
١٠٠ فكرة لجعل الحياة أفضل
لنطلق حملة لالبتسامة، فاالبتسامة يف وجه أخيك صدقة

احرتم من حولك باختالف ثقافاتهم وجنسياتهم ودياناتهم

أكرم ضيفك

الخري موجود يف داخلك، اجعله عنوانًا لحياتك

زايد  الشيخ  له  املغفور  إنجازات  عن  تعرفهم  من  أخرب 
مؤسس الدولة

اشكر كل من قدم لك خدمة، وعِرب عن امتنانك باستمرار 

نشـاطك  علـى  تحافـظ  فهي  اإلفطـار،  وجبـة  دامئـًا  تناول 
وتركيزك خالل اليوم

إن قال لك أحٌد رساً، فاحتفظ به وال تخذل صاحبه

ساعد جدك وجدتك يف تلبية احتياجاتهم 

مارس الرياضة مع أرستك، وتذكر بأن يف الحركة بركة

احرص عىل التمثيل املرشف للوطن

أصلح بني املتخاصمني

اسأل نفسك كل يوم، هل قمت بعمل يشء لتحسني حياة 
إنسان آخر؟ 

الـدولــة  قيـــادات  حيــاة  علـى  لتتعـرف  وقـتاً  خصـص 
وإسهاماتهم يف مسرية البالد

إذا قدم أحدهم مساعدة لك، فال تكتفي بشكره، بل قدم له 
مساعدة مثلها يف الوقت الذي يحتاجها

تربع بألعابك التي ال تستخدمها للهالل األحمر اإلمارايت

بادر الناس بالسالم لتكسب أجرهم

ذكر نفسك بأنك وحدك تتحمل مسؤولية نفسك وترصفاتك

خفف طعامك تأمن من األمراض

ال تتكرب عىل اآلخرين فإن الغرور خلق يسء

كن صادقاً يف قولك دامئاً

وإذا وجدت  التي قمت برشائها،  األشياء  نظرة عىل  ألِق 
شيئاً ال تحتاجه قم بإعطائه لشخص آخر يف حاجة إليه

صاحب الناس األخيار

ال تخن األمانة 

التزم مبواعيدك فإن ذلك عنوان للصدق يف الحياة

كن باّرا بوالديك

 ال ترتدد يف الدفاع عندما تسمع شخصاً ما يتحدث بطريقة 
سيئة عن شخص آخر

تذكر دامئًا حق جارك عليك

اكتب ١٠ أشياء ميكنك عملها إلحداث الخري حولك

انصح من يدخن، وقم بتوعيته بأرضاره

إذا كنت يف مجلٍس ورأيت شخصاً وحيداً، تحدث معه

تعلم يومياً من األمثال اإلماراتية وانقلها ألصدقائك

شيئاً  عنها  تعرف  ال  التي  األخرى  الثقافات  عىل  تعرف 
وساعد اآلخرين عىل فهمها

خًصص جزءاً من عيديتك للمحتاجني

كُن لطيفاً مع إخوتك

أحَسن الناس أفضلهم أخالقًا

قم بتعليم األطفال أهمية التعاطف مع اآلخرين  

شارك يف مكافحة التنمر يف مدرستك وخارجها

م املساعدة لكبار السن أينام تجدهم   قدِّ

اجعل زيارتك ألرحامك وأقاربك من أولوياتك

ساهم بدعم األرس املنتجة

زر مريًضا باملستشفى فقد تخفف عنه

ال ترتدد يف نصيحة شخص يذكر شخصا آخر بالسوء  

ال تطل الجلوس أمام التلفاز، وقم بنشاط حريك أثناء الفواصل

ساعد غريك عىل تجاوز مخاوفه

م املاء للعامل وخاصًة يف فصل الصيف قدِّ

علّم كبار السن استخدام الهاتف أو التكنولوجيا

ساعد الخدم يف املنزل وال تثقل عليهم 

ال تنرش اإلشاعات يف مواقع التواصل االجتامعي أو أي مكان 

ليوم  الهالل األحمر عوضاً عن طلب هدايا  ادع أصدقاءك لدعم 
ميالدك القادم 

أحسن إىل الناس تكسب قلوبهم

ازرع شجرة أو نبتة يف منزلك، وساهم يف املحافظة عىل البيئة

امنح اآلخرين شيئاً مميزاً كل يوم ولو بالكلمة الطيبة

الله  بإذن  له  املغفور  املؤسس  القائد  حكمة  عن  وتعلم  اقرأ 
الشيخ زايد بن سلطان

قم بتخصيص وقت لتتعلم عن حقوق الطفل

ضع بحصالتك جزءاً من مرصوفك اليومي ملساعدة املحتاجني

اثنان ال تذكرهام أبداً، إساءة الناس إليك، وإحسانك إىل الناس 

كرجل  لآلخرين،  الخري  بعمل  يقومون  الذين  الناس  من  تعلم 
اإلنقاذ الذي يخاطر بحياته ملساعدة الناس

