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أعداد األشخاص ذوي اإلعاقة المستفيدين من 
برنامج التوظيف 2017 م  
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أبرز البرامج والمشروعات والفعاليات واألنشطة التي نفذتها 
الجمعية خالل العام 2017م
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أكثر من 700 ألف ريال حجم إنفاق الجمعية على
 مشروع األجهزة التعويضية.

الجهة المسؤولة:

جمعية األشخاص ذوي اإلعاقة باألحساء بالتعاون مع مؤسسة سليمان الراجحي الخيرية، وأوقاف 

معالي الدكتور محمد حسن الجبر الخيرية.

فكرة البرنامج: 

تقوم فكرة البرنامج على تأمين الجهاز المناسب لكل ذي إعاقة بحيث تضمن مطابقة الجودة وإجراءات 

السالمة، وذلك من خالل استقراء دقيق لحالة الشخص ذي اإلعاقة سواء طبًيا أو من خالل البحث 

االجتماعي.

عدد األجهزة التعويضية المصروفة:

.
ً
 وطبيا

ً
 تعويضيا

ً
أكثر من 369 جهازا

الفئات المستهدفة:

مختلف فئات اإلعاقة سواًء الحركية منها أو السمعية أو متعددي العوق وغيرها.

األهداف :

تمكين األشخاص ذوي اإلعاقة من خالل تأمين األدوات المساعدة التي تعينهم على ممارسة 	 
حياتهم اليومية.

 تحقيق التكاملية المجتمعية الواعية بين القطاع الحكومي واألهلي في تقديم الدعم 	 
والمساندة ألبناء وبنات الوطن من األشخاص ذوي اإلعاقة.

شركاؤنا:
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600 ألف ريال حجم إنفاق الجمعية على برنامج
 العالج التأهيلي لذوي اإلعاقة.

الجهة المسؤولة:

جمعية األشخاص ذوي اإلعاقة باألحساء بالتعاون مع بعض المراكز الصحية المتخصصة.

فكرة البرنامج: 

يسعى البرنامج إلى إعادة األمل لديهم باسترداد أطرافهم المسلوبة عبر تحفيز اإلحساس 

الموضعي العصبي وكذلك التخفيف من التقرحات واآلالم الناتجة عن الشلل وتبلد اإلحساس باألطراف 

ضمن خدمات تشمل: العالج التأهيلي العادي والشامل للكبار والصغار، وشد فقرات الظهر، وجلسات 

العالج الطبيعي المنزلي وغيرها وعبر مراكز صحية متخصصة.

الفئات المستهدفة:

 األشخاص ذوو اإلعاقة الحركية ومتعددو العوق.

  األهداف: 
-  تلبية احتياجات المستفيدين وتذليل العقبات التي تواجههم في حياتهم.

-  الدفع نحو تمكين المستفيدين عبر المبادرات المجتمعية التي يعد العالج التأهيلي واحًدا
    من أهمها.

-  تواصل الجمعية المباشر مع القنوات الطبية والصحية على اختالفها لضمان تحقق
   المعايير المنصوص عليها.  

-  المساهمة في تخلص األشخاص ذوي اإلعاقة الحركية ومتعددي العوق من العجز واآلثار 
   المترتبة على اإلعاقة وتجنب حدوث مضاعفات.

عددالمستفيدين :

64 مستفيًدا   
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311 مستفيًدا من برنامج الجمعية للمنح التعليمية.

فكرة البرنامج:

جاءت فكرة البرنامج من خالل إيجاد شراكات تعليمية جامعية تضم عدة أنظمة تعليمية كالتعليم 

المنتظم والتعلم عن بعد، حيث بلغ عدد الطلبة المنتظمين منهم 16 مستفيًدا، في حين بلغ عدد 

طلبة التعلم عن بعد 23 مستفيًدا، ليصبح إجمالي أعداد الطالب والطالبات المستفيدين من البرنامج 

منذ انطالقته وحتى اآلن 311 مستفيًدا. 

الشركاء: 
جامعة الملك فيصل.

كلية الشريعة باألحساء.  

أعداد المستفيدين لعام 2017م:
.
ً
اإلعاقة البصرية: 12 طالبا

.
ً
اإلعاقة الحركية: 17 طالبا

التشوهات الخلقية: 9 طالب

األهداف: 

-  إتاحة الفرصة لألشخاص ذوي اإلعاقة الستكمال مسيرتهم التعليمية وتقديم برنامج خاص 
   لمساعدتهم على اختيار التخصص األكاديمي المناسب.

-  المساهمة في دمجهم مع أقرانهم العاديين.

عدد المستفيدين:

311 مستفيًدا.

شركاؤنا:
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 من ذوي اإلعاقة خالل العام 2017م.
ً
الجمعية توظف 64 شخصا

الجهة المسؤولة:

جمعية األشخاص ذوي اإلعاقة باألحساء بالتعاون مع عدد من شركات القطاع الخاص.

الفئات المستفيدة:
-  ذوو اإلعاقة العقلية.

-  ذوو اإلعاقة السمعية.

-  ذوو اإلعاقة الحركية.

-  ذوو اإلعاقة البصرية.

 األهداف: 
توطين الوظائف في مختلف القطاعات وشغلها بالشباب السعودي الطموح.	 

توفير المزيد من الفرص الوظيفية التي تتناسب مع قدرات وإمكانات األشخاص ذوي اإلعاقة.  	 

إظهار قدرات ومهارات األشخاص ذوي اإلعاقة في ممارسة حياتهم العملية أسوة بغيرهم 	 

من األشخاص العاديين. 

عدد المستفيدين:

.
ً
64 مستفيدا
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الجمعية توقع عدًدا من عقود توظيف ذوي اإلعاقة 
مع الحسين والعفالق.

جهة المنظمة :

الجمعية بالشراكة مع شركة الحسين والعفالق. 

المكان: 

قاعة االجتماعات بالجمعية.

الفئات المستهدفة:

مختلف فئات االشخاص ذوي اإلعاقة.

 األهداف: 
فتح المجال لألشخاص ذوي اإلعاقة لالنخراط في العمل على اختالفها مما يسهم دمجهم 	 

مجتمعًيا.

إسهام الجمعية عبر برنامجها للتوظيف والتدريب  في توطين وظائف القطاع الخاص 	 
وشغلها بالشباب السعودي الكفؤ من ذوي اإلعاقة. 

شركاؤنا:
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الجمعية تعقد لقاء توظيف لمستفيديها بالشراكة مع “شركة الجبر”.

المكان: 

مقر الجمعية.  

جهة التوظيف: 

شركة الجبر.

األهداف: 

إتاحة الفرصة لألشخاص ذوي اإلعاقة لالنخراط في مجاالت العمل الُمختلفة مما ُيسهم في 	 
دمجهم مجتمعًيا مع أقرانهم العاديين.

المساهمة في توطين الوظائف في القطاع الخاص وشغلها بالشباب السعودي من ذوي 	 
اإلعاقة.

توجيه خريجي برنامج التدريب الزراعي والمهني إلى الوظائف التي تناسبهم في القطاع 	 
الخاص.

شركاؤنا:
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الجمعية تنظم لقاء توظيف بالتعاون مع مجموعة شركات تكوين.

الفئة المستهدفة:

مستفيدو الجمعية من ذوي اإلعاقات المختلفة.

المكان: 

مقر الجمعية.

الجهات المشاركة:

مجموعة شركات تكوين.	 

شركة بالستيك السعودية ألنظمة التغليف المتطورة.	 

األهداف:
توفير عدد من الشواغر الوظيفية المتوفرة لدى الشركة بما يتناسب مع قدرات وإمكانات 	 

األشخاص ذوي اإلعاقة على اختالف فئاتهم.

بحث سبل عقد شراكة مجتمعية في مختلف المجاالت تتطلع نحو خلق المزيد من الفرص 	 
الوظيفية.

شركاؤنا:
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الجمعية تعقد لقاء توظيف بالشراكة مع شركة الجبر القابضة‘‘كيا’’

الجهة المنظمة:

الجمعية بالتعاون مع شركة الجبر القابضة ‘‘كيا’’.

المكان: 

مقر الجمعية.

األهداف: 
توفير عدد من الشواغر الوظيفية التي تتناسب مع قدرات األشخاص ذوي اإلعاقة بفئاتهم 	 

المختلفة.

توطين وظائف مختلف القطاعات الخاصة وشغلها بالشباب السعودي من ذوي اإلعاقة.	 

شركاؤنا:
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بالتعاون مع ‘‘بالستيكو’’ الجمعية تعقد لقاء توظيف لمستفيديها.

الجهة المنظمة:

الجمعية بالتعاون مع ‘‘بالستيكو’’ إحدى شركات مجموعة تكوين.

المكان: 

مقر الجمعية.

األهداف: 
بحث سبل عقد شراكة مجتمعية في مختلف األصعدة.	 

توفير فرص وظيفية لسد عدد من الشواغر التي تتناسب مع إمكانات مختلف فئات األشخاص 	 
ذوي اإلعاقة.

شركاؤنا:
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الجمعية تواصل عقد لقاءاتها الوظيفية مع  شركة الجبر القابضة 
“مغسلة الجبر”

الوفد الزائر:

 وفد مجموعة الجبر القابضة “مغسلة الجبر”.

المكان:

مقر الجمعية

األهداف:
إتاحة الفرصة أمام ذوي اإلعاقة لشغل عدد من الوظائف التي تتالءم مع قدراتهم وإمكاناتهم.	 

تأمين سبل العيش الكريم لذوي اإلعاقة.	 

تحقيق الدمج والتمكين المجتمعي لهذه الفئة الغالية.	 

شركاؤنا:
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لقاء توظيف يجمع الجمعية بمصنع الباحوث 
للمستلزمات الطبية.

الفئة المستفيدة:

مستفيدو الجمعية من ذوي اإلعاقة السمعية والعقلية البسيطة. 

جهة التوظيف:

مصنع بندر الباحوث للمستلزمات الطبية أحد مجموعة مؤسسات مكين.

األهداف:
توفير فرص وظيفية تتناسب مع قدرات وإمكانات األشخاص ذوي اإلعاقة على اختالف فئاتهم.	 

اإلسهام في تأمين سبل العيش الكريم لذوي اإلعاقة.	 

الحد من البطالة وتحقيق الدمج لذوي اإلعاقة وتفعيل دورهم كأشخاص فاعلين ومنتجين 	 
في المجتمع.

شركاؤنا:
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الجمعية تنفذ ورشة عمل )الوصول الشامل والتنمية العمرانية(

الفئة المستهدفة:
25 مهندًسا معمارًيا ومدنًيا من عدة جهات حكومية وخاصة.

