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 متهيد:

تعمل على  ومبادراتفعاليات تضع مجعية األشخاص ذوي اإلعاقة باألحساء نصب عينيها األهداف الكفيلة بتقديم الرعاية لألشخاص ذوي اإلعاقة وما تتطلبها من ممارسات و

لتشكل بذلك رؤية ظل فيما يتعلق باألعمال املعولة على اجلمعية, , 2030ة اململكة اق مع معطيات رؤيم يف حماولة لالتس2018حتقيقها, وتأتي اخلطة السنوية التشغيلية العامة 

واألقسام اليت تضطلع بها, وأزمنتها, وأمكنتها, وموازناتها املالية التقديرية؛ للكشف  املبادراتوقد اقتضت طبيعة العمل جدولة اخلطة لتنطلق من اهلدف االسرتاتيجي متجهة حنو 

 هداف االسرتاتيجية. سائلني اهلل أن يبارك يف هذا الصرح وما يقوم به من خدمات جمتمعية جليلة ..عن مؤشرات أداء األ

 

 رؤيتنا:

 الريادة وااللتزام بصناعة التمكني لألشخاص ذوي اإلعاقة عرب شراكات جمتمعية واعدة, وخدمات إنسانية دائبة.

 

 رسالتنا:

تقديم خدمات شاملة ومتخصصة تتصف باجلودة والسالمة وعرب موارد بشرية مؤهلة وشراكات فاعلة وأساليب علمية اإلسهام يف متكني األشخاص ذوي اإلعاقة, وذلك ب

 حديثة.

 

 قيمنا:

 ًكا مميًزا لتطبيق نعمل على االرتقاء باخلدمات اليت نقدمها, ونؤمن بضرورة مراقبة أدائنا من أجل التحسني والتطوير, ونعمل من أجل اإلتقان باعتباره سلو :االتقان واجلودة

 املعرفة اليت ال تتأتى إال عن طريق اإلخالص والتفاني يف أداء العمل.

 :عن املعلومات اهلامة وأية نؤمن بتقديم املعلومات املفيدة والواضحة لكل من له عالقة جبمعيتنا, ونلتزم يف اجلمعية باإلفصاح التام واملعلن للجهات ذات العالقة  الشفافية

 .حبيث تتمكن تلك اجلهات من االطالع على سري أعمال اجلمعية وأنشطتها وفق الضوابط النظامية, ويف حدود املعايري املنظمة أحداث جوهرية
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 :لواجبات والوفاء بها نتخذ يف اجلمعية مسات التعامل املهين الرفيع مع املتعاملني معنا من املستفيدين وذوي العالقة وفق مسات واضحة من احلقوق وا التعامل املهين واالحرتام

بااللتزامات اليت حتفظ للمتعاملني يف مواعيدها واحملافظة عليها والتناصح واملشورة, والسعي حلل املشاكل واخلالفات بالرتاضي والتعامل بكل املعايري اإلنسانية والوفاء 

  .حقوقهم, وفى نفس الوقت احملافظة على أموال اجلمعية ومواردها

 :اإلبداعية اليت من شأنها االرتقاء مبشروعاتنا وبراجمنا وتقديم مناذج خالَّقة تسهم يف رفع مستوى اخلدمات اليت نقدمها نشجع على املبادرة.  

 :ندعم كافة أطياف اجملتمع يف مشاركتنا عرب تقديم األفكار أو األعمال اليت تصب يف خدمة مشروعاتنا وبراجمنا, وبالتالي خدمة هذه الفئة املشاركة.  

 ه.نولي جمتمعنا أهمية تتسق مع آماله وتطلعات سؤولية االجتماعية:امل 

  :ءة ومتيز وفق ما نستشعر يف اجلمعية التعاون يف أداء الواجبات من خالل نظرة متطورة لفرق العمل, تلك اليت تؤتي مثارها يف تنفيذ األعمال باقتدار وكفاالعمل بروح الفريق

  .رق العملدرجت عليه إدارة اجلمعية يف تكوين ف

 :ت نعمل على استمرار النمو والتطوير والتوسع يف اخلدمات, وتأمني حقوق مجيع أصحاب املصاحل, حيث إن تطوير القوى البشرية واستقطاب كفاءا استمرار النمو والتطوير

سياسات االستثمار البشري ويف طليعتها التدريب املستمر ملنسوبيها مؤهلة هو منهجنا يف التعامل مع العنصر البشري الذي يعد الدعامة األساسية ألدائنا, كما نقوم بتبين 

م أداء األعمال يف ظروف بيئة وفق برنامج حيقق أكرب عائد من ساعات التدريب, ومبا يؤمن للعاملني أداء متميًزا احرتافيا؛ حيث ال نسمح باخلطأ كممارسة يومية, بل يت

 .ف عمل مالئمةعمل مناسبة ونظام إداري خالق, ويف إطار ظرو

 :ونلتزم باستدامة واستمرارية تقديم اخلدمات املتنوعة )التعليمية  ., وحنتكم إىل لوائح العمل املنظمة-مبشيئة اهلل-نفي بوعودنا وعهودنا  االلتزام واملسؤولية واالستدامة

مع مراعاة االلتزام التام باملسؤولية بني مجيع األطراف من عاملني وأشخاص ذوي  وأسرهم,والتأهيلية والعالجية املتخصصة واملتميزة( وجبودة عالية لألشخاص ذوي اإلعاقة 

 .إعاقة باإلضافة إىل أولياء أمورهم

 منا مليكنة  سعيا؛ ستخدام أمثل لألصول واملوجوداتالو ,توفريًا للوقت واجلهدونصّر على ذلك؛ التقنية احلديثة يف ضوء اإلمكانات املتاحة,  نوظف :االستثمار األمثل للتقنية

 .كافة األعمال وحتويلها من العمل اليدوي التقليدي إىل العمل اآللي
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 األهداف االسرتاتيجية:

 ؤشراتامل أداة القياس املبادرات م اهلدف االسرتاتيجي م

1 
التأثري إجياًبا على السياسات العامة ذات العالقة 

 .باألشخاص ذوي اإلعاقة

 إجناز اخلطة النهائية املتابعة .السرتاتيجية واهليكلة التنظيميةاستكمال أعمال اخلطة ا 1

 %50ض املستفيدين بنسبة تراجع نسبة شكاوي وامتعا إحصاءات برنامج الوصول الشامل 2

2 

احلفاظ على قدرة اجلمعية على االستمرارية يف 

تقديم خدمات متنوعة ذات جودة عالية 

 ملستفيديها وأسرهم

 %50رفع نسبة إيرادات األفراد املتربعني  حتليل البيانات برنامج من حنن؟ 1

 مشرتك يف رقم التربع 100مشرتك يف االستقطاع الشهري و 100تسجيل  حتليل البيانات داملشاركة يف مهرجان البوليفار 2

 إجناز الدراسة يف موعدها املتابعة )مكتب توظيف( إعداد دراسة جدوى الستخراج تصريح 3

 إجناز الدراسة يف موعدها املتابعة داد دراسة ملشروع الوقف اخلرييإع 4

 حتليل البيانات مترنا أحلىويا املشاركة يف فعاليات  5
مشرتك يف  100مشرتك يف برنامج االستقطاع الشهري و 100تسجيل 

 رقم التربع

 استقطاع شهري 500يد, و اشرتاك عضوية جد 100حتقيق  إحصاءات تسويق العضوية واالستقطاع الشهري 6

 ألف ريال 360حتقيق إيراد مببلغ  حتليل البيانات معرض فريق دفرنت جروب 7

 %50رفع اإليرادات من بواقي اهللل بنسبة  حتليل البيانات الرتويج ملشروع بواقي اهللل 8

 م2018الل عام مشرتك دائم خ 600حتقيق  حتليل البيانات 5250الرتويج لرقم تربعات اجلمعية  9

 إجناز احلوكمة يف موعدها املتابعة مراجعة إجراءات حوكمة اجلمعية 10

3 

افتتاح مراكز متخصصة لتوفري اخلدمات 

الشاملة لألشخاص ذوي اإلعاقة سواء أكانت 

 عالجية أم تعليمية أم تأهيلية ومساندة أسرهم.

