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مكاتب الأحياء

كفالة اليتيم
ق��ال اهلل تعايل يف كتابه العزي��ز ( :وي�س�ألونك عن اليتامى قل �إ�صالح
لهم خري )
تت��م كفال��ة اليتيم على �ض��وء درا�سة و�ضع��ه �إجتماعي ًا م��ن قبل ق�سم
امل�ساع��دات باجلمعية وتغطي الكفالة م�صاريفه املعي�شية والتعليمية
وال�صحية  ,وتكفل اجلمعية يف الوقت احلايل (  ) 2804يتيم ويتيمة ,
وتبل��غ قيم��ة كفالة اليتيم �سنوي ًا (  ) 6000ريال مبعدل (  ) 500ريال
�شهري ًا .

كفالة مري�ض ف�شل كلوي
�إن الزي��ادة يف اعداد امل�صاب�ين مبر�ض الف�شل الكلوي من املحتاجني
دفع��ت اجلمعي��ة �إىل خدمة مر�ضى الف�شل الكل��وي وم�ساعدتهم �صحي ًا
واجتماعي ًا ونف�سي�� ًا ومن هنا مت �إن�شاء مراكز الغ�سيل الكلوى جلمعية
ال�بر بج��دة والتي تبلغ عددها ثالث مراكز حي��ث حتتوي هذه املراكز
على (  ) 52جهاز غ�سيل كلى وتقدم املراكز (  ) 22.000جل�سة غ�سيل
كلوي �سنوي ًا وتخدم عدد (  ) 176مري�ض بتكلفة بلغت ثمانية ماليني
ريال  ,وتبلغ قيمة كفالة مري�ض الف�شل الكلوي (  ) 360ريال للجل�سة
الواحدة .
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الكفاالت

�إيواء طفل  -كفالة �أ�سرة  -كفالة يتيم  -كفالة مري�ض ف�شل كلوي

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.

�إيواء طفل
ترعي اجلمعية الأطفال فاقدي حنان الأبوين وذوي الظروف اخلا�صة
وامل�شكالت االجتماعية جل اهتمامها وتتعامل معهم على �أنهم �أمانة
يجب املحافظة عليها ودرء �أي خطر قد يحيط بهم ,
وله��ذا ف�إن �إي��واء الأطفال �أحد الأن�شط��ة الرئي�سة للجمعي��ة حيث �أنها
ت�أوي عدد ( )319يتيم ًا ويتيمة يف ثالث دور �إيوائية تابعه لها وهي :
دار الزه��راء وحتت�ض��ن (  ) 111يتيم ًا من حديثي ال��والدة وحتى �سن
التا�سعة �أو حتى �سن الزواج بالن�سبة للفتيات ,
ودار الفتي��ان يوجد بها (  ) 143ابنا يتلقون كامل الرعاية واالهتمام
حتى �سن الرابعة ع�رش ,
�أم��ا مركز ال�شباب في���أوي ( � ) 76شاب ًا ترتاوح �أعمارهم بني ( � 18إىل
 ) 23عام ًا .
وب�إمكان املت�برع كفالة �أحد �أبناء الدورااليوائية حيث يتكفل بجميع
م�صاريف��ه املعي�شية وال�صحية والدرا�سي��ة وغريها وذلك مقابل مبلغ
�شهري مقداره (  ) 1.500ريال .

كفالة �أ�رسة
قال �صلى اهلل عليه و�سلم  ( :ال�ساعي على الأرملة وامل�سكني كاملجاهد
يف �سبيل اهلل ) متفق عليه
�إن برنام��ج كفالة الأ�رس هو اليد احلانية والظل الظليل يف حياة الأ�رس
املحتاج��ة وهو من الربامج املهمة يف اجلمعية ملا للإ�رسة من �أهمية
يف بن��اء املجتمع ككل ,وتت��وىل اجلمعية درا�سة حال��ة الأ�رس وحتديد
درج��ة ا�ستحقاقها للم�ساعدة وذلك ب�إج��راء درا�سات عن طريق البحث
املكتبي وامليداين للأ�رس املر�شحة للم�ساعدة من خالل ق�سم امل�ساعدات
حي��ث بل��غ عدد الأ�رس التي تكفلها اجلمعية ه��ذا العام ( � ) 2036أ�رسة
متده��م بامل�ساعدات العينية والنقدية والتي ت�تراوح مابني ( – 200
 ) 700ري��ال �شهرياً ،ويبلغ متو�سط الكفال��ة ال�سنوية للأ�رسة الواحدة
(  ) 7.200ريال .

