدي النبوي ال�سريف واإحياًءا 

ملبداأ التكافل الجتماعي واإحرتامًا للقيم الإن�سانية العاملية ندعو اأهل 

اخلري وال�سخاء اإىل مد يد العون لدعم براجمنا يف م�ساعدة �سرائح املجتمع 

الفقرية واملحتاجة وتعزيز حقهم يف احلياة الكرمية. 

اأ�سحاب  اإىل  والتقدير  ال�سكر  اآيات  باأ�سمى  نتقّدم  اأن  اإل  ي�سعنا  ول 

القلوب الرحيمة والأيادي البي�ساء املعطاءة.

بوركت جهودكم الطيبة وجزاكم اهلل اجلّنة مبا �سنعتم.  

الإدارة

كلمة



         نبذة تاريخية:

تأسست الجمعية االجتماعية عام 1994م على يد مجموعة من الشباب المثقف والغيور على 
الصالح العام، إنطالقًا من اإليمان بالقيم اإلنسانية والعدالة االجتماعية، وتبنيًا لمبادئ التضامن 

والتآخي لالرتقاء بالمجتمع وتنميته تحت شعاراإلصالح والتكافل.

رقعة خدماتها  – توسيع  تعالى  الّله  بتوفيق من   – الجمعية  وفي سنوات قليلة استطاعت 
الصحي واالجتماعي واإلغاثي بشفافية ومصداقية مثلى فكانت  القطاع  اإلنسانية لتشمل 

عنوانًا للعمل الخيري في المنطقة.  



رؤيتنا: 
نحو مجتمع سليم ومعافى.

رسالتنا:
تأمين الرعاية االجتماعية والصحية للفئات األكثر احتياجًا بجودة عالية وشاملة دون 

تفرقة بين فئات المجتمع المختلفة، وذلك من خالل:
ذوي  المتعففة،  األسر  أسرته،  في  اليتيم   : تشمل  التي  الكفاالت  برامج   .1

االحتياجات الخاصة.
2. برامج التكافل االجتماعي “ساند” .

3. برامج األعياد المباركة “ مشاريع رمضان واألضحى”  . 
4. إعداد مشاريع تنموية للنهوض بمجتمعنا بالتعاون مع أهل الخير وشركاء التنمية.

5. الخدمات الصحية في مركز اإلقليم للرعاية الصحية األولية.
قيمنـــا:

• العمل بصدق وشفافية.
• العمل بروح الفريق. 

• األداء بإتقان وإحسان.
• تبّني الرؤى اإليجابية عن المستقبل.

• اإللتزام بمبادئ العدالة االجتماعية.

تعـريف بالجمعية
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أهدافنا:

المشاركة الفّعالة في التنمية المجتمعية.  •

تعزيز السلوك الصحي في المجتمع بين مختلف فئاته.  •

تعزيز رفاه اإلنسان تحت قيم وأشكال العدالة االجتماعية.  •

تحسين األداء والتفاعل االجتماعي بين كافة شرائح المجتمع.   •

تنمية الموارد المتاحة ودعم القدرات البشرية للمجتمع المحلي.  •

تقديم خدمات صحية اجتماعية شاملة دون تمييز.  •

التشبيك وعقد الشراكات لالرتقاء باألداء.  •
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برامـــــــج
ومشاريع
خدماتية 
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كفالة األيتام في منازلهم

المشاريع الموسمية
رمضان/األضحى

مشروع ساند التكافلي

البرامج اإلغاثية العاجلة

مشروع الرغيف الخيري خدمات الرعاية الصحية

كفالة ذوي االحتياجات الخاصة

كفالة األسر المتعففة

برامج
ومشاريع خدماتية

٦٩٠١٥ خدمة سنويًا
موزعة على الشكل

التالي: 

140 كفالة

4٥ كفالة

100 كفالة

٥٧٦00 ٢٣٦٥

٦1٢0

4٥ اسرة

٢٦00



كفالة األيتام في منازلهم

اليتيم هو من ُحرم من العيش في ظل والده قبل أن يبلغ سن 
الحلم.

وال يخفى عّنا أن اإلنسان الذي فقد من يعتني به في مرحلة الصغر 
يكون في أشّد الحاجة لمن يرعاه ويكفله.