 لوقت احملددبدء التشغيل يف ا املتابعة مركز شذى للرعاية النهارية 1
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 ؤشراتامل أداة القياس املبادرات م اهلدف االسرتاتيجي م

4 
 لتسهم اإللكرتونية واخلدمات البيانات قواعد تطوير

 , وحتقق رضا املستفيداإلنتاجية رفع يف

 حتليل البيانات املستفيدين خلدمات اإللكرتونية البوابة تطوير 1
 تعامالت إىل %100 بنسبة باملستفيدين اخلاصة التعامالت حتويل

 إلكرتونية

2 
 يف اإلعاقة حاالت عن اإلحصائية علوماتللم بيانات قاعدة تطوير

 األحساء
 حتليل البيانات

 وجود مع %100 بنسبة املستفيدين لبيانات النتائج على احلصول دقة

 مستفيد 3000 من ألكثر بيانات قواعد

5 

 ورفع املعلومات لتقنية احليوية البنية تطوير

 العمليات لدعم واخلصوصية األمان مستوى

 واخلدمات

 املتابعة .اخلدمية والربامج التشغيل أنظمة لبعض األصلية الرخص تأمني 1
 نظام تأمني. العام هلذا رخص 5 لعدد حرتافيةاال التصاميم رخص جتديد

 .باجلمعية املعلومات للشبكة مركزي محاية

 اشبكي اهاتف 40 تركيب إحصاءات وملحقاتها الشبكية الذكية اهلواتف تأمني 2

 تريابايت 4 إىل التخزينية السعة وزيادة, رئيسي خادم تركيب املتابعة اجلمعية ملقر الرئيسي اناتالبي مركز تطوير 3

 موزَعي شبكة اثنني تركيب إحصاءات املعلومات شبكة تطوير 4

 إحصاءات اإللكرتوني الربيد خدمات 5
 100 إىل اجلمعية ملنسوبي اإللكرتوني الربيد حسابات عدد زيادة

 .مستخدم

 4MB بسرعة (أعمال جود) خدمة املتابعة واالستضافة اإلنرتنت خدمات 6

6 

توحيد اجلهود بني القطاعات املختلفة للنهوض 

باخلدمات املقدمة لألشخاص ذوي اإلعاقة 

 .وإتاحة الفرصة أمام اجملتمع للمشاركة

 م2018جهاز تعويضي خالل  200صرف  إحصاءات مشروع األجهزة التعويضية 1

 حالة جديدة 100اعتماد تقديم اخلدمة لـ  إحصاءات وع العالج التأهيلي والوظيفيمشر 2

 طفاًل يف الدورة األوىل  40قبول   إحصاءات مركز شذى للرعاية النهارية 3

 %40زيادة عدد املتدربني بنسبة  حتليل البيانات برنامج التدريب الزراعي لذوي اإلعاقة العقلية 4

 %40زيادة عدد املتدربني بنسبة  حتليل البيانات لذوي اإلعاقة العقلية املهينريب برنامج التد 5

 م2018شاًبا من ذوي اإلعاقة خالل  80توظيف   حتليل البيانات برنامج التوظيف 6

 %80رضا اجلهة املنفذة  عن الربنامج  بنسبة  استبانة يف اإلسعافات األولية ورشة عمل 7

 م2018طالًبا وطالبة خالل  20قبول  إحصاءات يم اجلامعيبرنامج التعل 8
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 ؤشراتامل أداة القياس املبادرات م اهلدف االسرتاتيجي م

7 
 ختدم اليتتشجيع األعمال التطوعية البناءة 

 .األشخاص ذوي اإلعاقة يف املنطقة

 عن الربنامج %80رضا املستفيدين بنسبة  استبانة يف اإلسعافات األولية ورشة عمل 1

 عن الربنامج %80فيدين بنسبة رضا املست استبانة رحلة سفاري األحساء الرتفيهية 2

 عن الربنامج %80رضا املستفيدين بنسبة  استبانة الوصول الشاملبرنامج  3

 عن الربنامج %80رضا املستفيدين بنسبة  استبانة اللقاء السنوي للصم 4

 عن الربنامج %80رضا املستفيدين بنسبة  استبانة فعاليات اليوم العاملي ملتالزمة داون 5

 عن الربنامج %80رضا املستفيدين بنسبة  استبانة رحلة عطاء األحساء 6

 عن الربنامج %80رضا املستفيدين بنسبة  استبانة رحلة إىل مدينة الرياض 7

 عن الربنامج %80رضا املستفيدين بنسبة  استبانة فعاليات اليوم العاملي للتوحد 8

 عن الربنامج %80دين بنسبة رضا املستفي استبانة 43أسبوع األصم  9

 عن الربنامج %80رضا املستفيدين بنسبة  استبانة فرحة ذوي اإلعاقة لعيد الفطر 10

 عن الربنامج %80رضا املستفيدين بنسبة  استبانة فرحة ذوي اإلعاقة لعيد األضحى 11

 جعن الربنام %80رضا املستفيدين بنسبة  استبانة احتفاالت اليوم الوطين 12

 عن الربنامج %80رضا املستفيدين بنسبة  استبانة م2018 فعاليات اليوم العاملي للعصا البيضاء 13

 عن الربنامج %80رضا املستفيدين بنسبة  استبانة فعاليات اليوم العاملي لألشخاص ذوي اإلعاقة 14

8 
تذليل العقبات اليت تواجه األشخاص ذوي اإلعاقة 

 . اجملتمعلتمكينهم وحتقيق مشاركتهم يف

 %90رضا املستفيدين بنسبة  استبانة مشروع األجهزة التعويضية 1

 %90رضا املستفيدين بنسبة  استبانة مشروع العالج التأهيلي والوظيفي 2

 %90رضا املستفيدين بنسبة  استبانة برنامج رحلة العمرة 3

 %90رضا املستفيدين بنسبة  استبانة برنامج رحلة احلج 4

 %90رضا املستفيدين بنسبة  استبانة برنامج التعليم اجلامعي 5
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 ؤشراتامل أداة القياس املبادرات م اهلدف االسرتاتيجي م

