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 مقدمة:

بتقديم الخدمات الى كبار السن وزارة الشئون االجتماعية ب  ةمتمثلدولة الكويت  اولت

وتسخير  تطورات في خدمة كبار السن والمسنينر الاخ  مواكبة و منذ نشأتها وذلك 

كافة اإلمكانيات لهذا الهدف والذي يحقق اعلى مستويات الرفاهية لكبار السن وقد 

الكثير من الخدمات الفريدة والنوعية كانت وزارة الشئون االجتماعية سباقة في تقديم 

ولذلك اقرت قوانين عن خدمة كبار السن وذلك بهدف على مستوى دولة الكويت 

الكويت مثل المؤسسة التنفيذية والتشريعية تصب بصالح كبار السن في دولة  طريق

كبار لوالذي يعد من القوانين المتطورة جدا والذي منح ( 2016لسنة  18)قانون 

في الكويت الكثير من الحقوق واالمتيازات والحماية والعدالة وتعزيز دور  نالس

( مسن  3402تقوم إدارة رعاية المسنين على خدمة عدد )و  ،هموذوي االسرة 

ومسنة وذلك الذين يتم تقديم الرعاية والخدمات في منازلهم وبين اسرهم  

جميع  ب  هااقسام طريقوذلك عن  شئون االجتماعيةوزارة ال تصدركما 

وهي تقدم لحاملها العديد من   (أولوية)بطاقات  محافظات دولة الكويت

( من كبار السن في دولة  27430المستفيدين ) عددالمميزات وبلغ اجمالي 

إدارة رعاية المسنين بصرف لوحات المرور للمركبات الكويت، وتقوم 

وذلك بهدف التسهيل على كبار السن في تنقالتهم وبلغ اجمالي عدد لوحات  

 . ( مستفيد2245المرور المصروفة لكبار السن )
 

 :الخدمات المقدمة لكبار السن أنواع

انون من الشيخوخة وظروف استقبال المواطنين من كبار السن والذين يع .1

ايوائية  اجتماعية وصحية وال يوجد عائل لهم ويحتاجون الى رعاية خاصة 

 .المعيشية حياتهمداخل مؤسسات خاصة تراعي وتغطي جميع جوانب 

العمل على ترسيخ التعاليم الدينية والقيم والعادات والتقاليد اإلسالمية لدى  .2

 المسنين داخل وخارج الوزارة.

توفير الخدمات الطبية والعالجية والتمريضية وذلك وفقاً لحاجة كل مسن  .3

 الوزارة وطبقاً لتقاريره الطبية. مسجل في

توفير االحتياجات الصحية والنفسية واالجتماعية والخدمات التمريضية  .4

والمعدات الطبية واألجهزة التعويضية والتأهيلية للمسنين والتعاون بين 

 .اسرهم وذويهم والجهات التطوعية

النساء( وإعداد  -الشاملة لنزالء قسمي )الرجال  توفير الرعاية اإليوائية .5

 .تقارير دورية عن كل حالة

تنظيم زيارات داخلية وخارجية للمسنين وادماجهم في المجتمع الخارجي  .6

 بالتنسيق مع الجهات المعنية.



 .توفير األنشطة االجتماعية والترفيهية والترويحية والثقافية الشعبية والحرفية .7

تقديم الرعاية الصحية عبر الفرق الطبية المتنقلة والتي بلغ عددها حاليا  .8

( فريق طبي خدمات صحية وعالجية وتمريضية في المنزل من خالل 23)

 زيارات دورية للمسن في منزلة.

