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خادم الحرمين الشريفين
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كلمة رئيس مجلس اإلدارة
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سعادة الدكتور سعدون السعدون

كلمة رئيس مجلس اإلدارة

تحظــى بالدنــا المملكــة العربيــة الســعودية –بفضــل اللــه تعالــى- بتفاعــل مجتمعــي حثيــث، تذكيــه رؤيــة وطنيــة خالقــة، 

تنــم عــن مســتقبل خيــر واعــد ينتظــر هــذا الوطــن بقيــادة خــادم الحرميــن الشــريفين الملــك ســلمان بــن عبدالعزيــز آل 

ســعود –أيــده اللــه- وســمو ولــي عهــده األميــن صاحــب الســمو الملكــي األميــر محمــد بــن ســلمان بــن عبدالعزيــز 

آل ســعود –حفظــه اللــه-، ويمثــل فيهــا المواطــن محــور النمــاء والعطــاء والبنــاء لوطنــه، وبالتالــي فــإن جمعيــة 

األشــخاص ذوي اإلعاقــة باألحســاء تــرى فــي رؤيــة 2030م منــارة إشــعاع لرســم خططهــا واســتراتيجياتها المســتقبلية، 

وتســديد توجهاتهــا بمــا يتواكــب مــع تحقيــق مســتهدفاتها، حيــث ألقــت بظاللهــا جليــة علــى منتجاتنــا االجتماعيــة 

المتنوعــة والمتزايــدة. وكان لدعــم صاحــب الســمو الملكــي األميــر ســعود بــن نايــف بــن عبدالعزيــز أميــر المنطقــة 

الشــرقية -حفظــه اللــه-، ومتابعــة صاحــب الســمو األميــر بــدر بــن محمــد بــن جلــوي آل ســعود محافــظ األحســاء الرئيــس الفخــري للجمعيــة –حفظــه اللــه- 

بالــغ األثــر فــي العمــل مــن أجــل تمكيــن األشــخاص ذوي اإلعاقــة فــي المنطقــة مــن خــالل دمجهــم فــي المجتمــع، وتأهيلهــم بمــا يحقــق تطلعاتهــم، 

واالعتــداد بهــم ككــوادر منتجــة ومتفاعلــة. يأتــي حصــاد الجمعيــة لعــام 2018م وقــد بــات تفاعــل المجتمــع معنــا خيــر شــاهد علــى تنامــي الوعــي 

المجتمعــي وتداعــي آثــاره اإليجابيــة، يأتــي هــذا الحصــاد تحملــه ســالل متنوعــة مــن المشــروعات والبرامــج واألنشــطة التــي شــرفت الجمعيــة فيهــا 

بشــراكات متعــددة مــع الجهــات الخيريــة المانحــة، ومراكــز المســؤولية االجتماعيــة فــي مختلــف القطاعــات، لتجســد أبهــى صــور التالحــم والتكامليــة 

المجتمعيــة الفــذة التــي يعتــز بهــا وطننــا الغالــي، وتعــزز آليــات العمــل االجتماعــي الطمــوح.
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سعادة األستاذ عبداللطيف الجعفري

كلمة المدير التنفيذي للجمعية

هــا نحــن نعــود مــن جديــد؛ كــي نــزف إليكــم حصــاد عــام كامــل مــن البــذل والعطــاء، حيــث تضافــرت مــن أجلــه جهودنــا 

 لفئــة غاليــة علينــا جميًعــا، فــكان للشــراكة المجتمعيــة أثرهــا الفاعــل فــي صناعــة مقومــات الدمــج 
ً

وجهودكــم خدمــة

والتمكيــن والتأســيس الســتدامة أعمــال البــر واإلحســان فــي أحســائنا الغاليــة. منتهجيــن فــي ذلــك سياســة حكومتنــا 

ة برؤيــة وطنيــة خالقــة، انعكســت بدورهــا علــى المشــاريع التنمويــة التــي تمــس حيــاة إخوتنــا وأخواتنا 
َ

ز
َّ

الرشــيدة المعــز

األشــخاص ذوي اإلعاقــة، وليــس أقــلَّ ذلــك بالطبــع مــا ســتجده أيهــا القــارئ الكريــم- أيتهــا القارئــة الكريمــة فــي 

صفحــات هــذا الحصــاد مــن مبــادرات إبداعيــة، ومشــروعات نوعيــة كان لهــا بعــد اللــه تعالــى أبلــغ األثــر فــي دعمهــم 

ومــد يــد العــون لهــم، وحفــظ حقوقهــم ومســاندتهم وتعزيــز مواقفهــم، والعمــل مــن أجــل إشــاعة الوعــي بيــن 

ذويهــم وأصدقائهــم وكافــة شــرائح المجتمــع مــن حولهــم. إننــا فــي جمعيــة األشــخاص ذوي اإلعاقــة باألحســاء ومــن خــالل رؤيتنــا ورســالتنا وأهدافنــا 

التــي نتوســل بهــا إلــى تحقيــق رؤيــة الظــل لرؤيــة المملكــة 2030 لنســعى إلــى مشــاريع ذكيــة تعنــى بتحقيــق االســتدامة لمســتفيدينا، وإن أثــر هــذه 

 بنمذجــة مفاهيمــه لتمثــل روح الشــراكة المجتمعيــة الفاعلــة التــي تتــرك األثــر اإليجابــي والمســتدام فــي نفــوس أحبابنــا 
ٌ