9 

حتقيق الدمج الشامل تعليمًيا ووظيفًيا وجمتمعيا 

لألشخاص ذوي اإلعاقة وفق أفضل املعايري 

 واملمارسات العاملية

 أشخاص من ذوي اإلعاقة فأكثر 10مشاركة  إحصاءات رحلة املدينة املنورة 1

 %30زيادة نسبة الرحالت  حتليل البيانات قيت (مشروع املواصالت ) رف 2

 %80استمرارية املستفيدين يف وظائفهم بنسبة  املتابعة برنامج التوظيف 3

 أشخاص من ذوي اإلعاقة فأكثر 10مشاركة  إحصاءات رحلة سفاري األحساء الرتفيهية 4

 فأكثر شخًصا من ذوي اإلعاقة 50مشاركة  إحصاءات اللقاء السنوي للصم 5

 شخص من ذوي اإلعاقة فأكثر 100حضور  إحصاءات اليوم العاملي ملتالزمة داونفعاليات  6

 أشخاص من ذوي اإلعاقة فأكثر 10مشاركة  إحصاءات رحلة عطاء األحساء 7

 أشخاص من ذوي اإلعاقة فأكثر 10مشاركة  إحصاءات رحلة إىل مدينة الرياض 8

 شخص من ذوي اإلعاقة فأكثر 100حضور  إحصاءات للتوحد فعاليات اليوم العاملي 9

 شخص من ذوي اإلعاقة فأكثر 100حضور  حصاءاتإ 43فعاليات أسبوع األصم  10

 %20تنامي خمرجات برنامج التوظيف بنسبة  حتليل البيانات يوم املهنةاملشاركة يف فعاليات  11

 أشخاص من ذوي اإلعاقة فأكثر 8مشاركة  إحصاءات برنامج العمرة الرمضانية 12

 أشخاص من ذوي اإلعاقة فأكثر 6مشاركة  إحصاءات برنامج رحلة احلج 13

 شخص من ذوي اإلعاقة فأكثر 100حضور  إحصاءات الرمضاني الرتفيهي للصمالربنامج  14

 شخصا من ذوي اإلعاقة فأكثر 50حضور  إحصاءات فرحة ذوي اإلعاقة بعيد الفطر 15

 شخصا من ذوي اإلعاقة فأكثر 50حضور  إحصاءات اإلعاقة بعيد األضحىفرحة ذوي  16

 شخص من ذوي اإلعاقة فأكثر 100حضور  إحصاءات فعاليات اليوم العاملي لألشخاص ذوي اإلعاقة 17

 شخص من ذوي اإلعاقة فأكثر 100حضور  إحصاءات م2018 فعاليات اليوم العاملي للعصا البيضاء 18

 شخص من ذوي اإلعاقة فأكثر 100حضور  إحصاءات نياإلفطار الرمضا 19

 شخصا من ذوي اإلعاقة فأكثر 50حضور  إحصاءات احتفاالت اليوم الوطين 20
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 ؤشراتامل أداة القياس املبادرات م اهلدف االسرتاتيجي م

10 

العمل على تنمية الوعي وإرشاد أفراد اجملتمع 

باإلشكاالت اليت يعاني منها ذوو اإلعاقة والسبل 

 .معها للتعاطياملثلى 

 تغطيات إعالمية 5احلصول على  إحصاءات هيةرحلة سفاري األحساء الرتفي 1

 تغطيات إعالمية 5احلصول على  إحصاءات اللقاء السنوي للصم 2

 %50زوار جدد بنسبة  إحصاءات اليوم العاملي ملتالزمة داونفعاليات  3

 %50زوار جدد بنسبة  إحصاءات فعاليات اليوم العاملي للتوحد 4

 %50زوار جدد بنسبة  حصاءاتإ 43فعاليات أسبوع األصم  5

 تغطيات إعالمية 5احلصول على  إحصاءات الرمضاني الرتفيهي للصمالربنامج  6

 %50زوار جدد بنسبة  إحصاءات فرحة ذوي اإلعاقة بعيد الفطر 7

 %50زوار جدد بنسبة  إحصاءات فرحة ذوي اإلعاقة بعيد األضحى 8

 %50زوار جدد بنسبة  إحصاءات ةفعاليات اليوم العاملي لألشخاص ذوي اإلعاق 9

 %50زوار جدد بنسبة  إحصاءات فعاليات اليوم العاملي للعصا البيضاء 10

 %30تربع رجال األعمال ألكثر من مبادرة بنسبة  حتليل البيانات احلفل السنوي 11

 %30تربع رجال األعمال ألكثر من مبادرة بنسبة  حتليل البيانات احلصاد السنوي 12

 تغطيات إعالمية 5احلصول على  إحصاءات رحلة املدينة املنورة 13

 %100زيادة اجتذاب املتربعني بنسبة  إحصاءات برنامج من حنن ؟ 14

 تغطيات إعالمية 5احلصول على  إحصاءات رحلة سفاري األحساء الرتفيهية 15

 ميةتغطيات إعال 5احلصول على  إحصاءات برنامج الوصول الشامل 16

 تغطيات إعالمية 5احلصول على  إحصاءات اللقاء السنوي للصم 17

 تغطيات إعالمية 5احلصول على  إحصاءات رحلة عطاء األحساء 18

 %80رضا املتدربني بنسبة  استبانة فن التعامل مع الكفيف عنحماضرة  19

 تغطيات إعالمية 5احلصول على  إحصاءات رحلة إىل مدينة الرياض 20

 زائر يف ركن اجلمعية 600استقبال  إحصاءات املشاركة يف فعاليات يوم املهنة 21

 %80رضا املتدربني بنسبة  استبانة برنامج تدرييب يف لغة اإلشارة 22

 مشاركة 200حتقيق  إحصاءات املسابقات التوعوية 23

 ر يف ركن اجلمعيةزائ 1000استقبال  إحصاءات مترنا أحلىويا املشاركة يف فعاليات  24

 هدية توعوية 10000توفري  إحصاءات توفري هدايا توعوية وتشجيعية 25

 شخص من ذوي اإلعاقة فأكثر 100حضور  إحصاءات اإلفطار الرمضاني 26
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 ؤشراتامل أداة القياس املبادرات م اهلدف االسرتاتيجي م

11 
تبصري األشخاص ذوي اإلعاقة حبقوقهم 

 األساسية اليت كفلها هلم دينهم ووطنهم.

 %80ضا املتدربني بنسبة ر استبانة الوصول الشاملبرنامج  1

 %80رضا املتدربني بنسبة  استبانة حماضرة: إعاقيت ال تقلل من ثقيت وإرادتي 2

 %80رضا املتدربني بنسبة  استبانة برنامج التعليم اجلامعي 3

 %80رضا املتدربني بنسبة  استبانة رحلة عطاء األحساء 4

 %80رضا املتدربني بنسبة  ستبانةا حقوق ذوي اإلعاقة عنحماضرة  5

 %80رضا املتدربني بنسبة  استبانة املشاركة يف فعاليات يوم املهنة 6

12 

يف جمال  البشرية الكوادريف تدريب  االسهام

التأهيلية املساندة  دماتالرتبية اخلاصة واخل

 . امليدان هذا يف املؤهلةلرفد اجملتمع بالكفاءات 

 %30تنامي كفاءة دورة العمليات مبعدل  حتليل البيانات مركز شذى للرعاية النهارية 1

 %50تنامي كفاءة  التعامل مع الكفيف بنسبة  املالحظة فن التعامل مع الكفيف عنحماضرة  2

