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تقوم الجمعية بتقديم خدمات عامة وغير متاحة  بأسلوب علمى جديد لجميع المكفوفين دون قيد أو شرط فالجمعية لا يقتصر
نشاطها على فئة أو نوعية معينة من المكفوفين أيًا كانت ظروفهم أو أعمارهم أو أعمالهم أو ديانتهم ووصل الآن عدد الأعضاء

المكفوفين المنتفعين بخدمات الجمعية إلى ألوف المكفوفين الذين يصعب حصرهم ومن بعض هذه الخدمات :

  

1 – تكوين أصدقاء للمكفوفين من السادة الأطباء لعلاجهم بالمجان كل فى مجال تخصصه لغير القادرين منهم .

  

2 ـ تقديم خدمات طبية مجانية للمكفوفين .

  

3 – تقدم الجمعية مساعدات مادية وعينية فى المواسم والأعياد لجميع المكفوفين ( عيديات ت لحوم ـ ملابس ـ بطاطين ـ مواد
تموينية ـ تقديم بعض المساعدات الطبية مثل صرف الأدوية لغير القادرين من المكفوفين ـ زيارات المرضى ـ الأتصال بالأطباء

لمعالجة المكفوفين بالمجان ...... وغير ذلك من خدمات .

  

4 – قام رئيس مجلس الإدارة منذ تأسيس الجمعية بالعديد من الزيارات المنزلية للمكفوفين وتقصى أحوالهم بنفسه ، كما قام بزيارة
المرضى منهم فى المستشفيات وتقديم المعونة لهم أثناء مرضهم ، والاتصال بالسادة الأطباء المعالجين لهم وإحضار الأدوية التى لم

تتوافر فى المستشفى .

  

5 – تعرض الكثير من المكفوفين إلى بعض المواقف مما دفع رئيس مجلس الإدارة للذهاب إلى أقسام الشرطة والنيابة العامة بسبب
الكثير مما تعرض له المكفوفين من مشاكل لم يكونوا ليقووا على حلها بمفردهم .

  

6 – قام رئيس مجلس الإدارة بالذهاب إلى الجامعات لحل العديد من مشاكل الطلبة .
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7 – زيارات ميدانية لتقصى أحوال المكفوفين من أعضاء الجمعية .

  

8 – قامت الجمعية بمساعدة الكثير من المكفوفين فى أفراحهم وإقامة حفلات العرس لهم فى نادى النصر الرياضى ، وكان يحضر هذه
الأفراح أعضاء مجلس إدارة الجمعية مقدمين الهدايا للعروسين .

  

9 – تشجيع الكثير من المتطوعين على القراءة للمكفوفين وطلبة الجامعات والدراسات العليا مما ساعد مجموعة من هؤلاء الطلبة على
نيل درجة الماجستير والدكتوراة فى مختلف الكليات النظرية كما ساعد الطلبة الحامعيين على التفوق والنجاح سنويًا بنسبة 100 %

فى الجامعات المصرية الثلاث .

  

10 – قامت الجمعية بالعديد من الرحلات الترفيهية إلى كل من محافظة الفيوم والأسماعلية وبور سعيد ، الأسكندرية ...... إلخ .
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