المشــاريع المباركــة لحقيــق

األشــخاص ذوي اإلعاقــة، باعتبارهــم ســواعد مشــاركة منتجــة فــي المجتمــع، حيــث بــدا هــذا األثــر واضًحــا جلًيــا فــي طموحاتهــم الكبيــرة واهتماماتهــم 

الملموســة فــي التعاطــي مــع الحيــاة مــن خــالل برامــج وفعاليــات الجمعيــة المختلفــة، وســيظل هــذا األثــر بــإذن اللــه ســمة أصحــاب اإلرادة، ومفخــرة 

المجتمــع الســعودي النبيــل بمــا اعتــاد عليــه مــن جــود بجهــده ووقتــه ومالــه.  
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سعادة الدكتور سعدون السعدون

كلمة رئيس مجلس اإلدارة

تحظــى بالدنــا المملكــة العربيــة الســعودية –بفضــل اللــه تعالــى- بتفاعــل مجتمعــي حثيــث، تذكيــه رؤيــة وطنيــة خالقــة، 

تنــم عــن مســتقبل خيــر واعــد ينتظــر هــذا الوطــن بقيــادة خــادم الحرميــن الشــريفين الملــك ســلمان بــن عبدالعزيــز آل 

ســعود –أيــده اللــه- وســمو ولــي عهــده األميــن صاحــب الســمو الملكــي األميــر محمــد بــن ســلمان بــن عبدالعزيــز 

آل ســعود –حفظــه اللــه-، ويمثــل فيهــا المواطــن محــور النمــاء والعطــاء والبنــاء لوطنــه، وبالتالــي فــإن جمعيــة 

األشــخاص ذوي اإلعاقــة باألحســاء تــرى فــي رؤيــة 2030م منــارة إشــعاع لرســم خططهــا واســتراتيجياتها المســتقبلية، 

وتســديد توجهاتهــا بمــا يتواكــب مــع تحقيــق مســتهدفاتها، حيــث ألقــت بظاللهــا جليــة علــى منتجاتنــا االجتماعيــة 

المتنوعــة والمتزايــدة. وكان لدعــم صاحــب الســمو الملكــي األميــر ســعود بــن نايــف بــن عبدالعزيــز أميــر المنطقــة 

الشــرقية -حفظــه اللــه-، ومتابعــة صاحــب الســمو األميــر بــدر بــن محمــد بــن جلــوي آل ســعود محافــظ األحســاء الرئيــس الفخــري للجمعيــة –حفظــه اللــه- 

بالــغ األثــر فــي العمــل مــن أجــل تمكيــن األشــخاص ذوي اإلعاقــة فــي المنطقــة مــن خــالل دمجهــم فــي المجتمــع، وتأهيلهــم بمــا يحقــق تطلعاتهــم، 

واالعتــداد بهــم ككــوادر منتجــة ومتفاعلــة. يأتــي حصــاد الجمعيــة لعــام 2018م وقــد بــات تفاعــل المجتمــع معنــا خيــر شــاهد علــى تنامــي الوعــي 

المجتمعــي وتداعــي آثــاره اإليجابيــة، يأتــي هــذا الحصــاد تحملــه ســالل متنوعــة مــن المشــروعات والبرامــج واألنشــطة التــي شــرفت الجمعيــة فيهــا 

بشــراكات متعــددة مــع الجهــات الخيريــة المانحــة، ومراكــز المســؤولية االجتماعيــة فــي مختلــف القطاعــات، لتجســد أبهــى صــور التالحــم والتكامليــة 
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وجهودكــم خدمــة

والتمكيــن والتأســيس الســتدامة أعمــال البــر واإلحســان فــي أحســائنا الغاليــة. منتهجيــن فــي ذلــك سياســة حكومتنــا 

ة برؤيــة وطنيــة خالقــة، انعكســت بدورهــا علــى المشــاريع التنمويــة التــي تمــس حيــاة إخوتنــا وأخواتنا 
َ

ز
َّ

الرشــيدة المعــز

األشــخاص ذوي اإلعاقــة، وليــس أقــلَّ ذلــك بالطبــع مــا ســتجده أيهــا القــارئ الكريــم- أيتهــا القارئــة الكريمــة فــي 

صفحــات هــذا الحصــاد مــن مبــادرات إبداعيــة، ومشــروعات نوعيــة كان لهــا بعــد اللــه تعالــى أبلــغ األثــر فــي دعمهــم 
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تأسســت جمعيــة األشــخاص ذوي اإلعاقــة باألحســاء عــام 1428هـــ بتوجيــه كريــم مــن صاحــب الســمو الملكــي أميــر المنطقــة 

الشــرقية، وبرعايــة كريمــة مــن ســمو محافــظ األحســاء، وذلــك بهــدف تقديــم خدمــات الرعايــة والتأهيــل لألشــخاص ذوي 

اإلعاقــة باألحســاء تحــت اســم )الجمعيــة الخيريــة لرعايــة وتأهيــل المعوقيــن باألحســاء( باعتبارهــا فرًعــا عــن جمعيــة المعاقيــن 

بالمنطقــة الشــرقية؛ حيــث بــدأت بـــ )4( موظفيــن فقــط، وتقديــم خدمــات تتضمــن العمــل علــى تنميــة الوعــي المجتمعــي 

 فــي إحيــاء الفعاليــات والمناســبات العالميــة كقاعــدة للتعريــف بقضايــا اإلعاقــة فــي المنطقــة، وكذلــك 
ً
تجــاه اإلعاقــة متمثــال

صــرف األجهــزة التعويضيــة، وبرنامــج توظيــف األشــخاص ذوي اإلعاقــة، وبرنامــج التدريــب المنتهــي بالتوظيــف.