 %50تنامي كفاءة  التواصل مع الصم بنسبة  املالحظة برنامج تدرييب يف لغة اإلشارة 3

13 
لتمكينهم تأهيل وتدريب األشخاص ذوي اإلعاقة 

 من العمل يف خمتلف اجملاالت

 من خرجيي الربنامج %90توظيف  إحصاءات برنامج التدريب الزراعي لذوي اإلعاقة العقلية 1

 من خرجيي الربنامج %90توظيف  إحصاءات برنامج التدريب املهين لذوي اإلعاقة العقلية 2

 %80رضا املتدربني بنسبة  استبانة فن اإللقاء عنحماضرة  3

 من خرجيي الربنامج %90توظيف  إحصاءات ذوات اإلعاقةتدريب الفتيات برنامج  4

 %80رضا املتدربني بنسبة  استبانة عن اخلرائط الذهنية حماضرة 5

 %80رضا املتدربني بنسبة  استبانة دورة تدريبية يف مبادئ اللغة اإلجنليزية 6

 %80رضا املتدربني بنسبة  استبانة مكفوفنيورشة عمل يف فن التوجه واحلركة لل 7
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 م2018نسبة متثل األهداف االسرتاتيجية واستشرافها من خالل املبادرات العام 

 إلعاقةالتأثري إجياًبا على السياسات العامة ذات العالقة بذوي ا

 دماتاحلفاظ على قدرة اجلمعية على االستمرارية يف تقديم اخل

 ذوي اإلعاقةافتتاح مراكز متخصصة لتوفري اخلدمات الشاملة لألشخاص

 مان واخلصوصيةتطوير البنية احليوية لتقنية املعلومات ورفع مستوى األ

 .تطوير قواعد البيانات واخلدمات اإللكرتونية

 توحيد اجلهود بني القطاعات املختلفة خلدمة ذوي اإلعاقة

 اإلعاقةتشجيع األعمال التطوعية البناءة اليت ختدم األشخاص ذوي

 همتذليل العقبات اليت تواجه األشخاص ذوي اإلعاقة لتمكين

 عاقةحتقيق الدمج الشامل تعليمًيا ووظيفًيا وجمتمعيا لذوي اإل

 العمل على تنمية الوعي وإرشاد أفراد اجملتمع

 تبصري األشخاص ذوي اإلعاقة حبقوقهم األساسية

 خلاصةاملساهمة يف تدريب الكوادر البشرية يف جمال الرتبية ا

 تأهيل وتدريب األشخاص ذوي اإلعاقة لتمكينهم من العمل 
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 الربنامج الزمين للخطة التشغيلية:

 االستعداد املستهدفون القسم املبادرات
تاريخ 

 التنفيذ
 ةاالسرتاتيجي األهداف املدة امليزانية املتطلبات املكان

مشروع األجهزة 

 التعويضية

 )املرحلة األوىل(

خدمات 

 املستفيدين

ذوو اإلعاقة 

احلركية 

والسمعية 

 والبصرية

 شهور 6 450.000 جهاز 100توفري   -- يناير 1 يناير 1

تذليل العقبات اليت تواجه األشخاص 

ذوي اإلعاقة لتمكينهم وحتقيق 

 مشاركتهم يف اجملتمع

توحيد اجلهود بني القطاعات املختلفة 

للنهوض باخلدمات املقدمة لألشخاص 

رصة أمام ذوي اإلعاقة وإتاحة الف

 اجملتمع للمشاركة

 برنامج العالج التأهيلي
خدمات 

 املستفيدين

ذوو اإلعاقة 

 احلركية

 ومتعددو العوق

 -- يناير 1 يناير 1
توفري العالج التأهيلي لـ 

 مستفيد 80
 مستمر 900.000

تذليل العقبات اليت تواجه األشخاص 

ذوي اإلعاقة لتمكينهم وحتقيق 

 مشاركتهم يف اجملتمع

توحيد اجلهود بني القطاعات املختلفة 

للنهوض باخلدمات املقدمة لألشخاص 

ذوي اإلعاقة وإتاحة الفرصة أمام 

 اجملتمع للمشاركة

املشاركة يف فعاليات 

 ويا التمر أحلى
 يوًما 20 10.000 توفري مطبوعات وبنرات معرض التمور يناير 8 يناير 1 اجملتمع تنمية املوارد

ة الوعي وإرشاد أفراد العمل على تنمي

اجملتمع باإلشكاالت اليت يعاني منها 

 ذوو اإلعاقة والسبل املثلى للتعاطي معها

. 

احلفاظ على قدرة اجلمعية على 

االستمرارية يف تقديم خدمات متنوعة 

 ذات جودة عالية ملستفيديها وأسرهم
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 االستعداد املستهدفون القسم املبادرات
تاريخ 

 التنفيذ
 ةاالسرتاتيجي األهداف املدة امليزانية املتطلبات املكان

مركز شذى للرعاية 

 النهارية

الشؤون 

اإلدارية 

 واملالية

طفال ذوو األ

اإلعاقة 

 وأسرهم

 مركز شذى يناير 15 يناير 1

توفري احتياجات املركز 

من أثاث ووسائل ووضع 

اخلطط التدريبية 

 للكادر الوظيفي

 شهور 4 1.200.000

افتتاح مراكز متخصصة لتوفري 

اخلدمات الشاملة لألشخاص ذوي 

اإلعاقة سواء أكانت عالجية أم 

 م.تعليمية أم تأهيلية ومساندة أسره

توحيد اجلهود بني القطاعات 

املختلفة للنهوض باخلدمات املقدمة 

لألشخاص ذوي اإلعاقة وإتاحة 

 الفرصة أمام اجملتمع للمشاركة

املساهمة يف تدريب الكوادر 

البشرية يف جمال الرتبية اخلاصة 

واخلدمات التأهيلية املساندة لرفد 

هذا  اجملتمع بالكفاءات املؤهلة يف

 .امليدان

برنامج التدريب الزراعي 

لذوي اإلعاقة العقلية 

 البسيطة

التدريب 

 والتوظيف

ذوو اإلعاقة 

 العقلية البسيطة
 يناير 20 يناير 1

املؤسسة مزارع 

 العامة للري

 باألحساء

 أعمال البستنة

 التعرف على الرتبة

 العناية بالشتالت

 املناحل

 شهور 6 40.000

ذوي تأهيل وتدريب األشخاص 

اإلعاقة لتمكينهم من العمل يف 

 خمتلف اجملاالت

توحيد اجلهود بني القطاعات 

املختلفة للنهوض باخلدمات املقدمة 

لألشخاص ذوي اإلعاقة وإتاحة 

 الفرصة أمام اجملتمع للمشاركة
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 االستعداد املستهدفون القسم املبادرات
تاريخ 