ال تسئ الظن باآلخرين فإن بعض الظن إثم

ساعد اآلخرين يف أوقات املحن واملصاعب 

تربع بقصصك وكتبك لهيئة الهالل األحمر

ال تنَس اإلشادة باآلخرين الذين يترصفون حسًنا مع الغري 

ِبشكر الله تزيد النعم

ضع إناء ماء لسقيا القطط والطيور يف منزلك أو قريبًا منه

اسأل نفسك وأصدقاءك، أين ميكننا تسخري معارفنا ومهاراتنا؟

اشكر صديقك الذي لديه آراء مختلفة عن آرائك فاختالف الرأي 
ال يفسد للود قضية

اصرب عىل مصائبك وتذكر أن مع العرس يًرسا

تواصل مع إحدى دور الرعاية بالقرب منك وتطوع معهم، سوف 
تحصل عىل الكثري من املعرفة من خالل هذا األمر

تقوم  ملؤسسة  خريي  عمل  يف  للتطوع  واحداً  شهراً  خصص 
بنشاطات تفيد املجتمع مثل هيئة البيئة

إذا مل يكن لديك مال لتعطيه لغريك، فكر يف طرق أخرى للمساعدة

قل خرياً أو اصمت فالكلمة الطيبة صدقة
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شكرًا لكل األطفال الذين ساهموا يف تقديم األفكار لجعل الحياة أفضل!

بأنه قد  ألهمتك مع شخص آخر تعتقد  قم مبشاركة قصة 
يستفيد من تلك القصة أيًضا

انرش الوعي ألجل حملة أو قضية تساهم يف خدمة بيئتك 
أو مجتمعك، كاستخدام كريس السيارة أو حزام األمان

حولك  انظر  الوقت،  طوال  املحمول  هاتفك  يف  تحدق  ال 
وانتبه ملا يجري، فقد يكون هناك من يحتاج ملساعدتك

تعلم كل يوم يشء جديد عن الرتاث اإلمارايت

قم بتخصيص ساعة لتطوير مهاراتك أو هواياتك  

اشرت بطاقة رصيد هاتفية ألحد العامل، ليهنئ أهله بشهر 
رمضان أو بالعيد

احمل طعامك الزائد من املطعم واعطه لفقري أو مسكني، 
كعامل نظافة أو حراسة

داخل  البعض  بعضهم  دعم  عىل  الطالب  بتشجيع  قم 
الصف املدريس

تعلم من الناس الذين يساهمون يف تغيري حياة اآلخرين

اجمع املالبس والطعام واملال، وتربع بها للمحتاجني

شارك أصحاب الهمم يف أنشطتهم

قم برواية قصص لألطفال حول أشخاص ملهمني

ال تعن أحداً عىل ظلم الناس

 حاول أن تنرش اإليجابية والسعادة يف املدرسة واملنزل

حافظ عىل نظافة بيتك

قم بخلق أمناط من األفكار اإليجابية مع األفراد يف محيطك 
من خالل سؤالهم عن األشياء التي تجعلهم سعداء

قم بدعوة شخص يشعر بالوحدة لحضور فعالية ما معك

اجعل والديك فخورين بك دامئًا 

تواصل مع أحد الربامج أو املجالس الشبابية وتطوع معهم، 
وسوف تحصل عىل الكثري من الفائدة من هذه النشاطات

تهادوا تحابّوا 

تذكر أهمية ترشيد استخدام املاء والكهرباء

تحلـّى بالقيـم واألخـالق: كالصـدق واألمانـة وعمـل الخـري 
واحرتام اآلخرين

إذا واجهتك صعوبات ومشكالت، ال ترتدد بطلب املشورة 
ممن هو أكرب منك سناً، وأكرث منك خربة

اعرض املساعدة دامئًا، حتى وإن كنت غري متأكد من أن 
اآلخرين يف حاجة إليها

اقرأ يوميًا آيات من القرآن وتفسريها

تكون  ليك  األّويل  اإلسعاف  يف  تدريبية  دورة  يف  شارك 
مستعًدا عندما يحتاج أحدهم ملساعدتك

مبنـاداة  ترتدد  ال  عراكًا،  شاهدت  أو  نزاًعا  واجهت  إن 
شخـٍص بـالـغ لفض الخالف 

خري الصدقة إطعام الطعام وسقي املاء

املذكورة  واألفكار  واملبادئ  القيم  ليطبقوا  أصدقاءك  ادُع 
يف هذه القامئة

أعامل خريية

قيم دينية

املجتمع

البيئـة

الثقافة املحلية

الصحة