إعداد وتنفيذ البرامج التوعوية واالرشادية لكبار السن وذويهم وذلك من  .9

 (المرئية او المسموعة او المقروءة)التكنولوجية وسائل مختلف ال

 

 الخاصة في كبار السن: التطويريةع شاريالم

( 23والذي يوفر عدد ) للمسنين في منازلهم مشروع الفرق الطبية المتنقلة .1

بأحدث  نومزودي برة ضية من ذوي الخ وهيئة تمري  أطباءمن فريق طبي 

وتقوم ات الطبية لكبار السن في منازلهم موالمعدات لتقديم الخد األجهزة

وتقديم  دولة الكويتمحافظات الفرق الطبية بخدمة كبار السن في جميع 

العاجل لزيادة  قريبوتتطلع الوزارة في ال من نوعها خدمات متميزة وفريدة

وتغطية  اوسعبشكل المقدمة الخدمات  تنويعاعداد الفرق الطبية وذلك بهدف 

وزارة الشئون  ن الذين يتمتعون في خدماتالمتزايد من كبار السالعدد 

 .االجتماعية

في دولة المنتشرة عيادات العالج الطبيعي في اقسام الخدمة المتنقلة مشروع  .2

لكبار السن وذلك عبر كوادر ات تأهيلية وعالجية الكويت والتي تقدم خدم

 .علمية وخبرة كبيرة تبمؤهالتتمتع 

مات ي تقدم الخدوالت  ء اندية لكبار السن في جميع محافظات دولة الكويتانشا .3

لعب ت وكما  النهارية مثل الخدمات النفسية واالجتماعية والصحية والترفيهية

 وممارسةبار السن بعض الحرف اليدوية كحيوي في تعليم  دور االندية

 هواياتهم.

العاملة مع كبار  واإلداريةتطوير وتنمية الكوادر الفنية تدريب و مشروع  .4

ومواكبة اخر التطورات حدث المعلومات بأكويت وتزويدها السن في دولة ال

 .متكاملةفي سبيل تقديم خدمات 

بار السن كبار السن والتي تفتح افاق التواصيل بين ك ديوانيةمشروع  .5

كما انها تسهم في التواصل بين  والمحبة بينهم وتزيد اواصل االلفةببعضهم 

 . مع كبار السن األجيالمختلف 

ك المعلومات والذي يقدم معلومات شاملة سواء في مجال مشروع بن  .6

 حتاجهاوالتي ت اإلحصائيةت كبار السن او المعلوماالمعلومات العامة عن 

وحفظها وارشفتها وذلك بهدف تطوير هات ذات العالقة على حد سواء الج 

 .دائم الخدمات ولتكون مرجع



 

 :سنواتخالل الخمس  لكبار السن تطور الخدمات
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 :نوالمباني التي تخدم كبار الس المنشأة

 

 

 

 :نينللمسخدمات المقدمة في الخدمة المتنقلة ال
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لدة وزارة الشئون  ةمتنقلالخدمات المن  المستفيدينكبار السن دي لور العدالتط

 االجتماعية:

 

 

 

 

 في دعم كبار السن: المدني دور القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع

في دولة الكويت في اسهامات المدني يقوم القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع 

عديدة تجاه كبار السن منها الدعم المعنوي والدعم المادي حيث ساهم القطاع 

ات الماضية بدعم وتقديم العديد من المبادرات واألنشطة الخاص خالل الفتر

تقديم األجهزة الترفيهية والترويحية لكبار السن المقيمين في الدور االيوائية و 

 المركبات للخدمات المنزلية لكبار السن.و 

 

 :سنمع كبار الدور المقاهي الشعبية وجمعيات النفع العام 

متميزة جمعيات النفع العام بدور فعال وكبير بتقديم خدمات قوم المقاهي الشعبية و ت 

العديد ترويحي وثقافي و اجتماعي و هو منها ما لكبار السن في دولة الكويتجانية وم

دهم على شغل وقت ساعكبير لكبار السن وت بشكل من الخدمات التي تقدم دعم 

الفراغ واالستفادة من طاقاتهم وتوظيفها بشكل متميز بما يعود عليهم وعلى المجتمع 

 اتية والعملية السابقة.حي بالنفع واالستفادة من خبراتهم ال
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