 التنفيذ
 ةاالسرتاتيجي األهداف املدة امليزانية املتطلبات املكان

برنامج التدريب املهين 

لألشخاص ذوي اإلعاقة 

 العقلية البسيطة

التدريب 

 والتوظيف

عاقة ذوو اإل

 العقلية البسيطة
 يناير20 يناير1

مصنع التمور 

ومركز التدريب 

 البيطري

 التدريب على

 صناعة التمور

واإلنتاج احليواني 

 والدواجن

 شهور6 30.000

تأهيل وتدريب األشخاص ذوي اإلعاقة 

لتمكينهم من العمل يف خمتلف 

 اجملاالت

توحيد اجلهود بني القطاعات املختلفة 

باخلدمات املقدمة لألشخاص للنهوض 

ذوي اإلعاقة وإتاحة الفرصة أمام 

 اجملتمع للمشاركة

 املنورة رحلة املدينة

فريق عطاء 

التطوعي 

لذوي 

اإلعاقة 

 احلركية

 األشخاص ذوو

اإلعاقة 

 احلركية

 املدينة املنورة يوليو 1 يناير1
 أعمال تنظيمية

 تأمني وسائل املواصالت
 أيام3 30.000

شامل تعليمًيا ووظيفًيا حتقيق الدمج ال

وجمتمعيا لألشخاص ذوي اإلعاقة وفق 

 أفضل املعايري واملمارسات العاملية

العمل على تنمية الوعي وإرشاد أفراد 

اجملتمع باإلشكاالت اليت يعاني منها 

 ذوو اإلعاقة والسبل املثلى للتعاطي معها

 مشروع املواصالت

 ) رفقيت (

خدمات 

 املستفيدين

اإلعاقة  ذوو

واملرضى 

 كبار السنو

 يناير1 يناير1

األحساء بقراها 

وهجرها 

 وضواحيها

التنسيق  مع كريم, 

, منسق جتهيز سيارات

 .حركة 

 مستمر 210.000

حتقيق الدمج الشامل تعليمًيا ووظيفًيا 

وجمتمعيا لألشخاص ذوي اإلعاقة وفق 

 أفضل املعايري واملمارسات العاملية

د بني القطاعات املختلفة توحيد اجلهو

للنهوض باخلدمات املقدمة لألشخاص 

ذوي اإلعاقة وإتاحة الفرصة أمام 

 اجملتمع للمشاركة
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 االستعداد املستهدفون القسم املبادرات
تاريخ 

 التنفيذ
 ةاالسرتاتيجي األهداف املدة امليزانية املتطلبات املكان

 برنامج التوظيف
التدريب 

 والتوظيف

خمتلف 

 اإلعاقات
 -- يناير 1 يناير 1

من شخص  70توظيف 

 ذوي اإلعاقة
 مستمر 115.000

حتقيق الدمج الشامل تعليمًيا 

يا لألشخاص ذوي ووظيفًيا وجمتمع

اإلعاقة وفق أفضل املعايري 

 واملمارسات العاملية

توحيد اجلهود بني القطاعات 

املختلفة للنهوض باخلدمات املقدمة 

لألشخاص ذوي اإلعاقة وإتاحة 

 الفرصة أمام اجملتمع للمشاركة

إعداد دراسة جدوى 

 الستخراج تصريح

 (مكتب توظيف)

الدراسات 

 واملشروعات

خاص ذوو األش

 اإلعاقة
 اجلمعية يناير 24 يناير 1

رصد املعلومات وحصر 

 البيانات
 يوم 15 00

احلفاظ على قدرة اجلمعية على 

االستمرارية يف تقديم خدمات 

متنوعة ذات جودة عالية ملستفيديها 

 وأسرهم

 تنمية املوارد ؟برنامج من حنن
خمتلف 

 اإلعاقات
 ابريل 24 يناير1

املراكز 

 التجارية

 مصغر معرض

 +تبروشورا بنرات +

برامج تدريبية يف تنمية 

 املوارد

40.000 
أيام يف 4

 الشهر

العمل على تنمية الوعي وإرشاد 

أفراد اجملتمع باإلشكاالت اليت 

يعاني منها ذوو اإلعاقة والسبل 

 . املثلى للتعاطي معها

احلفاظ على قدرة اجلمعية على 

االستمرارية يف تقديم خدمات 

وعة ذات جودة عالية ملستفيديها متن

 وأسرهم
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 االستعداد املستهدفون القسم املبادرات
تاريخ 

 التنفيذ
 ةاالسرتاتيجي األهداف املدة امليزانية املتطلبات املكان

يف ورشة عمل 

 اإلسعافات األولية

فريق ضياء 

التطوعي 

لذوي 

اإلعاقة 

 البصرية

ذوو اإلعاقة 

 البصرية
 مقر اجلمعية ابريل 29 يناير1

خماطبة اهلالل األمحر 

 السعودي

 جتهيز قاعة اجلمعية

 يومان 2.000

توحيد اجلهود بني القطاعات 

باخلدمات املقدمة  املختلفة للنهوض

لألشخاص ذوي اإلعاقة وإتاحة 

 الفرصة أمام اجملتمع للمشاركة

تشجيع األعمال التطوعية البناءة 

اليت ختدم األشخاص ذوي اإلعاقة 

 .يف املنطقة

رحلة سفاري األحساء 

 الرتفيهية

فريق ضياء 

التطوعي 

لذوي 

اإلعاقة 

 البصرية

ذوو اإلعاقة 

 البصرية
 منطقة األحساء مارس 16 يناير1

 خماطبات

زيارات ألبرز معامل 

 األحساء التارخيية

 يوم 2.500

حتقيق الدمج الشامل تعليمًيا 

ووظيفًيا وجمتمعيا لألشخاص 

ذوي اإلعاقة وفق أفضل املعايري 

 واملمارسات العاملية

العمل على تنمية الوعي وإرشاد 

أفراد اجملتمع باإلشكاالت اليت 

ا ذوو اإلعاقة والسبل يعاني منه

 .املثلى للتعاطي معها

تشجيع األعمال التطوعية البناءة 

اليت ختدم األشخاص ذوي 

 .اإلعاقة يف املنطقة
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 االستعداد املستهدفون القسم املبادرات
تاريخ 

 التنفيذ
 ةاالسرتاتيجي األهداف املدة امليزانية املتطلبات املكان

استكمال أعمال 

اخلطة االسرتاتيجية 

 واهليكلة التنظيمية

الدراسات 

 واملشروعات

 جملس اإلدارة

 لتنفيذيةااإلدارة 

 املستفيدون

 اجملتمعو

 مقر اجلمعية يناير 28 يناير 1

التنظيمي تصميم اهليكل 

 إعداد دليل الوصف الوظيفيو

الئحة جملس اإلدارة وجدول و

 الصالحيات

 شهور 9 70.000

التأثري إجياًبا على السياسات 

العامة ذات العالقة باألشخاص 

 ذوي اإلعاقة

املشاركة يف مهرجان 

 دالبوليفار
 قاعة السالم مارس 1 يناير 20 اجملتمع تنمية املوارد

 ركن ومعرض مصغر

 بنرات وبروشورات
 أيام 4 5.000

احلفاظ على قدرة ا جلمعية على 

االستمرارية يف تقديم خدمات 

متنوعة ذات جودة عالية ملستفيديها 

 وأسرهم

مركز شذى للرعاية 

 النهارية

الشؤون 

اإلدارية 

 واملالية

األطفال ذوو 

اإلعاقة 

 وأسرهم

 مركز شذى فرباير 15 فرباير 1

جتهيز امللفات ووضع 

النماذج اإلدارية وإنشاء 

مواقع التواصل ورسم 

 اخلطة اإلعالمية

 يوم 15 30.000

افتتاح مراكز متخصصة لتوفري 

اخلدمات الشاملة لألشخاص ذوي 

اإلعاقة سواء أكانت عالجية أم 

 تعليمية أم تأهيلية ومساندة أسرهم.