وفــي األول مــن جمــادى األولــى 1433هـــ تــم اســتخراج ترخيــص باعتبارهــا جمعيــة خيريــة مســتقلة ومســجلة بــوزارة العمــل 

ا(، وتحت اســم )جمعية األشــخاص ذوي اإلعاقة باألحســاء( 
ً

والتنمية االجتماعية برقم )621( )وزارة الشــؤون االجتماعية ســابق

علــى أن تقــدم خدماتهــا لألشــخاص ذوي اإلعاقــة فــي مــدن األحســاء وقراهــا وهجرهــا حيــث بلــغ عــدد المســتفيدين 6915 

ــا، وقــد تطــورت الخدمــات التــي تقدمهــا لتشــمل العــالج التأهيلــي، 
ً

مســتفيًدا، ويزيــد حالًيــا عــدد العامليــن بهــا عــن 50 موظف

وبرنامــج المنــح الدراســية الجامعيــة، والتوســع فــي مشــروع األجهــزة التعويضيــة، والتوســع فــي برنامــج التدريــب المنتهــي 

بالتوظيــف، وإنشــاء بعــض المراكــز المتخصصــة المدرجــة ضمــن خطتهــا، ومشــروع تهيئــة البيئــة العمرانيــة، ومشــروع نقــل 

األشــخاص ذوي اإلعاقــة والمرضــى وكبــار الســن وغيرهــا.

التأسيس ومراحل التطور
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هوية الجمعية 
رسالتنارؤيتنا

أهدافنا

أن نكون مرجًعا معتبًرا لألشخاص ذوي اإلعاقة وقضاياهم، 

وأسرهم، والجهات ذات العالقة؛ بما يسهم في تمكينهم 

وتسهيل حياتهم

اإلســهام فــي تمكيــن األشــخاص ذوي اإلعاقــة، وذلــك بتقديــم 

بالجــودة والســالمة وعبــر  تتصــف  خدمــات شــاملة ومتخصصــة 

مــوارد بشــرية مؤهلــة وشــراكات فاعلــة وأســاليب علميــة حديثــة

قيمنا
الجــودة والتطــور: نعمــل علــى إتقــان الخدمــات التــي نقدمهــا، ونؤمــن بضــرورة 

مراقبــة أدائنــا، مــن أجــل التطويــر

السالمة: نقدم خدماتنا مراعين أعلى مستويات السالمة

اليسر: نسعى جاهدين أن يتحصل المستفيدون على خدماتنا بيسر وسهولة

التعامل بمهنية: نتعامل بمهنية، وفي نفس الوقت نراعي األبعاد اإلنسانية

المبــادرة: نأخــذ زمــام المبــادرة فــي تبنــي كل مــا يحقــق أهدافنــا ويلبــي تطلعــات 

أصحــاب المصلحة

الشــراكة والعمــل الجماعــي: نؤمــن بالعمــل الجماعــي والشــراكة طويلــة األجــل، 

المبنيــة علــى الثقــة المتبادلــة وتحقيــق المصلحــة المشــتركة

الشفافية: نلتزم بأخالقيات العمل والعدل والشفافية في كافة جوانب أدائنا

للشــخص ذي اإلعاقــة )عالجيــة، وتأهيليــة، واجتماعيــة(  الشــاملة  الخدمــات  1-تقديــم 

التــي تســانده وأســرته فــي التعايــش مــع اإلعاقــة وطــرق التعاطــي معهــا

2-تبصيــر الشــخص ذي اإلعاقــة بحقوقــه األساســية، والدفــاع عنهــا، وتوعيــة المجتمــع 

بأهميتهــا

3-تنفيذ المشاريع والبرامج المتنوعة التي تخدم األشخاص ذوي اإلعاقة وذويهم

4-اإلســهام فــي تأهيــل وتوظيــف األشــخاص ذوي اإلعاقــة بمهــن تتناســب مــع قدراتهم 

ومؤهالتهــم لتمكينهــم مــن إيجــاد مصــدر دخــل كباقــي أفــراد المجتمع

ذوي  لألشــخاص  التــام  واالندمــاج  التكافــل  مبــدأ  بتحقيــق  الكفيلــة  البرامــج  5-إقامــة 

المجتمــع فــي  اإلعاقــة 

6-توحيــد الجهــود بيــن القطاعــات المختلفــة للنهــوض بالخدمــات المقدمــة للفــرد ذي 

اإلعاقــة

7-نشــر الوعــي بيــن أفــراد المجتمــع ومؤسســاته للحــد مــن اإلعاقــة والتدخــل المبكــر 

للتخفيــف مــن آثارهــا الســلبية

8-خلــق ســبل للتواصــل والتعاون بين كافة المؤسســات الحكوميــة واألهلية والمنظمات 

اإلقليميــة والعالميــة لتحقيق أهداف الجمعية

9-تشجيع األعمال التطوعية البناءة التي تخدم األشخاص ذوي االعاقة في المنطقة
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استراتيجيتنا 2018م – 2020م:

ســتعمل الجمعيــة علــى تحقيــق رؤيتهــا المتضمنــة أن تكــون مرجًعــا معتبــًرا لألشــخاص ذوي اإلعاقــة وأســرهم والجهــات ذات العالقــة، بمــا يســهم 

