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تقديم خدمات عامة وغير متاحة بأسلوب علمي جديد لجميع المكفوفين المصريين دون قيد أو شرط فالجمعية لا يقتصر نشاطها
على فئة أو نوعية معينة من المكفوفين أيا كانت ظروفهم أو أعمارهم أو أعمالهم أو ديانتهم مثل:

  

إنشاء أول مكتبة صوتية عامة لتسجيل الكتب التي يحتاج الكفيف لدراستها بالجامعات والمعاهد ولطلبة العلم والثقافة بجميع(1
مراحل التعليم حسب احتياجات كل منهم.

  

إنشاء مكتبة بالبرايل لتحويل أكبر عدد من الكتب إلى الخط البارز (برايل) وذلك بمعرفة و معونة المبصرين الذين يرغبون في تعلم(2
الكتابة بالخط البارز مما ييسر على الكفيف طلب أى كتاب يكتب له خصيصًا بالبرايل مما يمكنه من متابعة دراسته بسهولة.

  

تعميم فكرة العصا البيضاء في القاهرة وجميع محافظات الجمهورية تباعًا للتعرف على الكفيف ومساعدته في الانتقال في أمن(3
ويسر خاصة في المواصلات العامة ولكي يمنح حامل هذه العصا بعض الامتيازات التي يتمتع بها زميله في الدول المتقدمة التي تعمم

فكرة العصا البيضاء.

  

إقامة نشاط يهدف إلى توعية المبصرين بمشكلة كف البصر وما يترتب عليها وتعريفهم بها تعريفا علميًا صحيحًا من أجل التعامل(4
مع الكفيف بطريقة سليمة وذلك بطريقة المحاضرات العامة في المدارس والأندية وفى المجتمعات المختلفة .

  

إنشاء أول حضانة متخصصة لرعاية الأطفال المكفوفين في سن ما قبل المدرسة وتوعية الوالدين بمشكلة كف البصر والعمل على(5
حل مشاكل هؤلاء الأطفال ، ولم تقف هذه الحضانة عند هذا الحد بل تطورت وأصبحت تعد الطفل الكفيف للذهاب إلى مدارس

المبصرين وهذا أحدث اتجاه تربوي في العالم المتقدم  ولهذا الاتجاه أهميته القصوى من الناحية النفسية والاجتماعية والتربوية على
الطفل الكفيف والجمعية تتابع بكل أهتمام هؤلاء الأطفال المكفوفين الملتحقين بمدارس الأطفال المبصرين ، وبذلك نكون قد طبقنا

سياسة الدمج لأول مرة في مصر  .
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إنشاء أول مزرعة نموذجية لخدمة أبناء الريف الذين يفقدون بصرهم في سن متأخرة وإعادة تكيفهم على العمل في مجال الزراعة(6
مرة أخرى فيصبح الكفيف طاقة منتجة بدلًا من أن يكون طاقة معطلة.

  

تكوين جماعات متطوعة من الشباب للتعاون مع المكفوفين وتقديم الخدمات لهم في المجالات المختلفة.(7

  

مركز لمساعدة من يفقدون بصرهم في سن متأخرة من مراحل العمر المختلفة والعمل على إعادة تكيفهم نفسيًا واجتماعيًا ومهنيًا.(8

  

تكوين أصدقاء للمكفوفين من السادة الأطباء لعلاجهم بالمجان كل في مجال تخصصه لغير القادرين  منهم0(9

  

إقامة نشاط جديد خاص بتعليم الفتاة الكفيفة كإدارة المنزل والحياكة ورعاية أطفالها بأحدث   الطرق المتبعة في الخارج وذلك(10
بالاستعانة بسيدات المجتمع في مصر بعد توجيههن.

  

إنشاء معهد خاص لتعليم المكفوفين العلاج الطبيعي مما يتيح للكفيف مجالًا جديدًا من مجالات العمل تناسبه و ذلك لأول مرة في(11
مصر.

  

إنشاء دار للمسنين المكفوفين الذين لا عائل لهم أو الذين لا تسمح ظروف أقاربهم بإيوائهم في يسر و ذلك على مستوى مدينة(12
القاهرة كمرحلة أولى ثم على مستوى الجمهورية تباعًا

  

إنشاء دار لإيواء العاملين و العاملات من المكفوفين و المكفوفات تقدم لهم فيها خدمات  كاملة.(13

  

إنشاء دار لإيواء الطلبة و الطالبات المكفوفين.(14

  

 تكوين مجموعات متطوعة من أصحاب السيارات الخاصة في الأحياء المختلفة التي يلجأ إليها الكفيف في حالات الطوارىء(15
كالمرض والانتقال الاضطرارى .

  

 تقديم المساعدات (نقدية – عينية) لمن يحتاج إليها من المكفوفين وأسرهم من أعضاء الجمعية في الظروف   والمناسبات المختلفة.(16
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القيام بأنشطة اجتماعية للترفية  عن المكفوفين كالرحلات والحفلات وغيرها مثال إقامة مأدبة إفطار لهم ولأسرهم من كل عام(17
فى شهر رمضان المعظم.

  

الإتصال بالمؤسسات الدولية للإستعانة بخبراتهم في المجالات المختلفة لخدمة المكفوفين والتي سبق لي أن درست ببعضها.(18

  

الجمعية على أتم الأستعداد لإدخال كل ما هو جديد و يتناسب مع بيئتنا لخدمة الكفيف المصري و رفع مستواه الثقافي والمادي(19
والصحي والاجتماعي وذلك أسوة بما هو متبع ومعمول به في معظم دول العالم.
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