وحرصًا مّنا على اإللتزام بشريعة الّله وبسّنة نبيه المصطفى التي 
أوصتنا أّن رعاية اليتيم هي من أسمى أعمال اإلحسان التي يقوم 
بها اإلنسان، تشرف الجمعية على برنامج كفالة  األيتام في أسرهم، 
والصحية  التربوية  الرعاية  تقديم  يتم  الخير  شركاء  مع  وبالتعاون 

واالجتماعية لهم وألسرهم. 
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كفالة ذوي اإلحتياجات الخاصة

هم األشخاص الذين يعانون من إعاقات حركية أو ذهنية أو حسية، وانطالقًا 
من مبدأ حق الحياة للجميع ال ينبغي تجاهل تلك الفئة المهمة من المجتمع، 

بل يجب التحول بالرعاية من كفالة إلى التزام إنساني كريم.
إن الجمعية تعلم وتقدر األعباء النفسية واالجتماعية والمادية التى تمر بها 
األسر التى يعاني أحد أفرادها من اإلعاقة، لذا تسعى إلى تقديم يد العون 
المساعدات  مشروع  تتضمن  التي  الرعاية  برامج  خالل  من  باستمرار  لهم 
النقدية الشهرية ومشروع المساعدات الغذائية، إضافة إلى الخدمات الصحية 

والتأهيل، واالرتقاء بوعي المجتمع لترسيخ مبدأ الدمج .
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كفالة األسر المتعففة

غنية  تحسبها  التي  األسر  هي  المتعففة  األسر 
عليه  الّله  صلى   - الرسول  قال  وقد  التعفف،  من 
الناس  الذي يطوف على  المسكين  وسلم: “ليس 
ولكن  والتمرتان،  والتمرة  واللقمتان،  اللقمة  ترده 
له  يفطن  وال  يغنيه،  غنى  يجد  ال  الذي  المسكين 

فيتصدق عليه، و ال يقول فيسأل الناس”

أبرز  من  المتعففة  األسر  كفالة  برنامج  ويعتبر 
يفتقدون  من  يستهدف  حيث  الجمعية  اهتمامات 
الثابت من أسر فقيرة وأرامل، وينفذ  الدخل  مصدر 
هذا المشروع بعد إجراء المسح الميداني المتخصص 
لهم  كفالة شهرية  تقديم  يتم  ثم  المحتاجة،  لألسر 

تعينهم وتساعدهم في سد متطلبات الحياة.
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مشروع ساند التكافلي

هو مشروع التكافل الخاص بمساعدة الفقراء والمحتاجين األكثر فقرًا 
في المنطقة، وذلك في إطار تحقيق التكافل االجتماعي. ويعمل هذا 
متطلباتهم  قضاء  في  تعينهم  مالية  مبالغ  منح  طريق  عن  المشروع 

وتعطى ألصحاب الحقوق مباشرة. 

العديد من  بحماية  العظيمة فهو يقوم  له فوائده  المشروع  إّن هذا 
األفراد واألسر من الضياع واالنحراف، لذا تحرص الجمعية على مساعدة 

المستحقين منهم.
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مشروع الرغيف الخيري

مشروع سنابل الخير

الفقيرة،  األسر  من  كبيرة  لشريحة  الخبز  توفير  عن  عبارة  المشروع 
وذلك رفعا للمعاناة وضنك العيش عن األسر األكثر احتياجًا وخاصة أسر 

األيتام .

العائالت  منه  تستفيد  يوميًا  خبز  ربطة   190 توزيع  الله  بحمد  ويتم 
الفقيرة وتبلغ حوالي ٧٥٠ عائلة.

ينتهي العمر وال ينتهي األجر؛ السنبلة هي صدقة شهرية جارية يعود 
ريعها للتفريج عن كرب الناس المحتاجة وشدائدهم ويبلغ قيمة السنبلة 

5000 ل.ل.
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المشاريع
الموسمية 
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المشاريع الموسمية
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برنـــامج رمضـــان

وألن الكثيرين من أفراد المجتمع، اعتادوا أن يرصدوا أبواب الخير المشرعة في شهر رمضان 
الفضيل، فيتسابقون عليها انطالقًا من التوجيه الرباني ) فاستبقوا الخيرات (، ومن منطلق 
فهمنا لخصوصيات األسرة واحتياجاتها في ظل الظروف االقتصادية الصعبة، عكفت الجمعية 

على تنفيذ برامج رمضانية على النحو التالي:
بين  وتتنوع  المؤمنين.  قلوب  بين  تؤلف  إفطارات  بتنفيذ  الجمعية  تقوم  اإلفطارات:   •
إفطارات عامة في المساجد وإفطارات لألندية الكشفية والشبابية وإفطار لأليتام مع أسرهم.
توزيع كسوة العيد:  توزع الجمعية بالتعاون مع أهل الخير وبعض المؤسسات الخيرية   •

كسوة العيد خالل العيدين المباركين.
السنة  خالل  غذائية  طرود  بتوزيع  الجمعية  تقوم  رمضان:   وسلة  غذائية  طرود  توزيع   •

وبخاصة في شهر رمضان المبارك. 
بتوزيع  الجمعية  العيد مع أهلنا وأحبائنا، تقوم  العيد:  حتى تكتمل فرحة  توزيع فطرة   •

فطرة العيد على العائالت المتعففة المحتاجة. 
أما إجمالي عدد العائالت المستفيدة من هذه البرامج الرمضانية فتقدر بحوالي 2500 عائلة 

متعففة.
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بفضل الّله تدأب الجمعية االجتماعية في كل عام على تنفيذ مشروع إحياء سنة 
األضحية حيث يتم توكيل الجمعية بذبح األضاحي وتوزيع حصصها على مستحقيها. 