فــي تمكينهــم وتســهيل حياتهــم، وذلــك مــن خــالل اســتراتيجيات طموحــة وخطــط تنفيذيــة تفصيليــة، وقــد حــددت الجمعيــة االســتراتيجية التاليــة 

لتغطــي فتــرة 2018 – 2020م:

االســتمرار فــي تقديــم نفــس الخدمــات الحاليــة لــذوي اإلعاقــة فــي مجــاالت العــالج، والتأهيــل والتوظيــف، وتوفيــر المســاعدات الماليــة والعينيــة، 

وتنفيــذ الفعاليــات االجتماعيــة والترفيهيــة، وزيــادة حمــالت التوعيــة وإرشــاد أســر ذوي اإلعاقــة، والتنســيق مــع الجهــات الحكوميــة والخاصــة لضمــان 

منــح ذوي اإلعاقــة حقوقهــم، باإلضافــة إلــى تقديــم خدمــات جديــدة تتمثــل فــي تأســيس مركــز الرعايــة النهاريــة، وبعــض الخدمــات اإلضافيــة 

كالنقــل، والعمــل علــى زيــادة التواصــل مــع األشــخاص ذوي اإلعاقــة والداعميــن لضمــان فهــم احتياجاتهــم المتجــددة ونيــل رضاهــم، ولتحقيــق ذلــك 

ســيتم تنميــة مــوارد الجمعيــة البشــرية لتأهيلهــا وتحفيزهــا، وتطويــر النظــم المعمــول بهــا فــي الجمعيــة لضمــان مأسســة العمــل، واســتقطاب 

المتطوعيــن وتأهيلهــم واالســتفادة منهــم، وتبنــي التقنيــة لتقديــم الخدمــات إلكترونًيــا، وســيتم لضمــان االســتدامة تبنــي العديــد مــن المبــادرات 

لتوفيــر مــا تحتاجــه الجمعيــة مــن مــوارد ماليــة.

17

عمل تطوعي مؤسسي

موارد مالية مستدامة

  شراكات مجتمعية
توسيع القطاع وتوجيهه للعمل في مجاالت التنمية

رفع كفاءة الخدمات والبرامج المقدمة من خالل المراكز والدور والمؤسسات 

رفع كفاءة الخدمات والبرامج المقدمة من خالل المراكز والدور والمؤسسات 

حوكمة العمليات
بناء قدرات الجهات العاملة في القطاع غير الربحي وحوكمتها

بناء قدرات الجهات العاملة في القطاع غير الربحي وحوكمتها

بناء قدرات الجهات العاملة في القطاع غير الربحي وحوكمتها

رفع مستوى جودة الخدمات المقدمة 

رفع مستوى جودة الخدمات المقدمة 

تحويل شريحة مستفيدي الوزارة من متلقين للمساعدة إلى منتجين (تمكين

تمكين العمل التطوعي 

رة للمستفيدين خدمات ميسّ

 
 

التحول الرقمي

بناء قدرات الجهات العاملة في القطاع غير الربحي وحوكمتها  

رفع المستوى المهاري للسعوديين بما يتالءم مع احتياجات سوق العمل كفاءات بشرية منتجة

 التواصل الفعال مع
المستفيدين والمجتمع

-

-

-

-

-

-

 التنوع والجودة في
)   الخدمات

األهداف االستراتيجية للجمعية

األهداف االستراتيجية للوزارة

ارتباط األهداف االستراتيجية للجمعية باألهداف االستراتيجية لوزارة العمل والتنمية اإلجتماعية 
لتحقيق مستهدفات برنامج التحول الوطني 2020
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استقطاب وتنمية الموارد البشرية لضمان كفاءتها وتحفيزها وزيادة إنتاجيتها

 استقطاب المتطوعين وعمل قاعدة بيانات بهم وتأهيلهم وتدريبهم لتعزيز
عمل الجمعية

 وضع نظام للحوكمة وتقديم الخدمات وإعداد سلم الرواتب لمأسسة
العمل وإعادة الهيكلة لتسهيل تنفيذ االستراتيجية وتوجهات الجمعية

تقديم خدمات متنوعة وذات جودة تلبي رغبات األشخاص ذوي اإلعاقة

الخدمات العالجية

 خدمات التأهيل والتعليم والتوظيف

الخدمات االجتماعية والترفيهية

المساعدات المالية والعينية

التنسيق مع الجهات الحكومية والخاصة لضمان منح ذوي اإلعاقة حقوقهم، والمطالبة بتلك الحقوق

نشر الوعي وإرشاد أسر ذوي اإلعاقة والمجتمع باإلشكاالت التي يعاني منها ذوو اإلعاقة والسبل المثلى للتعاطي معها

وتشمل

األمان مستوى  ورفع  المعلومات  لتقنية  التحتية  البنية   تطوير 
 والخصوصية وتطوير قواعد البيانات لتسهم في رفع اإلنتاجية

مبادرات

منفذة 3
3

مبادرتان

منفذة 2
2

مبادرة

منفذة 1
1

مبادرات

منفذة 26لم تنفذ4

مبادرة

منفذة 1141لم تنفذ1جاري التنفيذ29

%100

%100

%100

%73

%66

إنجاز مبادرات خارطة الطريق لعام 2018م

عدد المبادرات لتحقيق الهدف االستراتيجيالهدف االستراتيجي
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عدد المبادرات لتحقيق الهدف االستراتيجي

