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 االنـسانية المفقـودة     منذ عشرات السنين كانت الكنيسة االنجيلية الثانية تهتم باالحتياجات        1.
وإعداديـة لتعلـيم    ألبناء الكنيسة ولمن هم من خارجها فبادرت بإنشاء مدرستين ابتدائية           

ض المعونات المادية   التالميذ وحضانة لرعاية اطفال ودار لمغتربين باإلضافة الى توزيع بع         
.والعينية للمحتاجين 

القس فايز فارس راعـى     ثم ولدت رؤية جديدة لتتوسع الكنيسة فى خدمة المجتمع قادها الدكتور            
الجمعيـة  الكنيسة فى ذلك الوقت والقس محروس حبيب وبعض الشيوخ واأل وقـد بـدأت               

نجيلية أو هيئـة    بتوزيع بعض القروض واالعانات التى كانت تأتى لها عن طريق الهيئة اال           
ـ           ة المـصاص عـام     كاريتاس او هيئة االغاثة الكاثوليكية ثم أنشأت الجمعية حضانة بمنطق

لكنيـسة   فى داخل مبنى الكنيسة بالمصاص وكذلك مركز طبى فى داخل مبنى تابع ل             1994
الـى هابيتـات    فى المصاص وبعد ذلك بدأت فى كتابة بعض مقترحات المشاريع التى تقدم             

ت وهـذه   تمويلية وقد تم اخذ عدة تمويالت من هيئات مختلفـة لتقـديم عـدة مـشروعا               
عـضاء   .يـل   المشروعات منها ما هو مستمر حتى االن ومنها ما انتهـى بانتهـاء التمو             
يـة االنجيليـة    فشرعوا فى تأسيس جمعية خيرية لهذا الغرض ، سميت أوال الجمعية الخير           

فـة فـى دار     واشترك فى تأسيسها تسعون عضوا من ابناء الكنيسة وتبرعت الكنيسة بغر          
.الشباب للجمعية لتبدأ نشاطها 
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���� #&, ا��,ر(<�ت ا�� ,&C E�F� :

 .ادوار أعضاء الجمعية العمومية   *
.الحكم الداخلي   * 

.إدارة الموارد البشرية والمهارات اإلدارية    * 
.  واإلدارة المالية  االستدامة المالية  *
.البحث السريع بالمشاركة وكتابة مقترح مشروع    * 

. االدارة بالنتائج   * .  التطوع* 
. الدعوة وكسب التأييد   *  .حقوق الطفل* 
   التخطيط*  . التشبيك* 

فن االدارة * تقييم االداء   * 
النوع االجتماعى  * 
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