ويسجل سنويًا توزيع ما يقارب 2500 حصة على المحتاجين والفقراء.

مشروع أضحية العيد
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اإلنسان  كرامة  على  الحفاظ  وخصوصًا  الجمعية  تتبناها  التي  القيم  من  إنطالقًا 
واعتماد مبدأ العدالة االجتماعية بين أفراد المجتمع المقيمين من مواطنين والجئين،

تسعى الجمعية للتخفيف من معاناة العائالت النازحة إلى إقليم الخروب دون تمييز 
أو تفريق، من خالل الخدمات اإلنسانية العاجلة التي تعتمد على إحصاءات تفصيلية 
والغذاء  والكساء  اإليواء  بين  تتنوع  خيرية  إغاثية  مشاريع  إعداد  تخولها  ودراسات 
والعالج والتعليم وذلك بالتنسيق مع منظمات تعنى بالشأن اإلغاثي واإلنساني 

محليًا وخارجيًا.
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الخدمات الصحية
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خدمــاتــنا الصحيــــة

قال الّله تعالى: )َوَمْن أَْحَياَها فََكأَّنََما أَْحَيا النَّاَس َجِيعاً( 
مجرد  وليست  واجتماعيًا  ومهنيًا  وعقليًا  بدنيًا  السالمة  اكتمال  حالة  هي  الصحة  إن 
أكد دستور  كما  الصحة.  العالمية  الصحة  منظمة  عرفت  والعجز. هكذا  المرض  انعدام 
المنظمة أن الصحة حق أساسي من حقوق اإلنسان وهدف اجتماعي عالمي النطاق، 

وأنها أمر أساسي لتلبية االحتياجات األساسية لإلنسان.
عالية  جودة  ذات  صحية  خدمات  يقدم  األولية  الصحية  للرعاية  اإلقليم  مركز  فإن  لذا 
لعموم شرائح المجتمع وفق سياسات واجراءات تشرف عليها وزارة الصحة العامة سيما 

لمن ال يستطيع تحمل أعباء النفقات الصحية، وتتلخص كالتالي: 
خدمات المعاينات الطبية:

خدمات التحصين الوقائي والعالجي وفق الرزنامة الوطنية للقاحات األساسية
خدمات مكافحة األمراض المعدية

خدمات الكشف المبكر عن األمراض المزمنة 
خدمات التحاليل المخبرية
خدمات التصوير الصوتي

خدمات التخطيط ) قلب وأعصاب (
خدمات العمليات الجراحية البسيطة

طب عام  •

طب أطفال  •

صحة إنجابية  •

جراحة عامة  •

أمراض صدرية وربو  •

عظام ومفاصل  •

غدد وسكري  •

قلب وشرايين  •

أمراض جرثومية   •

أعصاب  •

أسنان  •

مسالك بولية وتناسلية  •

عيون  •

إرشاد إجتماعي  •

عالج نفسي  •
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برامجــــــــنا الصحيـة

برنامج الصحة اإلنجابية  .1

المشاركة ببرامج التلقيح المختلفة بالتنسيق مع وزارة الصحة.  .2

برنامج التغذية السليمة وسالمة الغذاء.  .3

برنامج أدوية األمراض المزمنة.  .4

برنامج التثقيف الصحي داخل وخارج المركز الصحي .  .5

برنامج رصد حاالت سوء التغذية لألطفال واألمراض المزمنة.  .6

برنامج التغطية الصحية الشاملة للفئات األكثر فقرًا في لبنان.  .٧

بقيم  إللتزامه  اإلنسانية  للناحية  كبيرًا  اهتمامًا  الصحي  المركز  أولى  الصحية،  البرامج  إلى هذه  باإلضافة 
اإلتقان واإلحسان، فكانت الخدمات التالية:

تأمين نقل المرضى الى المستشفيات باإلضافة إلى نقل الجثامين للمدفن.  •

كرسي  ماء،  فرشة   ( واألمراض  اإلصابات  بعض  من  اإلستشفاء  على  لإلعانة  طبية  أجهزة  تأمين   •
متحرك،عكازات، قوارير أوكسجين،..(

تأمين وحدات دم عند الحاجة بالتنسيق مع متبرعين من المنطقة.  •
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