التيسير والتسهيل على المستفيدين والتواصل المستمر معهم

ا ا وإعالميً التواصل المستمر مع المتبرعين ودعم أسمائهم مجتمعيً
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أعداد األجهزة التعويضية

المصروفة لألشخاص ذوي اإلعاقة

خالل عام 2018م

كراسي منوعة كراسي كهربائية كراسي شديد اإلعاقة

سرير كهربائي

جهاز قيادة السيارةرافعة منزلية كهربائية

عصا بيضاء أجهزة طباعة برايلمعينات بصرية

سماعات طبية

103 9 6110

6 4 4

49

مشروع األجهزة التعويضية

المستهدف خالل 2019م

ا
ً

جهاز

حجم اإلنفاق على 
المشروع خالل 2018م

742.630170 ريال
حجم اإلنفاق المتوقع 

خالل 2019م

650.000 ريال

الشركاء والداعمين

211
144

ا
ً

جهاز

مستفيًدا

اعداد األجهزة التعويضية المصروفة 

لألشخاص ذوي اإلاعاقة خالل عام 

2018م

25

برنامج العالج التأهيلي والوظيفيالتنوع والجودة في الخدمات

المستهدف خالل 2019م حجم اإلنفاق على 
البرنامج خالل 2018م

حالةريال 787.340150
حجم اإلنفاق المتوقع 

خالل 2019م

ريال 850.000

أعداد المستفيدين من برنامج العالج التأهيلي خالل عام 2018م
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17 49 71

120
مستفيًدا

مـــــــن برنامج العـالج 
التأهيلي خالل عام 

2018م

17280

144

جلسة

جلسة

مجموع الجلسات 
خالل عام 2018م

عدد الجلسات 
للمستفيد الواحد 
خالل عام 2018م
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ن أبناءنــا مــن ذوي اإلعاقــة مــن الحصــول على فرص 
ّ
وســنمك

عمــل مناســبة وتعليــم يضمــن اســتقالليتهم واندماجهــم 
بوصفهــم عناصــر فاعلــة فــي المجتمــع، كمــا ســنمدهم بــكل 
التســهيالت واألدوات التي تســاعدهم على تحقيق النجاح. 

)رؤية المملكة 2030(
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29

التنوع والجودة في الخدمات

عنــى المبــادرة بتدريــب وتأهيــل عــدد مــن الشــباب والفتيــات مــن ذوي اإلعاقــة الســعوديين بمختلــف فئاتهــم علــى عــدة أعمــال فــي نفــس 
ُ
ت

بيئــة العمــل التــي تناســب قدراتهــم وإمكاناتهــم، بالتعــاون مــع مؤسســات القطــاع الخــاص ليتــم بعــد ذلــك توظيفهــم فــي مقــر الجهــة

الشركاء والداعمين

برنامج التأهيل والتدريب

احتفاء الجمعية بإطالق المبادرة 
مبادرة تمكين تحظى بإشراف ومتابعة مباشرة من وزارة 

العمل والتنمية االجتماعية

توقيع مذكرة تفاهم وتعاون مع

مؤسسة عبدالمنعم الراشد اإلنسانية لدعم المبادرة

30
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التنوع والجودة في الخدمات برنامج التأهيل والتدريب

مبادرة تمكين تحظى بمشاركة فاعلة من مؤسسات القطاع الخاص

توقيع مذكرة تفاهم وتعاون مع

فندق الكوت التراثي باألحساءشركة مخابز األحساء األوتوماتيكية »فوشيه«

مصنع بندر الباحوث للمستلزمات الطبية مغسلة الجبر

31

برنامج التأهيل والتدريبالتنوع والجودة في الخدمات

مســاهمة الجمعيــة ضمــن مبــادرة »تمكيــن« مــع مؤسســات القطــاع الخــاص فــي 

جعــل بيئــة العمــل شــاملة ومســاندة لألشــخاص ذوي اإلعاقــة

تقديم ورشة عمل »فن 

التعامل مع األشخاص ذوي 

اإلعاقة في بيئة العمل« 

لمنسوبي

مغسلة الجبرمصنع بندر الباحوث للمستلزمات الطبيةشركة مخابز األحساء األوتوماتيكية »فوشيه«

الحسين والعفالق

32
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التنوع والجودة في الخدمات برنامج التأهيل والتدريب

مشروع التدريب الزراعي والمهني لألشخاص ذوي اإلعاقة العقلية البسيطة

25مستفيًدا من المشروع خالل عام 2018م

الشركاء والداعمين

الحفل الختامي لمشروع التدريب الزراعي والمهني أحد المتدربين في مشروع التدريب الزراعي والمهني

33

برنامج التوظيف
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التنوع والجودة في الخدمات برنامج التوظيف
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أعداد األشخاص ذوي اإلعاقة المستفيدين من برنامج التوظيف خالل عام 2018م

2

المستهدف خالل 2019م

شخًصا من ذوي اإلعاقة فأكثر

50توظيف

35
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مشروع مركز شذى للرعاية النهارية التواصل الفعال مع المستفيدين والمجتمع

 األطفال ذوو اإلعاقة العقلية )البسيطة – المتوسطة(

األطفال ذوو متالزمة داون

األطفال التوحديون

المحتاجون لبرامج التدخل المبكر

من يستهدف رسالة المركز

تأســس مركــز شــذى للرعايــة النهاريــة فــي عــام 2018م، امتــداًدا للنجاحــات المتواليــة التــي حققهــا مركــز مًعــا للتخاطــب ، 

