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Emirates Association of the Visually Impaired
Tel: +971 6 5442225
Fax: +971 6 5442226
P.O.Box: 3128, Sharjah, UAE
E-Mail: eavi@eim.ae

https://www.eavi.ae
Emirates Association of the Visually Impaired, was founded in (1983). It was
publicized and registered by Ministry of Community Development in (UAE) in
(1985).
The Vision
To be innovators and distinguished in supporting
visually disabled individuals and enabling them to
actively participate in the different areas of life.
The Mission
Using the potentials and investing the energy of the
visually disabled individuals to build this generous
country is our target of achievement, because, we believe that they have all it takes
to make them creative people in serving their country and communities.
Our Objectives









To integrate the visually impaired in the society.
To impart daily living skills to the visually impaired members to make them
productive.
To developing the relations between the association and similar organizations, in
order to support and improve level of services which provided to the visually
impaired in Emirates.
To highlight through the media on the visually impaired affairs.
To making the researches, beside to the scientific and field studies which could
serve the visually impaired.
To giving the public opinion, a clear picture of the visually impaired and their
requirements.
To activate the voluntary activity in the society and awareness of its importance.
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تأسست الجمعية في عام  3891وتم إشيارىا من قبل و ازرة تنمية المجتمع في عام 3891
كجمعية من جمعيا ت ذات النفع العام.

رؤيتنا

أن نكون مبتكرين ومتميزين في دعم ذوي اإلعاقة البصرية

وتمكينيم من المشاركة الفاعمة في مختمف مجاالت الحياة.
رسالتنا

إن تسخير ما يتمتع بو ذووا اإلعاقة البصرية من قدرات وتوظيف

ما لدييم من طاقات لبناء ىذا الوطن المعطاء من أىم ما نصبو

إ لى تحقيقو .إذ نؤمن بأن أفراد ىذه الفئة يمتمكون من المقومات ما يؤىميم ليكونوا أناسا مبدعين في
خدمة مجتمعيم ووطنيم.

أهداف الجمعية

* العمل عمى دمج المعاقين بصريا في المجتمع.

* إكساب المعاقين بصريا الميارات األساسية التي تجعل منيم أناس منتجين في المجتمع.

* تنم ية العالقات بين الجمعية والمؤسسات المماثمة من أجل دعم وتحسين مستوى الخدمات المقدمة
لممكفوفين في الدولة.

* تسميط الضوء من خالل وسائل األعالم عمى قضايا المعاقين بصريا.

* أجراء البحوث والدراسات العممية والميدانية التي تخدم المعاقين بصريا.

* إعطاء الرأي العام ،صورة واضحة عن المعاقين بصريا واحتياجاتيم.

* أحياء النشاط التطوعي في المجتمع والتوعية بأىميتو.