الجهة المنظمة:
جمعية األشخاص ذوي اإلعاقة باألحساء بالشراكة مع المجلس البلدي.

تاريخ المناسبة:
2017/1/12م

األهداف: 
 تهيئة كافة الخدمات لذوي اإلعاقة من كافة الجوانب الحياتية، سواًء الجانب الصحي	 

 أو االجتماعي أو التنموي.

طرح كافة الحلول الممكنة لخدمة ذوي اإلعاقة وتذليل كافة الصعوبات التي تعترضهم.	 

توعية أفراد المجتمع بأهمية العمل على دمج األشخاص ذوي اإلعاقة مع أقرانهم العاديين.	 

شركاؤنا:
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ضياء التطوعي يستضيف محاضرة في االختبارات وأسرار النجاح

الفئة المستهدفة:

ا(.
ً
ذوو اإلعاقة البصرية )20 مشارك

الجهة المنظمة:

فريق ضياء التطوعي لذوي اإلعاقة البصرية التابع لجمعية األشخاص ذوي اإلعاقة باألحساء.

تاريخ المناسبة:

2017/1/16م

األهداف: 
-  تهيئة الطالب نفسًيا ومعنوًيا للمذاكرة.

-  تعريف الطالب بالطرق الُمثلى لمراجعة الدروس ومذاكرتها قبل االختبارات.
ساعد على تقوية ذاكرة الطالب 

ُ
-  تقديم بعض النصائح الُمختصة باألغذية الصحية التي ت

   وتعينه على الحفظ والتركيز.

مقدم البرنامج:

أ. عبد اإلله الحمد .

شركاؤنا:
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فريق عطاء ُيقيم لقاًء تعريفًيا لألعضاء الجدد

الفئة المستهدفة:

ذوو اإلعاقة الحركية )50 عضًوا(.

الجهة المنظمة:

فريق عطاء التطوعي لذوي اإلعاقة الحركية التابع للجمعية.

تاريخ المناسبة:

2017/1/19م

األهداف: 
-  التعريف بالفريق وتوضيح األهداف الرئيسة من إنشائه.

-  التعريف بحقوق ذوي اإلعاقة، والتأكيد على أهمية السعي لحفظها في المرافق العامة.

-  التعريف بأهم األنشطة والفعاليات التي يشارك بها الفريق.

-  التعريف بأقسام الجمعية التي تخدم ذوي اإلعاقة ال سيما قسم خدمات المستفيدين.

شركاؤنا:



37

فريق عطاء يزور مستشفى مدينة العيون.

الفئة المستهدفة:

فريق عطاء التطوعي لذوي اإلعاقة الحركية التابع لجمعية األشخاص ذوي اإلعاقة باألحساء.

تاريخ المناسبة:

2017/1/22م

األهداف: 

-    االطالع على مدى تهيئة المنشأة الستقبال ذوي اإلعاقة الحركية ومدى تحقق 
      اشتراطات الوصول الشامل.                               

-   التعرف على مرافق المستشفى والوقوف على قسم العالج الطبيعي واألجهزة المتوفرة.

شركاؤنا:
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شارك في معرض “لك حق علينا”. 
ُ
الجمعية ت

الجهة المنظمة:

مستشفى الملك فيصل باألحساء.

المكان: 

مجمع العثيم التجاري.

تاريخ المناسبة:

2017/2/1م

األهداف: 
التعريف بحقوق المرضى من ذوي اإلعاقة ودور وزارة الصحة في تأمين المستلزمات الصحية.	 

توعية المجتمع بحقوق ذوي اإلعاقة وكيفية التعامل مع ُمختلف اإلعاقات.	 

التعريف بأنشطة الجمعية وبرامجها ومشروعاتها والخدمات التي توفرها لمستفيديها من 	 
مختلف األعمار.

التعريف بالشروط التي يجب تحققها في الُمستفيد العتماد استحقاقه والخطوات الُمتبعة 	 
قبل انضمامه لقائمة المستفيدين.

شركاؤنا:
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الجمعية تشارك في مهرجان التمور
 واستقبال “قاهر المستحيل” الطفل غانم المفتاح.

الجهة المنظمة:

أمانة األحساء.

تاريخ المناسبة:

2017/2/5م

األهداف: 

- إتاحة الفرصة أمام األشخاص ذوي اإلعاقة  للتسوق واالطالع على أهم أنواع التمور.

- إتاحة الفرصة أمام األشخاص ذوي اإلعاقة لاللتقاء بالطفل غانم المفتاح الذي يعتبر أنموذًجا حًيا لإلرادة 

والتحدي .

شركاؤنا:
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الجمعية تستقبل كبار السن والعاجزين لتسجيلهم 
في “حساب المواطن’’.

الفئة المستهدفة:

كبار السن والعاجزون.

تاريخ المناسبة:

2017/2/7م

األهداف: 

االلتزام بالواجبات الوطنية التي تقضيها الحاجة بمد يد المساعدة . 	 

االلتزام بالدور المجتمعي المناط على الجمعية في خدمة مختلف فئات المجتمع .	 

مساعدة كافة العاجزين عن التسجيل في خدمة حساب المواطن.	 

عدد المسجلين في حساب المواطن :

أكثر من 310 مستفيد.

شركاؤنا:
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فريق ضياء التطوعي يقيم برنامًجا تدريبًيا ألمهات المكفوفين
  )أمي أمسكي بيدي(.

الجهة المنظمة:

فريق ضياء التطوعي لذوي اإلعاقة البصرية التابع لجمعية األشخاص ذوي اإلعاقة باألحساء.

المكان: 

مقر الجمعية.

تاريخ المناسبة:

2017/2/14م

األهداف: 

-   التعريف باإلعاقة وطرق التعامل معها، وطرق استيعاب ردود أفعال الوالدين عند إنجاب طفل معاق.

-   توعية المجتمع المحيط بذوي اإلعاقة البصرية وكيفية التواصل معهم.

-   تعميق الجانب اإليماني لدى األمهات نحو تقبل وجود طفل من ذوي اإلعاقة واحتساب األجر عند الله.

-   التأكيد على دور المؤسسات المجتمعية  نحو ذوي اإلعاقة البصرية من خالل بث الوعي، وتقديم الدعم. 

مقدمتا البرامج:

أ. سعاد منصور.

أ. ياسمين موسى .

شركاؤنا:
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شارك في معرض “ لنكن معهم “ لمرضى السرطان 
ُ
الجمعية ت

الجهة المنظمة:

مستشفى الملك فيصل باألحساء.

المكان: 

مجمع العثيم التجاري.

تاريخ المناسبة:

2017/2/27م

األهداف: 

-  التعريف بالجمعية وأنشطتها والخدمات التي تقدمها لألشخاص ذوي اإلعاقة .

-  تنمية الوعي المجتمعي تجاه قضايا اإلعاقة .

شركاؤنا:
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نسائي الجمعية يشارك في برنامج اليوم العالمي
 للعصا البيضاء بجامعة الملك فيصل.

الجهة المنظمة:

 جامعة الملك فيصل بالتعاون مع الجمعية ومعهد النور “للبنات”.

المكان: 

جامعة الملك فيصل .

تاريخ المناسبة:

2017/3/8م

األهداف: 

-  توعية المجتمع بحقوق ذوي اإلعاقة البصرية والطرق الُمثلى للتعامل معهم ودمجهم في المجتمع.

-  التعريف بحقوق هذه الفئة وواجبات المجتمع تجاهها.

شركاؤنا:
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فريق عطاء التابع للجمعية ُيشارك في 
فعاليات أسبوع المرور الخليجي.

الجهة المنظمة:

أرامكو السعودية بالتعاون مع إدارة المرور باألحساء.

تاريخ المناسبة:

2017/3/13م

األهداف: 

-  توعية المجتمع بأهمية االلتزام باألنظمة المرورية من خالل إقامة المعارض التوعوية والفعاليات    
المستمرة

   
-  التعريف بدور الجمعية في تأهيل ُمصابي حوادث الطرق باإلضافة إلى دورها في توعيةالمجتمع.

-  عرض حاالت ُمباشرة لبعض المصابين بإعاقات جّراء الحوادث المرورية ونشر ثقافة التعامل   
    مع المصابين نفسًيا ومعنوًيا.

-  تعزيز مبدأ دمج فئات ذوي اإلعاقة مع أفراد المجتمع وتأهيلهم نفسًيا للتغلب على 

   أنماط الحياة السلبية بعد اإلعاقة .

شركاؤنا:
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الجهة المنظمة:

جمعية األشخاص ذوي اإلعاقة باالحساء.

المكان: 

مجمع العثيم التجاري.

تاريخ المناسبة:

2017/3/18م

أركان المعرض:

-  ركن للتعريف بذوي ُمتالزمة داون وكيفية التعامل معهم في مختلف األعمار واألجناس.

-  ركن مركز حياة ومركز الواحة للرعاية النهارية. 

-  ركن خاص بأسر أطفال متالزمة داون.

األهداف: 
-  تنمية الوعي المجتمعي تجاه قضايا اإلعاقة والتعريف بهم وبحقوقهم .

-  تسليط الضوء على حقوق ذوي إعاقة ُمتالزمة داون وإبراز مواهبهم ودمجهم في المجتمع.

-  تحقيق رؤية الجمعية وأهدافها من خالل تمكينهم وإيصال صوتهم إلى المجتمع باعتبارهم فئات                                                                              

منتجة وشريكة في تنمية الوطن.

شركاؤنا:

وكيل المحافظة والدكتور السعدون يفتتحان معرض اليوم 
العالمي لذوي ُمتالزمة داون.
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وكيل المحافظة والدكتور السعدون يفتتحان معرض اليوم 
العالمي لذوي ُمتالزمة داون.
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ورشة رسم تدريبية لألطفال ذوي اإلعاقة.

الجهة المنظمة:

جمعية األشخاص ذوي اإلعاقة باألحساء.

المكان: 

القاعة متعددة األغراض بالجمعية.

تاريخ المناسبة:

2017/3/14م

الفئات المستهدفة:

األطفال ذوو التوحد، والصلب المشقوق، ومتالزمة داون القابلون للتعلم، لألعمار من 7 إلى 12 سنة .

مقدمة الورشة:

المدربة نوف عبد الرحمن المحيش. 

 األهداف: 

-  توعية وتثقيف األشخاص ذوي اإلعاقة وتطوير مهاراتهم الفنية كالرسم وغيره.

-  تمكين األشخاص ذوي اإلعاقة من خالل برامج التأهيل والتدريب. 

عدد المشاركين:

. 
ً
15 طفال
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جمعية ذوي اإلعاقة باألحساء تستضيف “حركية” الرياض.