حيــث يهــدف لتقديــم الخدمــات التأهيليــة والتعليميــة لألطفــال ذوي اإلعاقــة فــي ســنوات عمرهــم األولــى وذلــك مــن أجــل 

جيــٍل واعــد يتعلــم كل مــا هــو معيــن ومســاعد لــه علــى مواجهــة الحيــاة, ومتــى ماتحققــت أهــداف المركــز وغاياتــه األولــى 

سيســتمر ليتســع ويشــمل أعمــار أكبــر وخدمــات أكثــر

مركــز تأهيلــي ريــادي للرعايــة النهاريــة 

باألحســاء  اإلعاقــة  ذوي  لألشــخاص 

وعالمــي  بمخرجاتــه  فريــد  وأســرهم، 

اســتراتيجياته فــي 

تمكيــن األشــخاص ذوي اإلعاقــة فــي 

األحســاء مــن خــالل مركــز رعايــة نهاريــة 

يقــدم خدمــات شــاملة ومتخصصــة مــن 

شــأنها تمكينهــم وتســهيل حياتهــم

رؤية المركز

تقييم وتشخيص الحاالت.

الخدمات التعليمية والتأهيلية وخدمات اإلرشاد األسري.

برامج تعديل السلوك وتصميم التدخالت ووسائل الدعم وتنفيذها.

العالج الطبيعي والوظيفي وعيوب النطق.

برامج اجتماعية وترفيهية.

برامج تدريبية وورش عمل.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ماذا سيقدم

الشركاء والداعمين
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برنامج المنح الدراسيةالتنوع والجودة في الخدمات
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أعداد المستفيدين من برنامج التعليم الجامعي خالل عام 2018م
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أشخاص فأكثر من البرنامج

10استفادة 

الشركاء والداعمين

توقيع مذكرة تفاهم وتعاون مع جامعة الملك فيصل

تعمل الجمعية من خالل هذا البرنامج وبالتعاون مع جامعة الملك فيصل وكلية الشريعة والدراسات اإلسالمية باألحساء إلى إتاحة الفرصة لذوي 

اإلعاقة من الجنسين في استكمال دراستهم الجامعية االنتظامية
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التواصل الفعال مع المستفيدين والمجتمعمشروع نقل األشخاص ذوي اإلعاقة وكبار السن والمرضى »رفقتي«

-جميع المرافق واألماكن دون استثناء كمراجعة المستشفيات والمراكز الطبية 

على اختالفها.

-االستقبال من وإلى المطار وسكك الحديد.

-النقل من وإلى الجامعات والمدارس.

-مراجعة الدوائر الحكومية.

-الزيارات األسرية والتسوق.

-زيارات المدن الترفيهية وغيرها من األماكن التي تقع في نطاق الخدمة.

-سيارات مجهزة ومهيأة لنقل األشخاص ذوي اإلعاقة وكبار السن والمرضى.

-األمان في عملية التنقل والحركة.

-راحة تامة للمستفيد ومرافقه.

-سائق مدّرب للحاالت الخاصة.

-إمكانية توفير مرافق.

-نظام مالحة وتتبع رحالت متكامل.

-فرصة لتحقيق التواصل المجتمعي واألسري للجميع.

مشروع ُيعنى بنقل األشخاص ذوي اإلعاقة والمرضى وكبار السن عبر سيارات مجهزة ومهيأة بالتعاون مع تطبيق كريم

لماذا رفقتي؟الخدمات المتاحة
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األحساء – الرياض–األحساء 

األحساء
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أكثر من 
»2000 مشواًرا«
 خالل عام 2018م

مشروع تهيئة البيئة العمرانية والوصول الشاملالتنوع والجودة في الخدمات

الشركاء والداعمين

مــن أجــل تذليــل الصعوبــات التــي تواجــه األشــخاص ذوي اإلعاقــة فــإن الجمعيــة تعتبــر هــذا البرنامــج نــواة برامــج الدمــج لتحقيــق التصميــم الشــامل وتهيئــة 

الوصــول فــي المرافــق العامــة والخاصــة كالممــرات والمنحــدرات والمصاعــد ودورات الميــاه واألرصفــة ومواقــف الســيارات والالفتــات اإلرشــادية التــي 

تحقــق االشــتراطات والمعاييــر الفنيــة، وذلــك مــن أجــل أحســاء بــال قيــود

المشروع يحوز باهتمام ومتابعة المجلس البلدي باألحساءالقيصرية جبل القارة
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مشروع تنمية الوعي المجتمعيالتنوع والجودة في الخدمات
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26 فعالية ومشاركة توعوية
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التنوع والجودة في الخدمات مشروع تنمية الوعي المجتمعي
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التنوع والجودة في الخدمات برنامج الحج والعمرة
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ذوي  لألشــخاص  والوصــول  التمكيــن 

باألحســاء الحركيــة  اإلعاقــة 

رؤية الفريق
-رحلة عطاء األحساء في نسختها الثانية. 

-استضافة الفريق على وجبة اإلفطار الرمضاني في فندق مكان.

-رحلة الفريق إلى المدينة المنورة.

-لقاءات توعوية حول السالمة المرورية.

-مشاركة الفريق في »مقهى السالمة المرورية« بأرامكو السعودية.