توحيد اجلهود بني القطاعات 

املختلفة للنهوض باخلدمات املقدمة 

لألشخاص ذوي اإلعاقة وإتاحة 

 .الفرصة أمام اجملتمع للمشاركة

 إعداد دراسة

 مشروع الوقف اخلريي

تنمية املوارد 

 املالية

األشخاص ذوو 

 اإلعاقة
 -- فرباير 15 يناير 1

رصد املعلومات وحصر 

 البيانات
 يوم 15 3.000

احلفاظ على قدرة اجلمعية على 

ستمرارية يف تقديم خدمات اال

متنوعة ذات جودة عالية 

 ملستفيديها وأسرهم
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 االستعداد املستهدفون القسم املبادرات
تاريخ 

 التنفيذ
 ةاالسرتاتيجي األهداف املدة امليزانية املتطلبات املكان

تسويق العضوية 

 واالستقطاع الشهري
 تنمية املوارد

 فرباير 15 فرباير1 أفراد اجملتمع

-- 

 محلة االستقطاع الشهري

 مستمر 10.000

احلفاظ على قدرة ا جلمعية على 

االستمرارية يف تقديم خدمات 

لية متنوعة ذات جودة عا

 ملستفيديها وأسرهم

كبار 

املسؤولني 

 ورجال األعمال

 مارس1

 مستمر

عضوية االشرتاك يف 

 اجلمعية

 منطقة األحساء أبريل1 اجملتمع
املعارض واملهرجانات 

 التسويقية

 الوصول الشاملبرنامج 

العالقات 

العامة 

 واإلعالم

الدوائر 

احلكومية 

 واألهلية

 واملرافق العامة

تب املكا

 اهلندسية

 حيدد الحقًا مارس 1 فرباير1

مطبوعات  تعريفية 

 بالربنامج

 مستمر 10.000

العمل على تنمية الوعي وإرشاد 

أفراد اجملتمع باإلشكاالت اليت 

يعاني منها ذوو اإلعاقة والسبل 

 .املثلى للتعاطي معها

 التنسيق مع املتطوعني

تبصري األشخاص ذوي اإلعاقة 

ساسية اليت كفلها حبقوقهم األ

 هلم دينهم ووطنهم.

دليل أصدقاء ذوي 

 اإلعاقة + استكر

تشجيع األعمال التطوعية البناءة 

اليت ختدم األشخاص ذوي 

 .اإلعاقة يف املنطقة

خماطبة املقاولني للمساهمة 

 يف الربنامج

التأثري إجياًبا على السياسات 

العامة ذات العالقة باألشخاص 

 اإلعاقة ذوي



 

 

  

 

20 
 

 االستعداد املستهدفون القسم املبادرات
تاريخ 

 التنفيذ
 ةاالسرتاتيجي األهداف املدة امليزانية املتطلبات املكان

 للصم اللقاء السنوي

فريق األمل 

التطوعي 

 للصم

اإلعاقة  وذو

 السمعية
 أكتوبر 1 سبتمرب 1

اسرتاحة الصم 

 الثقافية

برنامج جيمع ذوي 

يف اإلعاقة السمعية 

 املنطقة

 خماطبات

 يومان 10.000

العمل على تنمية الوعي وإرشاد أفراد 

اجملتمع باإلشكاالت اليت يعاني منها 

قة والسبل املثلى للتعاطي ذوو اإلعا

 .معها

تشجيع األعمال التطوعية البناءة اليت 

ختدم األشخاص ذوي اإلعاقة يف 

 .املنطقة

حتقيق الدمج الشامل تعليمًيا ووظيفًيا 

وجمتمعيا لألشخاص ذوي اإلعاقة وفق 

 أفضل املعايري واملمارسات العاملية

اهلواتف الذكية 

 الشبكية

ة تقني

 املعلومات

البنية التقنية 

 باجلمعية
 اجلمعيةمقر  فرباير 2 يناير 3

جهاز هاتف  30توفري -

 شبكي بكامل ملحقاته
 شهور 3 70.000

 املعلومات لتقنية احليوية البنية تطوير

 لدعم واخلصوصية األمان مستوى ورفع

 واخلدمات العمليات

 إعاقيت ال حماضرة:

 تقلل من ثقيت وإرادتي

 فريق ضياء

لذوي  التطوعي

اإلعاقة 

 البصرية

اإلعاقة  وذو

 البصرية
 اجلمعيةمقر  مايو 27 يناير1

االرتباط مع أحد املدربني 

 املعتمدين
 يوم 1.000

تبصري األشخاص ذوي اإلعاقة 

حبقوقهم األساسية اليت كفلها هلم 

 دينهم ووطنهم.

تطوير البوابة 

 اإللكرتونية للجمعية

تقنية 

 املعلومات

 األشخاص ذوو

 اإلعاقة
 مقر اجلمعية فرباير 25 يناير 1

 مربمج مع التعاون-

 .البوابة لتطوير
 مستمر 15.000

 واخلدمات البيانات قواعد تطوير

اإلنتاجية,  رفع يف لتسهم اإللكرتونية

 وحتقق رضا املستفيد

بيانات  قاعدة تطوير

عن  اإلحصائية للمعلومات

 األحساء يف اإلعاقة حاالت

تقنية 

 املعلومات

ألشخاص ذوو ا

 اإلعاقة
 مقر اجلمعية فرباير 25 يناير 1

 مربمج مع التعاون-

 قاعدة البيانات لتطوير
 مستمر 45.000

 واخلدمات البيانات قواعد تطوير

 رفع يف لتسهم اإللكرتونية

 , وحتقق رضا املستفيداإلنتاجية
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 االستعداد املستهدفون القسم املبادرات
تاريخ 

 التنفيذ
 ةاالسرتاتيجي األهداف املدة امليزانية املتطلبات املكان

تأمني الرخص األصلية 

 لبعض أنظمة التشغيل

تقنية 

 املعلومات
 -- مارس 5 فرباير 20 موظفو اجلمعية

شركة جتديد رخص -

Adobe للتصميم. 

توفري رخصة إدارة  -

 املستخدمني.

 توفري نظام إدارة اإلنرتنت.-

 سنة 45.000

 لتقنية احليوية البنية تطوير

 األمان مستوى ورفع املعلومات

 العمليات لدعم واخلصوصية

 واخلدمات

توفري هدايا توعوية 

 وتشجيعية

العالقات 

العامة 

 واإلعالم

 ذوو اإلعاقة

 أفراد اجملتمع
 شهر 70.000 تصميم واختيار اهلدايا -- ابريل 1 مارس 1

العمل على تنمية الوعي وإرشاد 

أفراد اجملتمع باإلشكاالت اليت 

يعاني منها ذوو اإلعاقة والسبل 

 املثلى للتعاطي معها

 برنامج التعليم اجلامعي
خدمات 

 املستفيدين

 ذوو اإلعاقة

 تمعأفراد اجمل
 مارس 5 فرباير 15

جامعة امللك 

 فيصل

التنسيق مع اجلهات 

 املعنية

 جتهيز املعرض

 أيام 3 2.000

حتقيق الدمج الشامل تعليمًيا ووظيفًيا 

وجمتمعيا لألشخاص ذوي اإلعاقة وفق 

 أفضل املعايري واملمارسات العاملية

توحيد اجلهود بني القطاعات املختلفة 

املقدمة لألشخاص  للنهوض باخلدمات

ذوي اإلعاقة وإتاحة الفرصة أمام 

 .اجملتمع للمشاركة

تبصري األشخاص ذوي اإلعاقة 

حبقوقهم األساسية اليت كفلها هلم 

 دينهم ووطنهم.