الجهة المنظمة:

 فريق عطاء التطوعي لذوي اإلعاقة الحركية التابع لجمعية األشخاص ذوي اإلعاقة باألحساء.

تاريخ المناسبة:

2017/3/25م

فعاليات الزيارة:

جوالت ترفيهية وثقافية في ُمحافظة األحساء للتعريف بأهم معالمها األثرية والتاريخية والسياحية.	 

زيارة جبل القارة “أرض الحضارات” الذي ُيعد معلًما سياحًيا ُمهًما لزوار األحساء. 	 

جولة سياحية ترفيهية لشاطئ العقير.	 

زيارة إلى نادي الفتح الرياضي.	 

زيارة ُمخّيم أمانة األحساء.	 

زيارة متنزه الملك عبدالله البيئي.	 

شركاؤنا:
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معرض اليوم العالمي للتوحد.

الجهة المنظمة:

 الجمعية بالتعاون مع معهد التربية الفكرية.

المكان: 

مجمع العثيم التجاري.

تاريخ المناسبة:

2017/3/29م

الجهات المشاركة:

-   مركز قادر للتنمية.

-   مركز إتقان للرعاية النهارية والتدخل المبكر.

-   مركز تنمية اإلنسان - فرع األحساء.

األهداف: 

-   تقديم الدعم النفسي والمعنوي لذوي التوحد وتعريف المجتمع بهم .

-   التعريف بكافة الخدمات التي تقدمها الجمعية لذوي التوحد وأسرهم. 

-   تمكين هذه الفئة ودمجها في المجتمع.

شركاؤنا:
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معرض اليوم العالمي للتوحد.
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شارك في معرض “يوم المهنة”
ُ
الجمعية ت

 الوظيفي بجامعة الملك فيصل.

الجهة المنظمة:

 جامعة الملك فيصل.

المكان: 

عمادة شؤون الطالب في الجامعة.

تاريخ المناسبة:

2017/3/28م

األهداف: 

قدمها الجمعية لألشخاص ذوي اإلعاقة بُمختلف 	 
ُ
تعريف المجتمع المحلي بالخدمات التي ت

فئاتهم ومن بينها برامج “التدريب المنتهية بالتوظيف” .

 استقطاب الشركات الوطنية لتوظيف األشخاص ذوي اإلعاقة من خالل آلية مدروسة يضطلع 	 
بها قسم التدريب والتوظيف في الجمعية.

التعريف بآلية االلتحاق ببرامج التوظيف التي تقدمها الجمعية.	 

شركاؤنا:
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فريق ضياء ُينظم ورشة “استراتيجية التحفيز الخماسية”
في مقر الجمعية.

الجهة المنظمة:

أعضاء فريق ضياء التطوعي لذوي اإلعاقة البصرية التابع للجمعية.

المكان: 

قاعة التدريب بالجمعية .

تاريخ المناسبة:

2017/3/29م

مقدم الورشة:

د. محمد العطية.

محاور الورشة:

االتفاقيات الناجحة لبداية حياة إيجابية، وعقد التألق واستثماره، مفهوم االستراتيجية، مفهوم التحفيز، 

مفهوم التحفيز الذاتي، مفاتيح وتطبيقات استراتيجية التحفيز الخماسية )التدريب، الحماس، الفرص، 

اليقين، الزيادة( ، تطبيقات استراتيجية في استثمار التحفيز.

األهداف: 
-  إثراء وتطوير خبرات ومعارف المشاركين من األشخاص ذوي االعاقة البصرية في مجال التحفيز الذاتي.

-  تدريب المشاركين وإشراكهم في التعرف على أهم التطبيقات في البرنامج التدريبي، بما يسهم في   

تطوير مهاراتهم الحياتية واالجتماعية.

شركاؤنا:



53

ورشة تدريبية في الوصول الشامل لطالب هندسة الملك فيصل.

الجهة المنظمة:

فريق ضياء التطوعي لذوي اإلعاقة البصرية التابع للجمعية. 

المكان: 

كلية الهندسة بجامعة الملك فيصل.

تاريخ المناسبة:

2017/5/19م

الفئة المستهدفة:

طالب كلية الهندسة.

مقدم الورشة: 

أ. ميثم العيسى “منسق فريق ضياء”. 

ا للحظة”.
ً

أ. حسين العيسى من خالل تجربة “عش كفيف

شركاؤنا:
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ورشة تدريبية في الوصول الشامل لطالب هندسة الملك فيصل.

محاور الورشة:

اإلعاقة البصرية من منظور قانوني وتربوي.	 

آلية تصنيف األشخاص ذوي االعاقة البصرية.	 

أسباب اإلعاقة البصرية.	 

العوائق التي تواجه الكفيف في حياته اليومية.	 

األهداف: 

نشر الوعي بين الجيل القادم من المهندسين لتعزيز دور الكفيف ومنحه نوًعا من 	 

االستقاللية.
 تعزيز ثقة الكفيف بنفسه باالعتماد على قدراته في الحركة والتنقل.	 
مد جسور التواصل والتعاون وبناء الشراكات مع كافة الجهات الحكومية واألهلية.	 
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فريق عطاء التابع للجمعية ُيشارك في
 فعاليات البطولة الوطنية لجمال الخيل العربية.

الجهة المنظمة:

لجنة المسابقة الوطنية لجمال الخيل العربية.

المكان :

ملعب مجمع إدارة التعليم الرياضي باألحساء.

تاريخ المناسبة:

2017/4/2م

طبيعة المشاركة:

قدمها لألشخاص ذوي اإلعاقة، كالخدمات 
ُ
تمثلت المشاركة بركن تعريفي بالجمعية والخدمات التي ت

التعليمية والتأهيلية والتثقيفية والتدريبية والتوعوية التي تخدم مختلف فئات اإلعاقة.

األهداف: 

التعريف بالخدمات التي تقدمها الجمعية.	 

تنمية الوعي المجتمعي تجاه قضايا اإلعاقة.	 

شركاؤنا:
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برنامج تدريبي في مفاهيم الجودة الشخصية
 للفتيات ذوات اإلعاقة السمعية. 

الجهة المنظمة:

جمعية األشخاص ذوي اإلعاقة باألحساء.

المكان: 

القاعة التدريبية بمقر الجمعية.

تاريخ المناسبة:

2017/4/16م

الفئة المستهدفة:

22 فتاة من ذوات اإلعاقة السمعية.

مقدمة البرنامج: 

المدربة فاطمة عبد الرحمن المال.

محاور البرنامج:

أساسيات إدارة الوقت بنجاح.	 

كيفية التواصل مع اآلخرين بشكل جيد.	 

تنمية العالقات اإلنسانية.	 

األهداف: 
- تطوير مهارات التواصل لدى الفتيات ذوات اإلعاقة السمعية.

- اإلسهام في دمج الفتيات الصم في المجتمع وتمكينهن من خالل التواصل المثمر والفعال.
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مركز “مًعا للتخاطب” يقيم ورشة
 التخاطب والوسائل التعليمية للنساء .

الجهة المنظمة:

مركز مًعا للتخاطب التابع للجمعية بالتعاون مع الغرفة التجارية باألحساء.

المكان: 

قاعة التدريب بمقر الجمعية. 

تاريخ المناسبة:

2017/4/16م

الفئة المستهدفة:

خريجات برامج التربية الخاصة.

مدة البرنامج:

ثالثة أشهر بمعدل 100 ساعة / ثالثة أيام باألسبوع.

عدد المستفيدات:

 18 ُمتدربة من خريجات برامج التربية الخاصة.

مقدمتا البرنامج: 
أ.سامية درويش.

أ.منيرة العكلي.

شركاؤنا:
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 محاور البرنامج:

أهمية التخاطب للطفل في الجانب التعليمي.	 

أهمية التدخل المبكر لتالفي مصاعب العالج.	 

البرنامج اللغوي الفردي.	 

االندماج التدريبي التدريجي وسط المجموعة.	 

األهداف: 
تدريب الكفاءات من الفتيات وإعدادهن لما يتطلبه سوق العمل، ويعود بالنفع على 	 

األشخاص ذوي اإلعاقة.

التعريف بأهمية التدخل الُمبكر ودوره الكبير في عالج العديد من الحاالت سواء صعوبات 	 
النطق أو حاالت اإلعاقة بشكل عام.

مركز “مًعا للتخاطب” يقيم ورشة
 التخاطب والوسائل التعليمية للنساء .
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شارك في معرض “مجتمع واٍع لطفولة آمنة”.
ُ
الجمعية ت

الجهة المنظمة:

مستشفى األطفال والوالدة باألحساء.

المكان: 

مجمع العثيم.

تاريخ المناسبة:

2017/4/24م

الفئات المستهدفة:

األشخاص ذوو اإلعاقة.	 

أفراد المجتمع.	 

طبيعة المشاركة:

قدمه الجمعية من خدمات لألطفال ذوي اإلعاقة 	 
ُ
تمثلت المشاركة بركن تعريفي حول ما ت

بُمختلف إعاقاتهم وأجناسهم وما يحتاج إليه المجتمع من برامج تثقيفية وتوعوية، باإلضافة 
إلى التعريف بمركز “مًعا للتخاطب” التابع للجمعية الذي يضطلع بعالج عيوب النطق لدى 

األطفال.

األهداف: 
التعريف بخدمات الجمعية المقدمة لألشخاص ذوي اإلعاقة بشكل خاص، والمجتمع بشكل عام.	 

تثقيف وتوعية المجتمع بكيفية التعامل مع ُمختلف اإلعاقات.	 

شركاؤنا:
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شارك في أنشطة اليوم المفتوح لمتالزمة داون.
ُ
الجمعية ت

الجهة المنظمة:

نادي المسؤولية االجتماعية بجامعة الملك سعود الصحية.

المكان: 

مركز األلعاب الترفيهي ” تشيكي شيز ”.

تاريخ المناسبة:

2017/4/25م

الفئة المستهدفة:

 من ذوي متالزمة داون.
ً
30 طفال

األهداف: 

تعزيز وتنمية الوعي المجتمعي نحو قضايا هذه الفئة.	 

إدخال السعادة في نفوس األطفال ذوي متالزمة داون ومساعدتهم على قضاء أوقات من 	 
المرح في بيئة آمنة.
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برنامج تدريبي ألطفال ُمتالزمة داون.

الجهة المنظمة:

كلية الهندسة الطبية - قسم الطالبات - بجامعة الملك فيصل.

المكان: 

جامعة الملك فيصل.

تاريخ المناسبة:

2017/4/25م

الفئة المستهدفة:

 من ذوي متالزمة داون.
ً
15 طفال

األهداف: 
تنمية قدرات األطفال ومهاراتهم الفنية واإلبداعية من خالل الرسم الحر والتلوين.	 

