عناوين اجلمعية
الإدارة العامة

حي الزهراء.
�ص.ب 6055

هاتف 6391100
جدة 21442

فاك�س 6913774

الق�سم الن�سائي
6981918

املوقع على �شبكة الإنرتنت
www.albir.org.sa

مكاتب الأحياء

�إدارة الأربطة ودور امل�سنني
الر�ؤية:

�إحتواء االباء والأمهات ممن فقدو �أ�رسهم  ....ورعايتهم باالح�سان

الر�سالة:

ن�سعى لتطوير الرباط اال�سالمي ليكون �إح�سانا ملن غلبهم الدهر
واحتاجوا الآخرين

ادارة االربطة و دور امل�سنني �...إح�سان

ال�رشفية �شارع احمد قنديل
الهاتف املوحد () 920004330
الفاك�س 6577688
�ص.ب 6055 .جدة  21442اململكة العربية ال�سعودية

مكتب ال�صفا		
		
مكتب ال�سليمانية
			
مكتب البلد
		
مكتب ال�سالمة
		
مكتب حي الأمري فواز

6936969
6403111
6490345
6824905
6236610

		
البنك الأهلي التجاري
		
م�رصف الراجحي
البنك ال�سعودي الربيطاين
البنك ال�سعودي الفرن�سي
بنك الريا�ض		

13613900000100
243608010028006
021002134001
03733800145
1010292339901

ميكن �إيداع التربع يف ح�ساب اجلمعية مبا�شر ًة

الرقم املوحد

920001055

التكافل االجتماعي لكبار ال�سن
هدفنا يف امل�ستقبل � -إدارة الأربطة ودور امل�سنني

نبذة عن اجلمعية
ت�أ�س�ست جمعية الرب بجدة يف 1402/12/25هـ وهي جمعية خريية
ت�شم��ل خدماتها حمافظة جدة وماحوله��ا ،ورئي�سها الفخري �صاحب
ال�سم��و امللكي �أمري منطقة مكة املكرمة ،وتعمل اجلمعية حتت �إ�رشاف
وزارة ال�ش�ؤون االجتماعية برقم (.)62

الر�سالة والر�ؤية
الر�سالة

تق��دمي العم��ل اخلريي وتطوي��ره ب�أ�سل��وب م�ؤ�س�سي متمي��ز يك�سب ثقة
جمتمع جدة.

الر�ؤية

�أن تك��ون اجلمعي��ة الرائ��دة يف العمل اخلريي مبفه��وم علمي معا�رص
و�آلية فاعلة قادرة على التنمية امل�ستمرة ملواردها.

الأهداف العامة

ته��دف اجلمعية اىل تقدمي اخلدمات التي حتتاجها حمافظة جدة دون
�أن يك��ون هدفه��ا احل�صول على الرب��ح املادي وت�شمل ه��ذه اخلدمات
مايلي-:
• تقدمي امل�ساعدات العينية والنقدية وتقدمي اخلدمات االجتماعية.
• �إقامة دور وم�ؤ�س�سات اجتماعية لإيواء ورعاية الكبار وال�صغار.
• �إقامة دورات تدريبية تخدم امل�ستفيدين من اجلمعية.
• �إقامة �أ�سواق خريية للتعريف باجلمعية و�أن�شطتها.
• القيام بالبحوث والدرا�سات العلمية واالجتماعية.

مقدمه:

ب��ادرت جمعي��ة ال�بر بج��دة �إميان��ا منه��ا مب�س�ؤوليته��ا االجتماعي��ة
و�إنطالق��ا من الدور الإن�س��اين املناط بها ب�إن�شاء ق�س��م الأربطة ودور
امل�سنني حتقيقا ملفهوم الرب لهذه الفئة من املجتمع

الأهداف :
� )1إحياء التكافل االجتماعي لكبار ال�سن.
� )2إع��ادة ترميم وجتهيز املباين (االربط��ة القدمية) وحتديث مبانيها
وت�أهيليها.
� )3إعادة ت�أثيث الغرف مبايالئم كبار ال�سن.
 )4توفري الرعاية االجتماعية واالن�سانية والنف�سيه لكبار ال�سن.

هدفنا يف امل�ستقبل:

ن�سعى لتحويلها اىل اربطه مثاليه و�سكانها مثاليون !

خدماتنا:

• خدمات طبية عالجية.
• خدمات نف�سية.
• خدمات اجتماعية.
• خدمات للأن�شطة الثقافية والرتفيهية.
• خدمات الرعاية الإيوائيه.
• خدمات التوعية و الإر�شاد.

 )5توف�ير املن��اخ املنا�س��ب له��ذه الفئ��ة الغالي��ة علين��ا «امل�سن�ين
وامل�سنات»

الربامج:

		
• كفاالت لكبار ال�سن

• عالج لكبار ال�سن

 )6توفري العالج و اخلدمات ال�صحية واملتابعة ال�رسيرية .

		
• اعا�شة لكبار ال�سن

• ك�سوة كبار ال�سن

• �سكن كبار ال�سن
• اعادة ت�أهيل وت�أثيث االربطة و دور امل�سنني