أهم الفعاليات التي نفذها أو شارك بها الفريق 

خالل 2018م

مشروع الفرق التطوعية المتخصصة التابعة للجمعية

أهداف الفريق

1-تعريف األشخاص ذوي اإلعاقة الحركية بحقوقهم ومناقشة قضاياهم.

2-تقديم الخدمات االجتماعية التي من شأنها تحقيق الوصول واالندماج في المجتمع.

3-نشر الوعي وتثقيف فئات المجتمع بشأن األشخاص ذوي اإلعاقة الحركية وتغيير الصورة النمطية عنهم.

4-السعي نحو تهيئة البيئة العمرانية من أجل أحساء بال قيود.

5-إشراك األشخاص ذوي اإلعاقة الحركية في صناعة األهداف واتخاذ القرارات التي تخدم الفئة كافة.

6-عمل األنشطة الرياضية والبرامج الترفيهية التي تسهم في إكسابهم المهارات وتنمية القدرات.

رسالة الفريق

الســعي إلــى تحقيــق العدالة المجتمعية 

فــي  باألحســاء  الحركيــة  اإلعاقــة  لــذوي 

ممارســات  عبــر  الحيــاة  مناحــي  كافــة 

قــة
َّ
فاعلــة، وبرامــج وأنشــطة تطوعيــة خال

فريق عطاء التطوعي لذوي اإلعاقة الحركية
عمل تطوعي مؤسسي
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مشروع الفرق التطوعية المتخصصة التابعة للجمعية

رحلة عطاء األحساء
في نسختها الثانية

مشاركة الفريق في معرض 
أرامكو للسالمة المرورية

عمل تطوعي مؤسسي
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ذوي  األشــخاص  تمكيــن   

اإلعاقــة البصريــة باألحســاء 

مجتمعــي. مطلــب 

رؤية الفريق

- مشاركة الفريق في فعاليات »قهوة 

وكتاب« بجبل القارة.

- تكريم الفريق لعدد من أعضائه الفاعلين.

- محاضرة فن التعامل مع الكفيف.

- المشاركة في فعاليات اليوم العالمي 

للعصا البيضاء 2018م.

- ورشة عمل الخرائط الذهنية.

- ورشة عمل إعاقتي ال تقلل من ثقتي 

وإرادتي.

- ورشة عمل كيفية إنشاء فريق العمل 

الفعال.

- ورشة عمل الشخصية الناجحة الذكية.

- ورشة عمل فن التوجه والحركة

أهم الفعاليات التي نفذها أو شارك بها الفريق خالل 2018م

مشروع الفرق التطوعية المتخصصة التابعة للجمعية

أهداف الفريق

1-التعريف باألشخاص ذوي اإلعاقة البصرية بشتى الوسائل كالمعارض وإقامة الفعاليات واألنشطة التي من شأنها إظهار قدراتهم ومواهبهم.

2-توعية أفراد المجتمع بشأن هذه الفئة بتوجيههم نحو األساليب الصحيحة للتعامل مع الكفيف وضعيف البصر كٌل حسب احتياجه.

3-تنفيذ البرامج التي من شأنها تثقيف األشخاص ذوي اإلعاقة البصرية وأسرهم باإلضافة إلى المهتمين بشؤونهم.

4-العمل من أجل تحقيق الوصول وتهيئة البيئة العمرانية لهذه الفئة.

5-مد جسور التواصل والتعاون مع المؤسسات الحكومية واألهلية لمناقشة الخدمات التي تقدمها والعقبات التي يواجهها األشخاص ذوو اإلعاقة 

البصرية والسعي لتذليلها وتطويرها.

رسالة الفريق

تقديــم كل مــا أمكــن مــن أنشــطة 

فــي  تســهم  وخدمــات  وبرامــج 

إدمــاج األشــخاص ذوي اإلعاقــة 

البصريــة فــي المجتمــع.  

عمل تطوعي مؤسسيفريق ضياء التطوعي لذوي اإلعاقة البصرية
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مشروع الفرق التطوعية المتخصصة التابعة للجمعية

فريق أمل التطوعي لذوي اإلعاقة السمعية

أهداف الفريق
1-تعريف المجتمع باألشخاص ذوي اإلعاقة السمعية بشتى الوسائل الممكنة كإقامة المعارض والفعاليات واألنشطة التي من 

شأنها أن تسهم في إبراز قدرات الصم وضعاف السمع ومواهبهم.

2-توعية المجتمع بهذه الفئة بتوجيههم نحو األساليب الصحيحة للتعامل مع الصم وضعاف السمع كٌل حسب احتياجه من خالل 

اللغة اإلشارية.

3-تنفيذ البرامج التي من شأنها تثقيف األشخاص ذوي اإلعاقة السمعية وأسرهم، باإلضافة إلى المهتمين بشؤونهم.

4-إقامة الدورات التدريبية والمحاضرات للصم وضعاف السمع كالحاسب اآللي واللغة العربية وغيرها من خالل مشاركة الجهات 

ذات االختصاص.

5-مد جسور التواصل والتعاون مع المؤسسات الحكومية واألهلية لمناقشة الخدمات التي تقدمها لهم وتذليل العقبات من 

خالل توفير مترجمين متخصصين لذلك، باإلضافة إلى تدريب بعض الموظفين في المؤسسات الحكومية على لغة اإلشارة.

6-تفعيل البرامج التوعوية لخدمة الصم والعاملين معهم.