تقديم الدعم لذوي متالزمة دون من خالل إشراكهم في العديد من البرامج واألنشطة التي 	 
سهم في دمجهم مع أقرانهم العاديين.

ُ
ت

تنمية الوعي المجتمعي إزاء قضايا اإلعاقة.	 

شركاؤنا:
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معرض أسبوع األصم العربي 42

المكان:

العثيم مول.

الفئة المستهدفة:

ذوو اإلعاقة السمعية.

تاريخ المناسبة:

2017/5/2م

األهداف:

-   التعريف بطبيعة اإلعاقة السمعية وآلية التعامل المثلى مع الصم.

-   إبراز إنجازات ذوو اإلعاقة السمعية، وإظهار قدراتهم في كافة المجاالت.

-   االطالع على وسائل التعليم وتقنياته الخاصة بهذه الفئة التي من شأنها تذليل صعوبات التعلم.

-   تعزيز وتنمية الوعي المجتمعي، وتقديم هذه الفئة باعتبارها فئة منتجة وشريكة في المجتمع.

شركاؤنا:
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شارك في ماراثون “نعيش حياة صحية”
ُ
الجمعية ت

 الُمقام في جامعة الملك فيصل.

الجهة المنظمة: 

جامعة الملك فيصل.

الفئة المستهدفة:

أعضاء فريق عطاء لذوي اإلعاقة الحركية: )خالد الضامر – صالح الملحم – مهند السهلي – سلطان 

العميري – عبد الرحمن السالم – عبد اللطيف بو عبيد(.

أعضاء فريق ضياء لذوي اإلعاقة البصرية: )عبد الله الصويل – يوسف العبد الكريم – مصعب البو بدر – 

ميثم العيسى(. 

متالزمة داون: )فيصل الشريوي(.

تاريخ المناسبة:

2017/5/5م

الرعاية:

 معالي مدير الجامعة الدكتور محمد بن عبد العزيز العوهلي.

األهداف:
-  تحقيق الدمج وصناعة التمكين مجتمعًيا لذوي اإلعاقة.

-  تعزيز مكانة ذوي اإلعاقة باعتبارهم عناصر حاضرة وفاعلة في شتى الميادين.

-  خوض غمار التحدي لزيادة الثقة في نفوس المشاركين.

شركاؤنا:
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شارك في حفل تكريم حافظة كتاب الله “رابعة العرفج”.
ُ
الجمعية ت

المكان: 

مجلس أسرة آل العرفج.  

المناسبة:
فوز ‘‘رابعة العرفج’’ من ذوات اإلعاقة البصرية بالمركز األول في مسابقة خادم الحرمين الشريفين الملك 

سلمان بن عبد العزيز لحفظ القرآن الكريم وتالوته وتفسيره.

تاريخ المناسبة:

2017/5/6م

األهداف:

تشجيع ودعم األشخاص ذوي اإلعاقة وتحفيزهم لمواصلة اإلنجازات وتسليط الضوء على 	 

مواهبهم وقدراتهم.

تقديم نماذج حية لنجاح األشخاص ذوي اإلعاقة.	 
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ختام برنامج التدريب الزراعي والمهني السادس لذوي اإلعاقة. 

المكان:

مقر الجمعية

الفئة المستهدفة:

 من ذوي اإلعاقة العقلية البسيطة.
ً
20 متدربا

تاريخ المناسبة:

2017/5/15م

الشركاء والجهات الداعمة:

بنك الرياض.	 

المؤسسة العامة للري.	 

مخابز فوشيه.	 

األهداف:

تطوير فكر الشباب ذوي اإلعاقة وتوجيه اهتماماتهم نحو ثقافة العمل الحر.	 

المساهمة في توفير فرص عمل للشباب بعد تخرجهم من البرنامج.	 

شركاؤنا:
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ختام برنامج التدريب الزراعي والمهني السادس لذوي اإلعاقة. 
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شارك في حفل الزواج الجماعي بمدينة الرياض.
ُ
الجمعية ت

الجهة المنظمة: 

جمعية “حركية” بالرياض.

الفئة المستهدفة:

فريق عطاء لذوي اإلعاقة الحركية التابع للجمعية.

تاريخ المناسبة:

2017/5/19م

الرعاية:

برعاية صاحب السمو الملكي األمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز آل سعود أمير منطقة الرياض.

األهداف:

-  تعزيز الوعي بقضايا اإلعاقة وتحقيق الدمج واستدامة الشراكة الفاعلة بين الجمعيتين.

-  تعزيز التعاون بين الجهات المضطلعة بشؤون األشخاص ذوي اإلعاقة. 

شركاؤنا:
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الجمعية تستقبل وفًدا من مؤسسة سليمان الراجحي الخيرية.

المكان: 

مقر الجمعية.  

تاريخ المناسبة:
2017/5/23م

األهداف: 

-  االطالع على آخر مستجدات مركز مًعا للتخاطب الذي تدعمه المؤسسة.

-  التشاور حول أبرز اآلليات التي من شأنها التغلب على المعوقات التي تحد من تطوير ُمخرجات المركز.

سهم في تطوير العملية التأهيلية لألطفال.
ُ
-  تقديم بعض المقترحات التي من شأنها أن ت

شركاؤنا:
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الجمعية تشارك في تكريم خريجي
 التأهيل المهني بمركز التأهيل الشامل.

المكان: 

مركز التأهيل الشامل.  

المناسبة:

حفل تخريج متدربي التأهيل المهني بمركز التأهيل الشامل.

تاريخ المناسبة:

2017/5/28م

األهداف:

-   دعم األشخاص ذوي اإلعاقة لدمجهم مع أقرانهم  في المجتمع.

-   تحقيق التكاملية المجتمعية بين القطاع الحكومي والقطاع غير الربحي.

شركاؤنا:
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فريق ضياء التابع للجمعية ُينظم زيارة لمصرف اإلنماء.

الفئة المستهدفة:

أعضاء فريق ضياء التطوعي لذوي االعاقة البصرية التابع للجمعية.

المكان:

مصرف اإلنماء.

تاريخ المناسبة:

2017/5/28م

األهداف:

مد جسور التواصل والتعاون بين الجمعية والمصرف وبحث سبل تطوير الخدمات المقدمة 	 
لألشخاص ذوي اإلعاقة البصرية بشكل خاص واألشخاص ذوي اإلعاقات األخرى بشكل عام.

 الوقوف على أهم العوائق التي تواجه ذوي اإلعاقة البصرية لتذليلها وإيجاد البدائل لتطويرها. 	 

التعرف على الخدمات البنكية المميزة في طباعة بعض المستندات البنكية والمطويات التعريفية  	 
بطريقة برايل.

شركاؤنا:
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الجمعية تطور البيئة التقنية وتستحدث قواعد بيانات آمنة.

نبذة عن المشروع: 

تقوم فكرة المشروع على تطوير البنية التحتية لتقنية المعلومات من خالل تطوير مكونات االتصال 

بالشبكة المعلوماتية وإنشاء مركز بيانات وخادمات خاصة في مقر الجمعية، وقد شمل التطوير 

تحديث نظم وأجهزة تشغيل البيئة التقنية، واستحداث قواعد بيانات آمنة ذات سرعات عالية لرفع 

جودة االتصال بين أقسام الجمعية الداخلية من جهة، وبين الجمعية ومستفيديها من جهة أخرى.

تاريخ المناسبة:
2017/5/31م

األهداف: 

االرتقاء بالعمل الخيري المنظم من أجل مؤسسة اجتماعية بال ورق.	 

 إتاحة متابعة معامالت المستفيدين عن بعد، وتأطير وجدولة المهام والطلبات زمنًيا.	 

التأسيس لمنظومة إلكترونية ذات عالقات مترابطة ومنسجمة من حيث المدخالت 	 
والمخرجات من أجل الخروج بقواعد معلومات ثرية حول واقع اإلعاقة في األحساء وطبيعة 

الخدمات المقدمة.

اإلسهام في وضع األسس السليمة للبيئة التقنية مع إمكانية التوسع المستقبلي 	 
لمواكبة التسارع في استخدام التقنيات الحديثة، وبالتالي تطوير الخدمات التي تقدمها 

الجمعية.

شركاؤنا:
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الجمعية تحتفي بمستفيديها في حفل
 اإلفطار الرمضاني السنوي “التاسع”.

الجهة المنظمة:

جمعية األشخاص ذوي اإلعاقة باألحساء.

المكان: 

قاعة العزيزية لالحتفاالت.

تاريخ المناسبة:

2017/6/9م

الفئات المستهدفة:

مستفيدو الجمعية من مختلف اإلعاقات.

األهداف: 
االحتفاء بقدوم الشهر الكريم بُمشاركة األشخاص ذوي اإلعاقة.	 

اإلسهام في عملية الدمج وإزالة كافة الحواجز.	 

تعزيز وتنمية الجانب الروحي لدى المشاركين.	 
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الجهة المنظمة:

جمعية األشخاص ذوي اإلعاقة باألحساء.

المكان: 

قاعة العزيزية لالحتفاالت.

تاريخ المناسبة:

2017/6/9م

الفئات المستهدفة:

مستفيدو الجمعية من مختلف اإلعاقات.

األهداف: 
االحتفاء بقدوم الشهر الكريم بُمشاركة األشخاص ذوي اإلعاقة.	 

اإلسهام في عملية الدمج وإزالة كافة الحواجز.	 

تعزيز وتنمية الجانب الروحي لدى المشاركين.	 

الجمعية تشارك في فعاليات “رمضان يجمعنا” بأرض الحضارات.

الجهة المنظمة:

إدارة مشروع أرض الحضارات بجبل القارة.

المكان: 

 مسرح أرض الحضارات ) جبل القارة (.

تاريخ المناسبة:

2017/6/14م

الفئات المستهدفة:

االشخاص ذوو اإلعاقة باالحساء.

الجهات المشاركة:
جمعية االشخاص ذوي اإلعاقة باألحساء.

جمعية هجر الفلكية.

شركاؤنا:
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أبرز الفعاليات : 
-  ركن تعريفي بالخدمات و البرامج التي تقدمها الجمعية لألشخاص ذوي اإلعاقة.

-  فن التعامل مع الكفيف: قدمها كل من منسق فريق ضياء األستاذ ميثم العيسى وعضو 

    الفريق األستاذ محمد السماعيل.

-  فقرة تقليد األصوات‘‘ عضو الفريق األستاذ عبدالعزيز البويت’’.