تذليل العقبات اليت تواجه األشخاص 

ذوي اإلعاقة لتمكينهم وحتقيق 

 مشاركتهم يف اجملتمع
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 االستعداد املستهدفون القسم املبادرات
تاريخ 

 التنفيذ
 ةاالسرتاتيجي األهداف املدة امليزانية املتطلبات املكان

خدمات الربيد 

 لكرتونياإل

تقنية 

 املعلومات

منسوبو 

 اجلمعية
 مارس 5 مارس 1

 مقر اجلمعية

 مركز شذى

 حسابات عدد زيادة

Office 365 ملنسوبي 

 .ستخدم 100 إىل اجلمعية

 مستمر 00

 املعلومات لتقنية احليوية البنية تطوير

 لدعم واخلصوصية األمان مستوى ورفع

 واخلدمات العمليات

اليوم العاملي ملتالزمة 

 اوند

العالقات 

العامة 

 واإلعالم

 اجملتمع

ذوو متالزمة 

 داون وأهاليهم

 فرباير 24

 نشرات ومطبوعات -- مارس 23

 يومان 20.000

العمل على تنمية الوعي وإرشاد 

أفراد اجملتمع باإلشكاالت اليت 

يعاني منها ذوو اإلعاقة والسبل 

 املثلى للتعاطي معها

 مارس 22

 معرض جممع العثيم

يق الدمج الشامل تعليمًيا حتق

ووظيفًيا وجمتمعيا لألشخاص ذوي 

اإلعاقة وفق أفضل املعايري 

 واملمارسات العاملية

 مقر اجلمعية
لقاء مع عائالت أطفال 

 متالزمة داون

تشجيع األعمال التطوعية البناءة 

اليت ختدم األشخاص ذوي اإلعاقة 

 .يف املنطقة

كيفية  حماضرة عن

العمل إنشاء فريق 

 الفعال

فريق ضياء 

التطوعي 

لذوي اإلعاقة 

 البصرية

اإلعاقة ذوو 

 البصرية
 اجلمعيةمقر  مارس28 فرباير29

 خطابات دعوة للحضور

 اجلمعيةجتهيز قاعة 
 يوم 1.000

تأهيل وتدريب األشخاص ذوي 

اإلعاقة لتمكينهم من العمل يف 

 خمتلف اجملاالت

تبصري األشخاص ذوي اإلعاقة 

وقهم األساسية اليت كفلها هلم حبق

 دينهم ووطنهم.
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 االستعداد املستهدفون القسم املبادرات
تاريخ 

 التنفيذ
 ةاالسرتاتيجي األهداف املدة امليزانية املتطلبات املكان

حماضرة عن الشخصية 

 الناجحة الذكية 

فريق ضياء 

التطوعي 

لذوي 

اإلعاقة 

 البصرية

ذو اإلعاقة 

 البصرية
 مقر اجلمعية مارس 12 مارس 5

 خطابات دعوة للحضور

 جتهيز قاعة اجلمعية
 واحديوم  1.000

العمل على تنمية الوعي وإرشاد 

مع باإلشكاالت اليت أفراد اجملت

يعاني منها ذوو اإلعاقة والسبل 

 . املثلى للتعاطي معها

املساهمة يف تدريب الكوادر 

البشرية يف جمال الرتبية اخلاصة 

واخلدمات التأهيلية املساندة 

لرفد اجملتمع بالكفاءات املؤهلة 

 . يف هذا امليدان

مركز شذى للرعاية 

 النهارية

الشؤون 

 اإلدارية

 واملالية

األطفال ذوو 

اإلعاقة 

 وأسرهم

    مركز شذى مارس 15 مارس 1

افتتاح مراكز متخصصة لتوفري 

اخلدمات الشاملة لألشخاص ذوي 

اإلعاقة سواء أكانت عالجية أم 

 تعليمية أم تأهيلية ومساندة أسرهم.

توحيد اجلهود بني القطاعات 

املختلفة للنهوض باخلدمات املقدمة 

اص ذوي اإلعاقة وإتاحة لألشخ

 .الفرصة أمام اجملتمع للمشاركة

املساهمة يف تدريب الكوادر البشرية 

يف جمال الرتبية اخلاصة واخلدمات 

التأهيلية املساندة لرفد اجملتمع 

 . بالكفاءات املؤهلة يف هذا امليدان
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 االستعداد املستهدفون القسم املبادرات
تاريخ 

 التنفيذ
 ةاالسرتاتيجي األهداف املدة امليزانية املتطلبات املكان

 رحلة عطاء األحساء

نطقة املألبرز املعامل يف 

 عاقةوتهيئتها لذوي اإل

فريق عطاء 

التطوعي 

لذوي 

اإلعاقة 

 احلركية

ذو اإلعاقة 

 احلركية
 منطقة األحساء مارس29 يناير1

خماطبة اجلهات 

, استخراج احلكومية

ات, دعوة املوافق

 مجعيات من ذوي اإلعاقة

 أيام 3 20.000

تبصري األشخاص ذوي اإلعاقة 

حبقوقهم األساسية اليت كفلها هلم 

 دينهم ووطنهم.

تشجيع األعمال التطوعية البناءة اليت 

ختدم األشخاص ذوي اإلعاقة يف 

 .املنطقة

حتقيق الدمج الشامل تعليمًيا 

ووظيفًيا وجمتمعيا لألشخاص ذوي 

اإلعاقة وفق أفضل املعايري 

 واملمارسات العاملية

 رحلة إىل مدينة الرياض

فريق ضياء 

التطوعي 

لذوي 

اإلعاقة 

 البصرية

عاقة ذو اإل

 البصرية
 الرياض سبتمرب 26 فرباير 2

زيارة مركز ذوي 

االحتياجات اخلاصة 

جبامعة امللك سعود ومجعية 

 كفيف اخلريية

 أيام 4 10.000

العمل على تنمية الوعي وإرشاد 

أفراد اجملتمع باإلشكاالت اليت 

يعاني منها ذوو اإلعاقة والسبل 

 .املثلى للتعاطي معها

الشامل تعليمًيا حتقيق الدمج 

ووظيفًيا وجمتمعيا لألشخاص ذوي 

اإلعاقة وفق أفضل املعايري 

 واملمارسات العاملية

تشجيع األعمال التطوعية البناءة 

اليت ختدم األشخاص ذوي اإلعاقة 

 .يف املنطقة
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 االستعداد املستهدفون القسم املبادرات
تاريخ 

