
 

 أصدقاء المرضى
 "و تعاونوا على البر والتقوى"

 

 العمل التطوعي وأصدقاء المرضى

انطالقاً من شعار أصدقاء المرضى في فهم العمل التطوعي كقيمة اجتماعية وممارسة حضارية وواجب وطني نستشرف 

باستنهاض همم الطالب بالتكاتف آفاقا رحبة لعمل المتطوعين في أصدقاء المرضى في بريطانيا للمبتعثين السعوديين 

والتعاضد في زيارة زمالئهم وأسرهم في حال التعرض ألي عارض صحي بما ينهض بعملنا التطوعي واإلنساني ويحقق 

 أهدافنا في خدمة المبتعثين.

 األهداف

من جوانب الحياة بدءاً من  إبراز القيمة الدينية للتطوع وتوضيح مفهوم التطوع إسالمياً والذي يشمل العديد         .1       

 العبادات والتطوع فيها قربة إلى هللا تعالى وامتداداً للزكاة والصدقة ومروراً بعيادة المريض.

 إبراز قيمة العمل التطوعي كواجب وطني يشمل الجميع كل في موقعه.         .2       

السعودية علي إبراز قيم العمل التطوعي وبيان آثاره اإليجابية العمل من خالل الوسائل اإلعالمية في األندية          .3       

باإلضافة إلى إبراز األعمال التطوعية في خدمة المجتمع والمبتعثين وتكريم العاملين في هذا المجال و إبراز 

 نشاطاتهم ليكونوا قدوة لغيرهم.

 عارض صحي.الحرص على زيارة المبتعثين وأسرهم الذين يتعرضوا ل         .4       

تفعيل دور األسرة في المشاركة في لجان أصدقاء المرضى بإيجاد مشاركات أسرية في عدد من البرامج مما          .5       

 يساهم في تعميم قيمة التطوع بين المبتعثين.

 زيارة السعوديين في بريطانيا ممن قدم بغرض العالج.         .6       

 ير السعوديين متى ما توفر الوقت إلبراز سماحة اإلسالم.زيارة غ         .7       

  

  أصدقاء المرضى فريق

إيجاد فريق ألصدقاء المرضى في كل ناد سعودي وتكون متاحة لكل من يتقدم بطلب إنشاء فرع في المدينة          .1       

 التي يقيم فيها أي طالب سعودي مبتعث.

 األندية للتنسيق لزيارة المبتعثين وأسرهم في حالة التعرض ألي عارض صحي.التواصل مع          .2       

 التنسيق مع الملحقية الصحية للتنسيق لزيارة المواطنين السعوديين القادمين للعالج والرفع من معنوياتهم.         .3       

 والعرب لزيارة بعض المنومين فيها. يتم التنسيق مع بعض المستشفيات التي يرتادها الخليجيون         .4       

تغطية الهدايا الرمزية وتكاليف الزيارات، وتعمل اللجنة على استقطاب دعم القطاع تقوم رئاسة األندية ب         .5       

الخاص ممثال في الشركات السعودية في بريطانيا، إلظهار التالحم بين القطاعات الوطنية في تفعيل العمل 

 عي.الخيري التطو

  

 مجلس إدارة أصدقاء المرضى

 أ. فائق المطيري. -)المؤسس( رئاسة األندية السعودية: د. طالل المغربي 

 ممثل لفريق أصدقاء المرضى في كل مدينة يوجد بها مبتعثين

 ممثل الملحقية الصحية

 ممثل الملحقية الثقافية
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