ا للحظة” قدمها عضو الفريق االستاذ حسين العيسى حيث تم من خاللها 
ً

-  فقرة “عش كفيف

   توضيح فوائد العصا البيضاء الخاصة بالمكفوفين وآلية استخدامها. 

-  ركن الخط العربي.

األهداف: 

-  توعية األشخاص من مختلف فئات المجتمع بالمعوقات التي تواجه األشخاص ذوي االعاقة 
    البصرية وتوجيههم نحو الطرق المثلى واألساليب الصحيحة للتعامل معهم في شتى

مناحي الحياة اليومية.
    

-  إشعار اآلخرين بنعمة حاسة البصر ومدى أهميتها في الحياة.

-  إظهار قدرات ومواهب المشاركين وإمكاناتهم البدنية والعقلية. 

-  تحقيق مبدأ التكافل واالندماج التام لألشخاص ذوي االعاقة في المجتمع.

-  تسليط الضوء على قدرات األشخاص ذوي اإلعاقة ومواهبهم عبر إشراكهم في البرامج 

الجمعية تشارك في فعاليات “رمضان يجمعنا” بأرض الحضارات.
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ماذا لو ..! يستضيف سعادة مدير عام الجمعية.

الجهة المستضيفة:

.FM قناة ألف ألف

عنوان الحلقة:

لذي اإلعاقة حق.

تاريخ البرنامج:

2017/6/13م

مقدم البرنامج:

أ. وليد البوسيف.

ضيف الحلقة:

سعادة مدير عام الجمعية األستاذ عبداللطيف الجعفري.

محاور الحلقة: 
تسليط الضوء على اإلشكاالت المترتبة على عدم احترام حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة في 	 

المجتمع، واألساليب المثلى التي ينبغي اتباعها إزاء ذلك.

أهمية تحقيق الوصول الشامل وتهيئة البيئة العمرانية لذوي اإلعاقة من خالل تهيئة 	 
المنشآت والمرافق التعليمية والصحية.

تحقيق العدالة لألشخاص ذوي اإلعاقة التي من شأنها تمكينهم وتعزيز دمجهم 	 
وانخراطهم في المجتمع بشكل طبيعي.
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فريق عطاء التابع للجمعية ُيشارك 
الدفاع المدني وجبة اإلفطار الرمضاني 

.

الجهة المنظمة:

إدارة الدفاع المدني باألحساء.

المكان: 

قاعة الدفاع المدني باألحساء.

تاريخ المناسبة:

2017/6/15م

الفئات المستهدفة:

فريق “عطاء” لذوي اإلعاقة الحركية.

األهداف: 
التأكيد على عملية التكامل بين كافة قطاعات المجتمع وإيصال رسالة شكر وعرفان لكافة 	 

رجال األمن الذين ُيضحون بأوقاتهم في هذا الشهر الكريم في سبيل الحفاظ على أمن 
واستقرار الوطن.

االحتفاء بقدوم الشهر الكريم بُمشاركة األشخاص ذوي اإلعاقة.	 

المساهمة في عملية الدمج وتعزيز وتنمية الجانب الروحي لدى المشاركين.	 

شركاؤنا:
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قيم برنامًجا رمضانًيا ترفيهًيا لألطفال ذوي اإلعاقة. 
ُ
الجمعية ت

الجهة المنظمة:

جمعية األشخاص ذوي االعاقة باألحساء. 

المكان: 

 قاعة الجمعية متعددة األغراض.

تاريخ المناسبة:
2017/6/18م

الفئات المستهدفة:

األطفال ذوو اإلعاقة.

عدد المستفيدين:

.
ً
20 طفال

أهم الفقرات والفعاليات:

السينما،  غرفة  الفن،  ركن  الوجه،  على  الرسم  ركن  كيك،  الكب  عمل  ركن  بالصلصال،  اللعب  ركن   -

والمسابقات. األلعاب  الرسومات،  ركن  الكروشيه،  ركن  الضيافة،  ركن  بالجمعية،  تعريفي  ركن   -
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قيم برنامًجا رمضانًيا ترفيهًيا لألطفال ذوي اإلعاقة. 
ُ
الجمعية ت

مشرفات البرنامج:

أ. هبه الماص، أ. هالة العتيبي، أ. رحمة الحمد، أ. حصة القديمي، أ. عائشة الملحم، أ. دالل 

القعيمي، أ. صيته بو شقراء، أ. أنوار بوجليع، أ. أشواق النصر.

األهداف: 
إضفاء الفرحة وإدخال السرور على نفوس األطفال ذوي اإلعاقة.	 

تحقيق ممارسات الدمج عبر إشراكهم، وتثقيفهم بما يتعلق بالجوانب الحياتية، 	 
وتشجيعهم على استغالل مواهبهم في الرسم والطبخ، وغيرها من المواهب.

      -     تنمية مهارات الطفل ذي اإلعاقة وبناء وعيه وإدراكه.
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لنشاركهم الفرحة .. فعالية لذوي اإلعاقة بمناسبة عيد الفطر. 

الجهة المنظمة:

جمعية األشخاص ذوي اإلعاقة باألحساء.

المكان: 

مجمع الراشد تاون سكوير.

تاريخ المناسبة:

2017/6/3م

الفئات المستهدفة:

األشخاص ذوو اإلعاقة وأسرهم والمهتمون بقضايا اإلعاقة .

أهم األركان:

المسرح التفاعلي. 

ركن التصوير الفوتوغرافي.

الرسم على الوجه.

الرسم والتلوين لألطفال.

األهداف: 
تنمية الوعي المجتمعي تجاه قضايا االشخاص ذوي اإلعاقة.	 

إدخال الفرحة والسعادة والبهجة على األطفال ذوي اإلعاقة والزوار.	 

تفعيل دور االشخاص ذوي اإلعاقة المجتمعي ولفت االنتباه للعناية بقضيتهم.	 

شركاؤنا:
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لنشاركهم الفرحة .. فعالية لذوي اإلعاقة بمناسبة عيد الفطر. 
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 بمناسبة عيد الفطر المبارك
ً

قيم احتفاال
ُ
الجمعية ت

 لنزالء مركز التأهيل الشامل

الجهة المنظمة:

جمعية األشخاص ذوي االعاقة باألحساء .

المكان: 

مركز التأهيل الشامل باألحساء.

تاريخ المناسبة:

2017/6/29م

األهداف: 
زالء مركز التأهيل فرحة العيد وإشعارهم بقرب الُمجتمع منهم.	 

ُ
مشاركة ن

دمج األشخاص ذوي اإلعاقة بأقرانهم في المجتمع.	 

تفعيل المناسبات االجتماعية والدينية التي تحقق التضامن والتكافل والتمكين واالندماج المجتمعي  	 
لألشخاص ذوي اإلعاقة.

شركاؤنا:



82

فريقا عطاء وضياء يعايدان مرضى مستشفى الملك فهد.

الجهة المنظمة:

جمعية األشخاص ذوي اإلعاقة باألحساء.

المكان: 

مستشفى الملك فهد.

تاريخ المناسبة:

2017/6/30م

الفئات المستهدفة:
-   فريق عطاء التطوعي لذوي اإلعاقة الحركية.

-  فريق ضياء التطوعي لذوي اإلعاقة البصرية.

األهداف: 
تنمية روح المبادرة وحب العمل التطوعي لدى األشخاص ذوي االعاقة أنفسهم مما يسهم في 	 

تهيئة الوصول وتحقيق التمكين.

معايدة المرضى ومشاركتهم الفرحة بالعيد.	 

تعزيز دور ذوي اإلعاقة في ممارسة الوعي إزاء المجتمع ومشاركتهم اجتماعًيا.	 

شركاؤنا:
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سمو المحافظ يدشن مشروع الجمعية ‘‘رفقتي’’ لنقل ذوي اإلعاقة
والمرضى وكبار السن .. ويستعرض تقريرها السنوي.  

المكان: 
مقر محافظة األحساء.

المناسبة:
حفل تدشين مشروع الجمعية‘‘رفقتي ’’ لنقل ذوي اإلعاقة والمرضى وكبار السن.

تاريخ المناسبة:

2017/7/13م

األهداف:
تدشين مشروع »رفقتي« الذي ُيعنى بتقديم خدمات المواصالت لفئات العجز من خالل تقديم خدمة 	 

التنقل غير اإلسعافي عبر سيارات مجهزة وخاصة تلبي احتياجاتهم.

استعراض حصاد الجمعية )التقرير السنوي( الذي يتضمن إنجازات الجمعية وبرامجها ومشروعاتها 	 
وأنشطتها التي نفذتها على مدى عام كامل.

شركاؤنا:
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ضياء وعطاء التطوعيين في خطوط حديد األحساء 
لبحث خدمات ذوي اإلعاقة.

الجهة المنظمة:

الجمعية ممثلة في فريق ضياء التطوعي لذوي اإلعاقة البصرية وفريق عطاء التطوعي لذوي اإلعاقة 

الحركية.

المكان: 

المؤسسة العامة للخطوط الحديدية فرع األحساء.

تاريخ المناسبة:

2017/7/24م

األهداف: 
مد جسور التواصل والتعاون بين الجمعية والمؤسسة لبحث سبل تطوير خدمات األشخاص ذوي 	 

اإلعاقة.

الوقوف على أهم المشاكل والعقبات التي تواجه األشخاص ذوي اإلعاقة ومناقشتها والسعي 	 
نحو تذليلها.

شركاؤنا:
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فريق عطاء التطوعي التابع للجمعية يزور 
حديثي اإلعاقة في مستشفى العيون.

الجهة المنظمة:

جمعية األشخاص ذوي اإلعاقة باألحساء ممثلة  في فريق عطاء التطوعي لذوي اإلعاقة الحركية.

المكان: 

مستشفى مدينة العيون باألحساء.

تاريخ المناسبة:

2017/8/3م

األهداف: 

مواساة األشخاص حديثي اإلعاقة بالمستشفى وتخفيف معاناتهم ورفع معنوياتهم للتغلب 	 
على حاجز اإلعاقة.

مساندة األشخاص ذوي اإلعاقة وأسرهم للتعايش مع اإلعاقة وطرق التعامل معها. 	 

شركاؤنا:
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الجمعية تستضيف منسوبي أرامكو في
 لقاء توعوي حول السالمة المرورية.

الجهة المنظمة:

الجمعية بالشراكة مع أرامكو السعودية ممثلة في إدارة اإلنتاج في خريص بالمنطقة الجنوبية.

المكان: 

مقر الجمعية.

تاريخ المناسبة:

2017/8/9م

األهداف: 
رفع مستوى الوعي حول الحوادث المرورية.	 

توفير فرص المشاركة والدمج لألشخاص ذوي اإلعاقة ممن تسببت الحوادث المرورية في 	 
إعاقتهم.

