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الفكري  بالمستوى  االرتقاء  في  الجمعية  نجاح 
المصري  للمواطن  واالجتماعي  والثقافي 

لمواجهة تحديات العصر الحديث.

المجاالت  في  والتوعية  التنمية  في  المساهمة 
والبيئية  والصحية  واالجتماعية  الثقافية 
فيهم  بما  المجتمع  فئات  لجميع  واالقتصادية 
باالستخدام  وذلك  الخاصة  االحتياجات  ذوي 

األمثل لموارد وقدرات وأصول الجمعية.

المساواة في تقديم خدمة متميزة للجميع.	 
االلتزام والتفاني في أداء العمل وتقديم الخدمة.	 
النزاهة والشفافية والمصداقية في العمل.	 
االبتكار والتجديد في نظم العمل والخدمات.	 
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مراكز تنمية المجتمع
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بدأت جمعية مصر للثقافة وتنمية المجتمع أنشطتها من 
بحي  االبتدائية  الحكومية  المدارس  إحدى  تطوير  خالل 
أخرى  امتدت ألحياء  ثم  عام 1977  بالقاهرة في  بوالق 
كثيرة بالعاصمة. تم إشهار الجمعية في 1978/10/18 
المتكاملة،  الرعاية  جمعية  بإسم   2511 إشهار  برقم 
ومنذ   1984 عام  في   131 برقم  إشهارها  أعيد  ثم 
ذلك الحين امتد نشاط الجمعية ليشمل 14 موقعًا في 
وخدمات  أنشطة  تقدم  العربية  مصر  جمهورية  أنحاء 
قانون  ألحكام  الجمعية  وتخضع  مختلفة،  مجاالت  في 
 ،2002 لسنة   84 رقم  األهلية  والمؤسسات  الجمعيات 

تحت إشراف وزارة التضامن االجتماعي.

تتعدد أنشطة الجمعية ويستفيد منها عشرات اآلالف من 
المصريين من مختلف فئات المجتمع العمرية )األطفال–

محافظات  في  وجودها  ويحقق  الطالئع–الشباب–الكبار( 
واالنتشار  التنوع  والفيوم  والقليوبية  والجيزة  القاهرة 

والتكامل في األنشطة والخدمات.

واحتياجات  تتناسب  جديدة  رؤية  إلى  الجمعية  وتنطلق 
في  تحديات  من  المصري  المجتمع  يواجهه  وما  العصر 

القرن الحادي والعشرين.

التنمية الثقافية والتعليمية.	 
تنمية المجتمعات المحلية.	 
رعاية األطفال ذوي االحتياجات الخاصة.	 
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مركز تنمية منشأة ناصر . 3
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المجاالت 	  دعم  في  اإلسهام  إلى  المجال  هذا  يهدف 
لكافة  الفرصة  إتاحة  خالل  من  التثقيفية  التعليمية 
المكتبات  خدمات  من  لالستفادة  المجتمع  أفراد 
جمهورية  محافظات  فــي  المنتشرة  الجمعية  ومواقع 
مصر العربية لتساهم بشكل أو بآخر في رفع المستوى 
لجميع  واالجتماعي  واالقتصادي  والثقافي  التعليمي 
تفي  متطورة  خدمات  خالل  من  المستفيدين، 

باحتياجاتهم:
تدريب 	  بشرية،   تنمية  والتعليمية:  التدريبية  البرامج 

المعلومات،  تكنولوجيا  وخدمات  آلي  حاسب  مهني، 
الرقص  الموسيقى،  والفنون،  الرسم  اللغات،  دورات 
رفع  الرياضي،  النشاط  المسرحي،  التمثيل  اإليقاعي، 

مهارات وقدرات األطفال.
معلومات 	  وأوعية  خدمات  توفير  المعلومات:  خدمات 

متنوعة.
ندوات، 	  عمل،  ورش  والترفيهية:  الثقافية  البرامج 

معارض  مسابقات،  وسينمائية،  وفنية  ثقافية  عروض 
شبابية  أنشطة  ورحالت،  مدرسية  زيارات  فنية، 

ورياضية.

المعيشية 	  األحوال  تحسين  إلى  المجال  هذا  يهدف 
في  للمواطنين  وصحيًا  وبيئيًا  واجتماعيًا  إقتصاديًا 
المناطق الفقيرة والعشوائية بمواقع عمل الجمعيـة عن 
طريق توفير مجموعة متنوعة من الخدمات واألنشطة:

الخدمات والمساعدات االجتماعية.	 
الخدمات الطبية والصحية.	 
دورات الحاسب اآللي وخدمات تكنولوجيا المعلومات.	 
دورات اللغات.	 
فصول لمحو األمية واالمتحانات الفورية.	 
فصول المتسربين من التعليم.	 
فصول التقوية.	 
التدريب والتأهيل المهني والتنمية البشرية.	 
رياض األطفال ونوادي الطفل.	 
برامج وخدمات لرفع مهارات وقدرات األطفال.	 
برامج حماية األطفال.	 
ندوات التوعية.	 
األنشطة الرياضية والشبابية.	 
األنشطة التثقيفية والفنية والترفيهية.	 

األطفال  تمكين  في  المساهمة  إلى  المجال  هذا  يهدف 
العيش  في  بحقهم  التمتع  من  الخاصة  االحتياجات  ذوي 
داعمة  وثقافية  اجتماعية وصحية  رعاية  خدمات  في ظل 
لتطبيق مفهوم الدمج بالمجتمع من خالل توفير مجموعة 
متنوعة من الخدمات لرعاية األطفال الذين يعانون من: 

Down Syndrome متالزمة داون 	 
Cerebral Palsy الشلل الدماغي	 

* الرعاية الطبية والصحية:
      التخصصات العالجية المختلفة
* تنمية قدرات ومهارات األطفال: 

العالج  الخاصة،  التربية  التخاطب،  المبكر،  التدخل 
الطبيعي، العالج الوظيفي.

* خدمات تعليمية: 
 - )حضانة  الخاصة   االحتياجات  ذوي  لألطفال  مدرسة 

ابتدائي - تربية فكرية(.
* التدريب والتأهيل المهني.

* األنشطة التثقيفية والفنيـة والرياضية.
* برامج اإلرشاد والتوعية والتدريب ألهالي األطفال  

   ذوي االحتياجات الخاصة.