7-اإلسهام في تنمية مهارات ذوي اإلعاقة السمعية وإبداعاتهم تمهيًدا لدمجهم في المجتمع.

-ملتقى الصم السنوي الرابع.

-البرنامج الرمضاني الترفيهي للصم.

-استقبال نادي »الصم الرياضي« لبحث سبل 

التعاون المشترك.

-لقاء الفريق لرسم خارطته االستراتيجية

-زيارة الفريق لمهرجان »الجنادرية32«.

-مواصلة الفريق عقد لقاءاته الشهرية.

-مشاركة الفريق في دورة »مبادئ صيانة 

الحاسب« بتقنية األحساء.

-زيارة الفريق لمهرجان »األحساء المبدعة«.

-مشاركة الفريق في دورة »مبادئ الكهرباء 

والتمديدات المنزلية«.

-مشاركة الفريق في البرنامج التدريبي 

»معالجة النصوص وإدخال البيانات«.

-زيارة مصنع التمور باألحساء.

-مشاركة الفريق في دورة »جرافيك ديزاين«.

أهــم الفعاليــات التــي نفذهــا أو 

شــارك بهــا الفريــق خــالل 2018م

ذوي  األشــخاص  مســاعدة 

اإلعاقــة الســمعية باألحســاء 

وطنــي واجــب 

رؤية الفريق
رسالة الفريق

اإلعاقــة  لــذوي  المحافظــة  فــي  المتميــزة  الخدمــات  تقديــم  علــى  العمــل 

الثقافــي  بمســتواهم  والرقــي  لهــم  الجاذبــة  البيئــة  وإيجــاد  الســمعية، 

األنشــطة  كل  وتقديــم  والمتكاملــة،  الشــاملة  الخدمــات  عبــر  واالجتماعــي 

إدماجهــم فــي  تســهم  التــي  والتســهيالت  والخدمــات 

عمل تطوعي مؤسسي
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ملتقــى الصــم الســنوي 
الرابــع

البرنامج الرمضاني 
الترفيهي للصم
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1-االلتزام بأنظمة الجمعية ولوائحها

2-اإلسهام في تفعيل أنشطة  الجمعية وفق اإلمكانات المتاحة

3-العمــل علــى جــذب أعضــاء جــدد مــن خــالل التعريــف برؤيــة الجمعيــة ورســالتها 

وأهدافهــا وتعزيــز العمــل المجتمعــي والتوعــوي

4-دفع الحــد األدنى  الشتراك الجمعية السنوي  ) 500 ( ريال  للعضو المنتسب

خــالل  مــن   العضــو  يســهم 

االشــتراك بالعضويــة فــي نجــاح 

عــدد مــن البرامج والمشــروعات 

برســوم ســنوية ، وتخضع لعدد 

مــن الحقــوق والواجبــات

1-تزويده بتقارير عن أنشطة الجمعية وبرامجها

واألنشــطة  الجمعيــة  برامــج  لحضــور  2-دعوتــه 

تقيمهــا   التــي 

3-االستفادة من البرامج التدريبية

4-المشاركة في ورش العمل التطويرية

هــو العضــو الــذي يدعــم 

أنشــطة الجمعيــة 

كن عضًوا معنا

واجبات العضو:حقوق العضو المنتسب:

موقعنا اإللكتروني

اإلتصال هاتفًيا

أو زيارة

0135620222

العضو المنتسب:

آلية اإلنتساب للعضوية:
لماذا؟
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1-االلتزام بأنظمة الجمعية ولوائحها

2-اإلسهام في تفعيل أنشطة  الجمعية وفق اإلمكانات المتاحة

3-العمــل علــى جــذب أعضــاء جــدد مــن خــالل التعريــف برؤيــة الجمعيــة ورســالتها 

وأهدافهــا وتعزيــز العمــل المجتمعــي والتوعــوي

4-دفع الحــد األدنى  الشتراك الجمعية السنوي  ) 500 ( ريال  للعضو المنتسب

خــالل  مــن   العضــو  يســهم 

االشــتراك بالعضويــة فــي نجــاح 

عــدد مــن البرامج والمشــروعات 

برســوم ســنوية ، وتخضع لعدد 

مــن الحقــوق والواجبــات

1-تزويده بتقارير عن أنشطة الجمعية وبرامجها

واألنشــطة  الجمعيــة  برامــج  لحضــور  2-دعوتــه 

تقيمهــا   التــي 

3-االستفادة من البرامج التدريبية

4-المشاركة في ورش العمل التطويرية

هــو العضــو الــذي يدعــم 

أنشــطة الجمعيــة 

كن عضًوا معنا

واجبات العضو:حقوق العضو المنتسب:

موقعنا اإللكتروني

اإلتصال هاتفًيا

أو زيارة

0135620222

العضو المنتسب:

آلية اإلنتساب للعضوية:
لماذا؟
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بمساهمتكم معنا استطعنا 
مواصلة العطاء 

للتبرع للمشاريع

جوال المتبرعين
0558044990
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SA54 0500 0068 2004 4281 5000

SA84 8000 0308 6080 1060 6076

SA59 4000 0000 0040 6708 9449

SA16 5000 0000 0103 5178 8009

SA93 2000 0003 0422 2240 9940

SA38 3040 0108 0557 5408 0014

SA56 5500 0000 0971 5040 0149

SA78 1500 0999 1138 7764 0001

الحسابات البنكية
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الحسابات البنكية