شركاؤنا:
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فريق عطاء التطوعي يشارك أنشطة نادي الحي‘‘صالح الدين’’.

الجهة المنظمة:

نادي الحي بمدرسة صالح الدين بالمبرز.

المكان: 

مقر النادي.

تاريخ المناسبة:

2017/8/10م

الفئات المستهدفة:

 فريق عطاء التطوعي لذوي اإلعاقة الحركية.

األهداف:
استغالل األشخاص ذوي اإلعاقة ألوقات الفراغ بما ينفعهم في ممارسة الرياضة ومشاركة 	 

أقرانهم العاديين اللعب بما يحقق االندماج مع الجميع.

تحقيق الوصول والتمكين لألشخاص ذوي اإلعاقة من خالل ممارسة األنشطة المجتمعية.	 

شركاؤنا:



88

فريقا ضياء وعطاء التطوعيين في نادي حي ‘‘محمد بن فهد’’.

الجهة المنظمة:

نادي الحي بمدرسة األمير محمد بن فهد.

المكان: 

مقر النادي.

تاريخ المناسبة:

2017/8/16م

الفئات المستهدفة:

فريق ضياء التطوعي لذوي اإلعاقة البصرية.	 

فريق عطاء التطوعي لذوي اإلعاقة الحركية.	 

األهداف: 

تفعيل الجوانب الترفيهية والترويحية التي تعنى بمشاركة األشخاص ذوي اإلعاقة أقرانهم 	 

 .
ً
العاديين مجتمعيا

دمج األشخاص ذوي اإلعاقة مع أقرانهم في المجتمع.	 

تنمية الوعي المجتمعي تجاه قضايا اإلعاقة.	 

عدد الحضور:

 من فريق عطاء لذوي اإلعاقة الحركية.
ً
 من فريق ضياء لذوي اإلعاقة البصرية و )14( عضوا

ً
)11( عضوا

شركاؤنا:
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فريق ضياء التطوعي يشارك في مهرجان »ترفيه أكشن«.

الجهة المنظمة:

درر نوفان للتطوير والمشاريع السياحية.

المكان: 

أرض نوفان لالحتفاالت.

تاريخ المناسبة:

2017/8/17م

األهداف: 

المشاركة في مختلف الفعاليات واألنشطة التي تحتضنها المنطقة، بما يسهم في تحقيق 	 
االندماج المجتمعي لهم مع أقرانهم العاديين.

تنمية الوعي المجتمعي إزاء قضايا اإلعاقة.	 

عدد الحضور:

)9( أعضاء من فريق ضياء التطوعي لذوي اإلعاقة البصرية.

المشاركون:
أ.ممدوح الحمدان ‘‘العالقات العامة واإلعالم بالجمعية’’.

شركاؤنا:
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فريق عطاء التطوعي يشارك في نادي حي ‘‘الملك سعود’’.

الجهة المنظمة:

 نادي الحي بمدرسة الملك سعود الثانوية.

المكان: 

مقر النادي.

تاريخ المناسبة:

2017/8/24م

الفئات المستهدفة:

 فريق عطاء التطوعي لذوي اإلعاقة الحركية.

األهداف: 
تفعيل الجوانب الرياضية والترويحية للفريق.	 

 تحفيز ذوي اإلعاقة الحركية على استغالل أوقات فراغهم بما ينفعهم في ممارسة مختلف 	 
األنشطة الرياضية.

تحقيق العدل والمساواة والدمج والتمكين لألشخاص من ذوي اإلعاقة الحركية.	 

عدد المشاركين:

)9( أعضاء من فريق عطاء التطوعي لذوي اإلعاقة الحركية.

شركاؤنا:
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الجمعية تقيم مهرجان فرحة ذوي اإلعاقة
 بمناسبة األضحى المبارك.

الفئة المستهدفة:

ذوو االعاقة من مختلف األعمار.

المكان: 

مجمع الراشد تاون سكوير.

تاريخ المناسبة:

2017/9/5م

فقرات الحفل:
فقرات مسرحية ومسابقات ترفيهية قدمتها فرقة “ابتسم” الترفيهية.	 

مشهد تمثيلي قدمه فريق ضياء التطوعي لذوي اإلعاقة البصرية التابع للجمعية.	 

فقرة إنشادية قدمها األستاذ عمر الجويبر.	 

ركن المرسم والتلوين لألطفال.	 

 ركن البالي ستيشن.	 

ركن استيديو التصوير والرسم على الوجه.	 

فقرة توزيع الجوائز والهدايا على الحضور والمشاركين.	 

األهداف:
إشراك األشخاص ذوي اإلعاقة في مختلف األنشطة االجتماعية مع أقرانهم العاديين.	 

رسم البسمة على محيا األشخاص ذوي اإلعاقة والعمل على دمجهم اجتماعيا.	 

شركاؤنا:
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الجمعية تقيم مهرجان فرحة ذوي اإلعاقة
 بمناسبة األضحى المبارك.
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الجمعية تشارك “نزالء التأهيل الشامل” فرحة العيد.

الفئة المستهدفة:

أصحاب االعاقة من نزالء مركز التاهيل الشامل.

المكان: 

مركز التأهيل الشامل.

تاريخ المناسبة:
2017/9/4م

المناسبة:

عيد االضحى المبارك.

األهداف:
تفعيل الجوانب الترفيهية والترويحية وإدخال البسمة على وجوه المشاركين.	 

ترسيخ مبدأ التكافل وتعزيز أواصر المحبة واأللفة. 	 

تحقيق مفاهيم التمكين واالندماج المجتمعي.	 

فعاليات الحفل:

العرضة السعودية التي أدتها فرقة دار السامر بالمبرز.	 

العروض الشعبية والترفيهية.	 

توزيع الهدايا على النزالء، وتقطيع كعكة العيد.	 

شركاؤنا:
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بالشراكة مع “حركية” أعضاء عطاء يؤدون مناسك الحج.

الفئة المستهدفة:
أعضاء فريق عطاء التطوعي لذوي اإلعاقة الحركية التابع للجمعية. 

الجهة المنظمة :
جمعية حركية لألشخاص ذوي االعاقة الكبار .

تاريخ المناسبة:
2017/9/13م

األهداف:
تأدية مناسك الحج تقرًبا لله تعالى.	 

التعرف على المجهودات الكبيرة التي تبذلها حكومتنا الرشيدة في تسهيل أمور الحجاج.	 

المشاركون في الرحلة:

أ. صالح الملحم‘‘ نائب مدير فريق عطاء ’’.

أ. عبد الله الشمري “منسق فريق عطاء”.

أ. عبد العزيز الملحم “عضو الفريق”.

أ. فيصل العبودي “عضو الفريق”.

أ. خليفة السعد “عضو الفريق”.

أ. مهند السهلي “عضو الفريق”.

شركاؤنا:
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احتفال الجمعية بحصادها الدرجة الكاملة 
في مشروع الحوكمة “مكين”

المكان:

مقر الجمعية.

تاريخ المناسبة:

2017/9/22م

المناسبة: 

حصول الجمعية على الدرجة الكاملة في مشروع حوكمة الجمعيات الخيرية  “مكين” .

نموذج التقييم:
توثيق محاضر االجتماعات وحاالت تفويض الصالحيات والتحول المادي في األصول وإقراض األعضاء.	 

 سياسة اإلبالغ عن المخالفات وحماية مقدمي البالغات ومؤشر استقاللية أعضاء مجلس اإلدارة.	 

 سياسة تعارض المصالح وسياسة االحتفاظ بالوثائق وإتالفها.	 

 تعبئة وتحديث النموذج الشامل للبيانات مع مراعاة سياسة خصوصيتها.	 
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الجمعية تشارك في فعاليات “حزم وعزم.”

الفئة المستهدفة:

فريق عطاء التطوعي لذوي اإلعاقة الحركية، وفريق ضياء التطوعي لذوي اإلعاقة البصرية.

المكان: 

أرض الحضارات بجبل القارة.  

تاريخ المناسبة:

2017/9/24م

المناسبة:

اليوم الوطني السابع والثمانين للمملكة العربية السعودية. 

األهداف:
تعزيز الجانب الوطني وترسيخه في نفوس المشاركين.	 

 لمبدأ االندماج التام ,	 
ً
نشر الوعي المجتمعي حول هذه الفئة تحقيقا

إدخال السعادة والسرور على نفوس المشاركين.	 

شركاؤنا:
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الجمعية تحتفي باألطفال ذوي اإلعاقة
 في اليوم الوطني 87.

الفئة المستهدفة:

 من ذوي اإلعاقة وأمهاتهم. 
ً
25 طفال

المكان: 

مقر الجمعية. 

تاريخ المناسبة:

2017/9/27م

األهداف:
مشاركة األطفال ذوي اإلعاقة وأسرهم الفرحة بمناسبة اليوم الوطني.	 

غرس قيمة حب الوطن في نفوس األطفال وتعزيز انتمائهم الوطني.	 

 تعزيز مفاهيم االندماج والتمكين لهم في المجتمع.	 
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الجمعية تحتفي باألطفال ذوي اإلعاقة
 في اليوم الوطني 87.

القائمون على الحفل:
 أ. أشواق النصر.

أ. وضحى الرويشد.

أ. نجود السبيعي.

أ. نورة العلي.

أ. أسماء القاسم.

أ. نورة المقيبل.

فعاليات الحفل:
ركن التصوير، ركن الرسم، ركن التلوين على الوجه،المسابقات التثقيفية، واألهازيج الوطنية 	 

التي تنبض بحب الوطن.

منسق الفعالية:

أ. ممدوح الحمدان.
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ضياء التطوعي يزور معرض “أنامل مبصرة” في الدمام.

الجهة المنظمة: 
مؤسسة األمير محمد بن فهد للتنمية اإلنسانية )مركز رؤية لكفيفي البصر( بالتعاون مع شركة البسام 

للتقنيات.

الفئة المستهدفة:

ذوو اإلعاقة البصرية .

المناسبة:
فعاليات اليوم الوطني السابع والثمانين للمملكة العربية السعودية.

تاريخ المناسبة:

2017/10/4م

شركاؤنا:
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ضياء التطوعي يزور معرض “أنامل مبصرة” في الدمام.

أهم األركان:

ركن األجهزة التقنية الحديثة.	 

ركن األشغال اليدوية.	 

ركن المصحف الشريف.	 

ركن األلعاب والمطبخ.	 

ركن األفالم المرئية.	 

األهداف:

-  التعرف على أهم األجهزة والتقنيات الحديثة التي تخدم الكفيف في حياته اليومية سواء من الناحية 
االجتماعية أو العلمية.

