
 

 المتطوعينجمعية غراس لتنمية الطفل إلشراك منطلقات ورؤية 

بترخيص جمعية غراس لتنمية الطفل هي جمعية مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية 
،ويشرف عليها مركز التنمية بمدينة الرياض وتعمل الجمعية في مجال الطفولة وتنميته  1198رقم 

ومقرها بمدينة الرياض وقد تأسست الجمعية وتم تسجيلها في سجل اإلدارة العامة للجمعيات 
 هـ5/8/1440بتاريخ والمؤسسات األهلية 

 

 طاقاته)في تنمية الطفل وإطالق  (التميزتحفزنا رؤيتنا 

لتنشئة جيل متمسك بهويته وإيجابي في مجتمعه من  ومهارياً الطفل قيميًا  (تنميةفنحقق رسالتنا 
خالل مبادرات نوعية مبتكرة وبيئة تربوية آمنة وجاذبة وتمكين للكفاءات والجهات العاملة مع الطفل 

 فاعلة)وفق عمل مؤسسي وشراكات 

 ونجسد أهدافنا

 قدراته.بناء شخصية الطفل وتعزيز  •
 األبناء.تعزيز دور الوالدين واألسرة في تنشئة  •
 الطفولة.تنمية قدرات العاملين في مجال  •
 التوعية والتثقيف بأهمية مرحلة الطفولة •
 المصلحة.تحقيق رضا أصحاب  •
 تأسيس بيئات قيمية لألطفال •
 تصميم برامج تنموية لألطفال •
 تطوير شراكات استراتيجية فاعلة •
 بناء صورة ذهنية إيجابية •
 البناء المؤسسي للجمعية  •
 استقطاب الكفاءات الوطنية المتخصصة  •
  تأهيل الكوادر العاملة في الجمعية •
 بناء فريق استشاري متخصص  •
  تنظيم المعلومات وتسهيل الوصول لها سحابياً  •
 المالي.تحقيق االستقرار  •

 

 

 

 



 

 إلشراك المتطوعين: الجمعيةمنطلقات ودوافع  •

 عالية أجمل المبادرات ونحقق بهمة نقدمفلمجتمعنا سماء اإلنجازات وفي بجمعيتنا  قلأن نح ويمكن
فنحن نروم التميز أدوارنا الرئيسية بمختلف مجاالتها المؤشرات وصوًال إلى أهدافنا المنشودة و كافة 

فيه األثر نتلمس خالل إشراك فعال للمتطوعين  ذلك منفي تنمية الطفل وإطالق طاقاته فيتأتى 
لمتطوع في رحلة تطوعه ألنه كنز ثمين يستحق االحترام والتقدير وأن يحس بشغفه اإليجابي على ا

 فإن منطلقاتنا إلشراك المتطوعين ترتكز على: تطوعه ولذاأثناء 

 .في الجمعية وتحقيق المستهدفات اإلنتاج وزيادةمضاعفة اإليمان بدور المتطوعين في  -١
نشر ثقافة التطوع  في واإلدارات ودورهم المهم واإلدارة التنفيذيةمجلس اإلدارة تفعيل  -٢

 .الجمعية في
من الستثمار األمثل لطاقاتهم اأهمية المتطوعين وكونهم ركيزة أساسية في الجمعية و -٣

 والفتيات.الشباب 
 الجمعية.تخفيف األعباء المالية على األثر الذي يحدثه وجود المتطوعين ب -٤
 دور المجتمع المهم في تبني قضية الجمعية عن طريق التطوع  -٥

 
 إلشراك المتطوعين: جمعيةرؤية ال •

ينمى فيه الطفل  في تحقيق إشراك مستدام للمتطوعين،فاعلة متميزة  جمعيةونسعى لـ "أن نكون 
فتنمي  تراعي دوافعهم فتحققها وتنطلق بهم  ،جاذبةويجد المتطوعون فيها بيئة وتطلق طاقاته 

 لنهضة مجتمعهم"ويكونوا شركاء بجهودهم،  وتشيدتحفزهم و، قدراتهم 

 آلية إشراك المتطوعين: •

وسعيًا لتحقيق هذه الرؤية فإن منظمتنا تولي أهمية كبيرة إلشراك المتطوعين، وتخصص لذلك موارد 
راغبين في بشرية مؤهلة لتحقيق هذه الرؤية وتلبية طموحات المتطوعين، وتفتح أبوابها لجميع ال

 التالية:التطوع عبر قنوات التواصل الرسمية 

 

 0555432555 :جوالال

 info@Gheras.sa: يميلاإل

 www.Gheras.sa: موقع رسميال

 GherasSA@مواقع التواصل االجتماعي: 
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http://www.gheras.sa/