-  المشاركة في األنشطة والفعاليات المجتمعية والوقوف على آخر المستجدات في مجال اإلعاقة البصرية.
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فرق الجمعية التطوعية تتابع تهيئة الوصول في مطار األحساء.

المكان: 
مطار األحساء الدولي.

تاريخ المناسبة:

2017/10/14م

الفئة المستهدفة:
فريق عطاء التطوعي لذوي اإلعاقة الحركية وفريق ضياء التطوعي لذوي اإلعاقة البصرية وفريق أمل 

التطوعي لذوي اإلعاقة السمعية.

األهداف:
تعزيز سبل التواصل والتعاون لالرتقاء بالخدمات المقدمة لألشخاص ذوي اإلعاقة. 	 

التعرف على أهم العوائق والعقبات التي تواجه األشخاص ذوي اإلعاقة أثناء السفر عبر المطار من 	 
أجل تذليلها واقتراح سبل تطويرها.

بحث سبل توفر أنظمة وصول شامل للمكفوفين.	 

تنمية الوعي لدى مقدمي الخدمات من منسوبي المطار في التعامل مع األشخاص ذوي اإلعاقة.	 

شركاؤنا:
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أوقاف معالي الدكتور محمد بن حسن الجبر تدعم 
برنامج الجمعية لألجهزة التعويضية.

تاريخ المناسبة:

2017/10/15م

األهداف:
ة 	  تأمين عدد من األجهزة التعويضية كالكراسي المتحركة العادية والكهربائية والسماعات واألِسرَّ

والرافعات ونحوها، وإيجاد األدوات الكفيلة بتحقيق الوصول الشامل.

اإلسهام في دعم وتشجيع  األشخاص ذوي اإلعاقة وتمكينهم مجتمعًيا.	 

تعزيز مبدأ التكافل والمسؤولية االجتماعية.	 

شركاؤنا:
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عطاء وضياء التطوعيين في “جواثا”
 لتقييم الخدمات المقدمة لهم.

مكان الزيارة:

مدينة جواثا السياحية باألحساء.

الفئة المستهدفة:

فريق عطاء التطوعي لذوي اإلعاقة الحركية، وفريق ضياء التطوعي لذوي اإلعاقة البصرية التابعين 

للجمعية.

تاريخ المناسبة:
2017/10/18م

األهداف:

 التعرف على المكان من حيث الخدمات المقدمة ومدى مالءمتها لألشخاص ذوي اإلعاقة.

مقترحات الفريق الزائر:

تأمين مواقف قريبة من المدخل.	 

تهيئة دورات المياه من حيث المساحة.	 

تأمين المنحدرات والطرق )بدرابزين( لتسهيل حركة الصعود والنزول بالكراسي المتحركة الخاصة 	 
بذوي اإلعاقة الحركية وكبار السن.

 تزويد المرافق بالمسارات األرضية والنقاط التحذيرية البارزة التي تمكن الكفيف من الحركة 	 
والتنقل بكل يسر وسهولة وأمان.

 

شركاؤنا:
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عطاء وضياء التطوعيين في “جواثا”
 لتقييم الخدمات المقدمة لهم.



105

الجمعية تستقبل وفًدا من مؤسسة الراجحي الخيرية 
لالطالع على مستجدات المشاريع.

الجهة المستضيفة: 

جمعية األشخاص ذوي اإلعاقة باألحساء.

الفريق الزائر:

وفد مؤسسة سليمان الراجحي الخيرية .

تاريخ المناسبة:

2017/10/30م

األهداف:
استعراض المستجدات التي طرأت على مشروع مركز شذى للرعاية النهارية.	 

مناقشة آلية توفير مزيد من األجهزة الطبية التعويضية لألشخاص ذوي اإلعاقة .	 

مناقشة برامج المنح التي تدعمها المؤسسة، إلى جانب تقديم بعض المقترحات بشأن تطوير 	 

مساراتها وآليات عملها.

التعرف على أهم المشروعات والبرامج واألنشطة التي ترعاها الجمعية.	 

شركاؤنا:
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الجمعية وعطاء التطوعي يكرمان “العميري” و”بوعبيد”

الجهة المنظمة :

فريق عطاء التطوعي لذوي اإلعاقة الحركية التابع للجمعية.

المناسبة:

تكريم عضوي الفريق األستاذ سلطان العميري والمتطوع الصغير عبداللطيف بوعبيد.

تاريخ المناسبة:

2017/10/30م

ضيف الشرف:

 على مستوى المملكة’’.
ً
أ. محمد الشريف‘‘ المدرب المعتمد الحائز على لقب الرجل األكثر إصرارا

األهداف:
 من األشخاص ذوي اإلعاقة .	 

ً
دعم الموهوبين والمتفاعلين اجتماعيا

استعراض برامج وإنجازات وأنشطة الجمعية خالل عام.	 

تكريم وتحفيز المتألقين والمبدعين والفاعلين من األشخاص ذوي اإلعاقة .	 

استعراض قصة نجاح المدرب المتألق محمد الشريف والتعرف على أهم مراحل حياته.	 

شركاؤنا:
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فعاليات اليوم العالمي للبصر 2017م 

الجهة المنظمة :

فريق ضياء التطوعي لذوي اإلعاقة البصرية التابع للجمعية.

تحت شعار :

اجعل لبصرك قيمة.

المكان:

مجمع العثيم.

تاريخ المناسبة:

2017/11/5م

الجهات المشاركة:
إدارة التربية الخاصة باألحساء.	 

فريق بصر التطوعي.	 

فريق الكتابة التطوعي.	 

معهد النور للبنات باألحساء.	 

شركاؤنا:
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فعاليات اليوم العالمي للبصر 2017م 

 األهداف:
إحياء فعاليات األيام العالمية المتعلقة باإلعاقة.	 

نشر الوعي وتثقيف أفراد المجتمع بقضايا األشخاص ذوي اإلعاقة البصرية بما يكفل السعي إلى 	 

تحقيق مبدأي التمكين واالندماج.

إشراك األشخاص ذوي اإلعاقة البصرية في مناحي الحياة على اختالفها.	 

إتاحة الفرصة لذوي اإلعاقة إلظهار قدراتهم ومواهبهم الشخصية.	 
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الجمعية تحظى بدعم سخي من أرامكو السعودية . 

الوفد الزائر: 

شركة أرامكو السعودية .

تاريخ المناسبة:

2017/11/7م

األهداف:
تعزيز أوجه التعاون بين الجمعية وشركة أرامكو السعودية.	 

االطالع على أهم المشروعات والبرامج التي تقدمها الجمعية.	 

مجال الدعم:

تأسيس مركز شذى للرعاية النهارية والتدخل المبكر.

شركاؤنا:
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الجمعية تستقبل أهلية العيون لبحث سبل التعاون.

الوفد الزائر: 

اللجنة األهلية ألصدقاء الصحة بمدينة العيون.

تاريخ المناسبة:

2017/11/12م

األهداف:

بحث سبل التعاون بين الجمعية واللجنة، وتوطيد أواصر العالقة فيما يخدم مستفيدي 	 

الجمعية من األشخاص ذوي اإلعاقة بمختلف فئاتهم في مدينة العيون.

 مناقشة بعض البرامج الترفيهية والتعليمية التي يمكن تقديمها لذوي اإلعاقة وبعض 	 

البرامج التوعوية لألهالي.
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معالي وزير العمل والتنمية االجتماعية يستقبل 
رئيس الجمعية ومديرها التنفيذي.

المكان:

مكتب وزير العمل والتنمية االجتماعية.

تاريخ المناسبة:

2017/11/17م

األهداف:
استعراض أبرز األنشطة والفعاليات والبرامج التي قدمتها الجمعية خالل عام.	 

مناقشة الفرص االستثمارية للقطاعات غير الربحية ومدى مواكبة ذلك لرؤية المملكة 2030.	 

مناقشة بعض المشاريع التي تسعى الجمعية إلى التوسع بها لتحقيق التمكين لمستفيديها، 	 
وسد ما تفتقر إليه المنطقة من خدمات تأهيلية وأخرى للتدخل المبكر.

شركاؤنا:
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ضياء التطوعي يحتفي بيوم البصر في آداب “الملك فيصل”.

المناسبة:

فعاليات اليوم العالمي للبصر 2017 م تحت شعار “اجعل لبصرك قيمة”.

المكان:

جامعة الملك فيصل / كلية اآلداب .

تاريخ المناسبة:

2017/11/23م

األهداف:

تعزيز مفاهيم االندماج والتمكين المجتمعي لألشخاص ذوي اإلعاقة مع أقرانهم العاديين.	 

التعريف بقدرات ومواهب المكفوفين وتشجيعهم على إظهار تلك المواهب.	 

نشر الوعي حول ضرورة دعم المكفوفين وضعاف البصر.	 

شركاؤنا:
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عطاء التطوعي يقيم لقاءه الشهري في نادي شركة الكهرباء.

المناسبة:

اللقاء الشهري لفريق عطاء التطوعي لذوي اإلعاقة الحركية التابع للجمعية.

المكان:

نادي شركة الكهرباء الترفيهي باألحساء .

تاريخ المناسبة:

2017/11/28م

األهداف:
مناقشة أبرز البرامج واألنشطة المستقبلية التي يزمع تنفيذها في المرحلة القادمة.	 

بحث المستجدات التي طرأت على ساحة عمل الفريق.	 

تقييم األنشطة والمشاركات التي نفذها الفريق خالل المرحلة الماضية.	 

شركاؤنا:
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الجمعية تشارك في تدشين ساحة “عين الخدود”بمدينة الهفوف

فئات اإلعاقة المشاركة:

- األشخاص ذوو اإلعاقة الحركية.

- األشخاص ذوو اإلعاقة البصرية.

- األشخاص ذوو اإلعاقة السمعية.

تاريخ المناسبة:

2017/11/29م

األهداف:
توفير فرص المشاركة واالندماج لمستفيدي الجمعية.	 

 االطالع على أهم الخدمات المتوفرة في الحديقة ومدى مالءمتها لذوي اإلعاقة.	 

العمل على تحقيق أنظمة الوصول الشامل، عبر برامج تهيئة البيئة العمرانية.	 

شركاؤنا:
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بمبادرة من العبي الفتح والهالل..
 الجمعية تحتفل بتدشين رقمها الموحد للتبرع “5250”

المناسبة:

تدشين رقم الجمعية الموحد الخاص بالتبرعات للشركات المشغلة الثالث االتصاالت، موبايلي، زين )5250(.

المكان: 

فندق األحساء انتركونتيننتال.

تاريخ المناسبة:

2017/12/10م

الجهات المشاركة:

العبو نادي الفتح: الكابتن حمد الجهيم، والكابتن محمد الفهيد ، والكابتن نوح الموسى. 

العبو نادي الهالل: الكابتن أسامة هوساوي، والكابتن سلمان الفرج، والكابتن نواف العابد، والكابتن محمد 

جحفلي، والكابتن عبدالله المعيوف، والكابتن سالم الدوسري.

األهداف:
استعراض الخارطة االستراتيجية للجمعية وأبرز ما تضطلع به من برامج ومشروعات تخدم األشخاص 	 

ذوي اإلعاقة بمختلف فئاتهم.

إطالق الرقم الموحد للتبرع لصالح الجمعية )5250(.	 

تنمية موارد الجمعية المالية لضمان االستدامة في تقديم الخدمات .	 

شركاؤنا:
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بمبادرة من العبي الفتح والهالل..
 الجمعية تحتفل بتدشين رقمها الموحد للتبرع “5250”
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الجمعية تستقبل الكفاح األهلية للتعرف على خدماتها .

الفئة المستهدفة:

طالب مدارس الكفاح األهلية. 

المكان: 

مقر الجمعية.

تاريخ المناسبة:

2017/12/3م

األهداف:
التعريف بأبرز الخدمات التي تقدمها الجمعية لألشخاص ذوي اإلعاقة بمختلف فئاتهم. 	 

تسليط الضوء على واقع اإلعاقة، ودور الجمعية في تقديم الخدمات الحيوية والمساندة التي 	 

تعين ذوي اإلعاقة وأسرهم على تخطي عقبات اإلعاقة وتمكينهم ودمجهم مجتمعًيا.

فعاليات الزيارة:
جولة بين أقسام الجمعية.	 

عرض فيلم قصير يحكي مسيرة عام حافل باإلنجازات للجمعية تحت شعار ”حصادنا“.	 

فقرة توعوية حول األساليب الصحيحة والطرق المثلى للتعاطي مع اإلعاقة وقضاياها.	 

شركاؤنا:
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عطاء التطوعي يشارك في “مقهى السالمة” بأرامكو السعودية.

الجهة المنظمة:

نادي “أمان” التابع إلدارة الزيت بالمنطقة الجنوبية في أرامكو السعودية.

الفئة المستفيدة:

فريق عطاء التطوعي لذوي اإلعاقة الحركية.

المكان:

قاعة النخيل بالمبرز.

تاريخ المناسبة:

2017/12/11م

األهداف:

اإلسهام في نشر الوعي المروري وتثقيف أفراد المجتمع عبر اللقاءات التوعوية، 	 
والمشاركات التي تسلط الضوء على وسائل السالمة المرورية.

 إبراز دور الجمعية في التعريف بفئات اإلعاقة ودمجهم مجتمعًيا.	 

 التعريف بخطورة حوادث المرور ونتائجها التي تعتبر من أهم مسببات اإلعاقة.	 

شركاؤنا:
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الجمعية تشارك مركز واحة للرعاية النهارية فعاليات
 اليوم العالمي لألشخاص ذوي اإلعاقة . 

الجهة المنظمة:

مركز واحة للرعاية النهارية 

تاريخ المناسبة:

2017/12/11م

األهداف:

تعزيز المشاركة في الفعاليات التي تعنى بتنمية الوعي المجتمعي نحو االهتمام بفئة 	 

األشخاص ذوي اإلعاقة.

منسق الفعالية:
أ. ممدوح الحمدان.

شركاؤنا:
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الجمعية تشارك التأهيل الشامل احتفاله بيوم اإلعاقة العالمي. 

الجهة المنظمة:

مركز التأهيل الشامل باألحساء.

تاريخ المناسبة:

2017/12/13م

األهداف:
إبراز دور الجمعية في مجال خدمة ذوي اإلعاقة وتلبية احتياجاتهم النفسية والبدنية واالجتماعية.	 

إتاحة فرصة المشاركة والتفاعل في المناسبات العالمية لذوي اإلعاقة. 	 

تعزيز قدرات األفراد ذوي اإلعاقة ومنحهم فرصة التعبير عن أنفسهم.	 

الفرق المشاركة:
فريق عطاء التطوعي لذوي اإلعاقة الحركية التابع للجمعية.	 

فريق ضياء التطوعي  لذوي اإلعاقة البصرية التابع للجمعية. 	 

فريق أمل التطوعي لذوي اإلعاقة السمعية التابع للجمعية.	 

شركاؤنا:
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الجمعية تحتفي بمستفيديها من الحجاج.

الفئة المستهدفة:

الحجاج من أعضاء فريق عطاء التطوعي لذوي اإلعاقة الحركية. 

المكان: 

مقر الجمعية.

تاريخ المناسبة:

2017/12/13م

األعضاء المشاركون في الرحلة: 

أ.صالح الملحم ‘‘ نائب مدير الفريق ’’.

 أ. عبد الله الشمري “منسق الفريق”.

أ. عبد العزيز الملحم.

أ. مهند السهلي.

أ. خليفة السعد.

أ. فيصل العبودي.

األهداف:
تهنئة المشاركين بأداء فريضة الحج وسالمتهم.	 

مشاركة الحجاج فرحة العودة وزيادة أواصر األلفة والمحبة بين الجميع. 	 

شركاؤنا:
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أمل التطوعي التابع للجمعية يعقد لقاءه التعريفي األول.

الفئة المستفيدة:

فريق أمل التطوعي لذوي اإلعاقة السمعية.

المكان:

منتجع دان باألحساء.

تاريخ المناسبة:

2017/12/27م

األهداف:
مناقشة الخطط والبرامج المستقبلية التي يتطلع إليها الفريق.	 

تعزيز روح التعاون بين أعضاء الفريق واالستعداد للمشاركة في الفعاليات المختلفة.	 

شركاؤنا:
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الجمعية تحتفي بذوي اإلعاقة في يومهم العالمي 2017م.

الفئة المستهدفة:

جميع فئات اإلعاقة.

المكان: 

مجمع العثيم مول باألحساء.

تاريخ المناسبة:

2017/12/17م

األهداف:
تسليط الضوء على قضايا األشخاص ذوي اإلعاقة.	 

إدماج األشخاص ذوي اإلعاقة في المجتمع، وتوجيه أفراد المجتمع نحو األساليب المثلى للتعاطي 	 
مع اإلعاقة وقضاياها.

نشر ثقافة الوقاية الصحية والسالمة عبر نخبة تطوعية تخدم المجتمع من خالل توعيتهم 	 
 .

ً
وتثقيفهم صحيا

الفرق المشاركة:

فريق عطاء التطوعي لذوي اإلعاقة الحركية التابع للجمعية.	 

فريق ضياء التطوعي لذوي اإلعاقة البصرية التابع للجمعية. 	 

فريق أمل التطوعي لذوي اإلعاقة السمعية التابع للجمعية.	 

مجموعة حياة التطوعية.	 

شركاؤنا:
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الجمعية تحتفي بذوي اإلعاقة في يومهم العالمي 2017م.
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اع األمل تحدوا اإلعاقة”.
ّ
شارك في فعاليات ُمبادرة “ُصن

ُ
الجمعية ت

المكان:

جبل القارة “أرض الحضارات”.

تاريخ المناسبة:

2017/12/26م

الفئة المستهدفة:

-  فريق عطاء التطوعي لذوي اإلعاقة الحركية.

-  فريق ضياء التطوعي لذوي اإلعاقة البصرية.

أهم األركان:

-  ركن األستاذ محمد الرشيد‘‘ برمجيات الحاسب وصيانته’’.

-  ركن األستاذ عبد الله المسلم‘‘ الهندسة الصوتية والعزف الموسيقي’’. 

-  ركن األستاذ صالح الملحم‘‘ التحدي واإلصرار’’.

األهداف:

تسليط الضوء على المبدعين والموهوبين من األشخاص ذوي اإلعاقة بمختلف إعاقاتهم 	 
ومواهبهم.

يط الضوء على دور الجمعية في دعم هذه الفئة من خالل توفير كافة اإلمكانات 	 
ّ
تسل

واإلسهامات لتحقيق طموحاتهم.

شركاؤنا:
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اع األمل تحدوا اإلعاقة”.
ّ
شارك في فعاليات ُمبادرة “ُصن

ُ
الجمعية ت
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سباق الخيل الثامن يستضيف ذوي اإلعاقة بفروسية األحساء.

الجهة المنظمة:

نادي الفروسية باألحساء.

المكان:

ميدان نادي الفروسية.

تاريخ المناسبة:

2017/12/19م

األهداف:
إتاحة فرصة المشاركة لذوي اإلعاقة في األنشطة والفعاليات المختلفة.	 

تحقيق الدمج المجتمعي وتعزيز الجانب الترويحي لذوي اإلعاقة.	 

شركاؤنا:
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أمل التطوعي بضيافة نادي الحي “روح” للتربية الخاصة.

الفئة المستفيدة:

فريق أمل التطوعي لذوي اإلعاقة السمعية.

المكان:

نادي الحي للتربية الخاصة “روح” بمدرسة عمار بن ياسر االبتدائية.

تاريخ المناسبة:

2017/12/26م

األهداف:

التعرف على المرافق الخاصة بنادي الحي ومدى مالءمتها لالستخدام من قبل ذوي اإلعاقة 	 
السمعية.

تنمية مواهب ذوي اإلعاقة السمعية وتمكينهم وتحقيق الدمج المجتمعي لهم .	 

إتاحة الفرصة أمام ذوي اإلعاقة السمعية لممارسة األنشطة المختلفة واستغالل أوقات الفراغ 	 
بما يعود عليهم بالنفع.

شركاؤنا:
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فريق أمل التطوعي في “معرض اإلبداع الحرفي”.

الفئة المستفيدة:

فريق أمل التطوعي لذوي اإلعاقة السمعية. 

المكان:

معرض اإلبداع الحرفي باألحساء.

تاريخ المناسبة:

2017/12/31م

األهداف:
التعرف على تراث األحساء والحرف اليدوية المشهورة في المنطقة.	 

 تنمية روح االنتماء للوطن وتراثه الثقافي.	 

شركاؤنا:
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القوائم المالية وتقرير مراجع الحسابات للسنة المالية 2017م.
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القوائم المالية وتقرير مراجع الحسابات للسنة المالية 2017م.
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القوائم المالية وتقرير مراجع الحسابات للسنة المالية 2017م.
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القوائم المالية وتقرير مراجع الحسابات للسنة المالية 2017م.
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القوائم المالية وتقرير مراجع الحسابات للسنة المالية 2017م.
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القوائم المالية وتقرير مراجع الحسابات للسنة المالية 2017م.