 التنفيذ
 ةاالسرتاتيجي األهداف املدة امليزانية املتطلبات املكان

مراجعة إجراءات حوكمة 

 اجلمعية

الدراسات 

 واملشروعات

األشخاص ذوو 

اإلعاقة 

واملوظفون 

املتطوعون و

 واجملتمع

 اجلمعية مارس 24 يناير 1

رصد املعلومات وحصر 

 البيانات

 إعداد النماذج

 يوم 15 20.000

احلفاظ على قدرة اجلمعية على 

االستمرارية يف تقديم خدمات 

متنوعة ذات جودة عالية 

 ملستفيديها وأسرهم

 البيانات مركز تطوير

 اجلمعية ملقر لرئيسا

تقنية 

 املعلومات
 اجلمعية أبريل 1 مارس 4 املعلومات تقنية

 . دقيق خادم تأمني-

 التخزينية السعة زيادة-

 التحكم نظام توفري-

 الشبكة مبستخدمي

 شهران 120.000

 لتقنية احليوية البنية تطوير

 األمان مستوى ورفع املعلومات

 العمليات لدعم واخلصوصية

 واخلدمات

البدء بتشغيل مركز 

 شذى للرعاية النهارية

شؤون ال

اإلدارية 

 واملالية

األطفال ذوو 

اإلعاقة 

 وأسرهم

 مركز شذى أبريل 15 أبريل 1

بدء تشغيل املركز ابتداء 

من الفصل الصيفي 

 م2018

 مستمر 00

افتتاح مراكز متخصصة لتوفري 

اخلدمات الشاملة لألشخاص 

ذوي اإلعاقة سواء أكانت 

عالجية أم تعليمية أم تأهيلية 

 ومساندة أسرهم.

توحيد اجلهود بني القطاعات 

املختلفة للنهوض باخلدمات 

املقدمة لألشخاص ذوي اإلعاقة 

وإتاحة الفرصة أمام اجملتمع 

 .للمشاركة
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 االستعداد املستهدفون القسم املبادرات
تاريخ 

 التنفيذ
 ةاالسرتاتيجي األهداف املدة امليزانية املتطلبات املكان

العاملي يوم فعاليات ال

 للتوحد

العالقات 

العامة 

 واإلعالم

 اجملتمع

وأهالي األطفال 

 ذوي التوحد

 ابريل 5 مارس 20

 جممع العثيم

 نشرات ومطبوعات

 يومان 15.000

العمل على تنمية الوعي وإرشاد أفراد 

اجملتمع باإلشكاالت اليت يعاني منها ذوو 

 .اإلعاقة والسبل املثلى للتعاطي معها

 معرض

حتقيق الدمج الشامل تعليمًيا ووظيفًيا 

وجمتمعيا لألشخاص ذوي اإلعاقة وفق 

 أفضل املعايري واملمارسات العاملية

 مقر اجلمعية
اء مع عائالت أطفال لق

 التوحدذوي 

تشجيع األعمال التطوعية البناءة اليت 

ختدم األشخاص ذوي اإلعاقة يف 

 .املنطقة

 حماضرة عن فن اإللقاء

فريق عطاء 

التطوعي 

لذوي اإلعاقة 

 احلركية

اإلعاقة  وذو

 احلركية
 اجلمعيةمقر  أبريل22 مارس22

 خطابات دعوة للحضور

 جتهيز قاعة اجلمعية
 يوم 1.000

تأهيل وتدريب األشخاص ذوي اإلعاقة 

لتمكينهم من العمل يف خمتلف 

 اجملاالت

 43أسبوع األصم 

فريق األمل 

التطوعي 

 للصم

 اجملتمع

 والصم

 اجملتمع

 ابريل 19 أبريل 9
 جممع العثيم

 ومقر اجلمعية

 نشرات ومطبوعات

 معرض

 يومني 25.000

العمل على تنمية الوعي وإرشاد أفراد 

إلشكاالت اليت يعاني منها اجملتمع با

ذوو اإلعاقة والسبل املثلى للتعاطي 

 .معها

 فيلم يوم أصم

حتقيق الدمج الشامل تعليمًيا ووظيفًيا 

وجمتمعيا لألشخاص ذوي اإلعاقة وفق 

 أفضل املعايري واملمارسات العاملية

 تعلم لغة اإلشارة برنامج

ليت تشجيع األعمال التطوعية البناءة ا

ختدم األشخاص ذوي اإلعاقة يف 

 .املنطقة



 

 

  

 

27 
 

 االستعداد املستهدفون القسم املبادرات
تاريخ 

 التنفيذ
 ةاالسرتاتيجي األهداف املدة امليزانية املتطلبات املكان

 حماضرة عن

 حقوق ذوي اإلعاقة

فريق ضياء 

التطوعي 

لذوي 

اإلعاقة 

 البصرية

اإلعاقة  وذو

 البصرية
 اجلمعيةمقر  أبريل 17 مارس20

 خطابات دعوة للحضور

 جتهيز قاعة اجلمعية
 واحديوم  1.000

تأهيل وتدريب األشخاص ذوي 

عمل يف اإلعاقة لتمكينهم من ال

 خمتلف اجملاالت

تبصري األشخاص ذوي اإلعاقة 

حبقوقهم األساسية اليت كفلها 

 هلم دينهم ووطنهم.

معرض فريق دفرنت 

 جروب
 أبريل25 يناير1 اجملتمع تنمية املوارد

حديقة امللك 

 عبداهلل

ألعاب + مسرح +عروض 

 مرئية توعوية
 ثالثة أيام 10.000

على  احلفاظ على قدرة اجلمعية

االستمرارية يف تقديم خدمات 

متنوعة ذات جودة عالية 

 ملستفيديها وأسرهم

 حماضرة عن

 فن التعامل مع الكفيف

فريق ضياء 

التطوعي 

لذوي 

اإلعاقة 

 البصرية

 اجلمعيةمقر  مايو22 أبريل22 اجملتمعأفراد 
 خطابات دعوة للحضور

 جتهيز قاعة اجلمعية
 يوم 1.000

رشاد العمل على تنمية الوعي وإ

أفراد اجملتمع باإلشكاالت اليت 

يعاني منها ذوو اإلعاقة والسبل 

 . املثلى للتعاطي معها

املساهمة يف تدريب الكوادر 

البشرية يف جمال الرتبية اخلاصة 

واخلدمات التأهيلية املساندة 

لرفد اجملتمع بالكفاءات املؤهلة 

 . يف هذا امليدان
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 االستعداد املستهدفون القسم املبادرات
تاريخ 

 التنفيذ
 ةاالسرتاتيجي األهداف املدة امليزانية املتطلبات املكان

 اإلفطار الرمضاني

 العالقات

العامة 

 واإلعالم

األشخاص ذوي 

 اإلعاقة
 مايو 25 مايو 13

قاعة العزيزية 

 للمناسبات

 خطابات دعوة

 وجتهيز وجبات اإلفطار
 يوم 15.000

العمل على تنمية الوعي وإرشاد 

أفراد اجملتمع باإلشكاالت اليت 

يعاني منها ذوو اإلعاقة والسبل 

 .املثلى للتعاطي معها

امل تعليمًيا حتقيق الدمج الش

ووظيفًيا وجمتمعيا لألشخاص ذوي 

اإلعاقة وفق أفضل املعايري 

 واملمارسات العاملية

ذوات تدريب الفتيات 

 اإلعاقة

التدريب 

 والتوظيف

ذوات الفتيات 

 اإلعاقة
 مايو 25 فرباير 20

مجعية فتاة 

 األحساء

التنسيق مع اجلهات 

 املختصة
 شهور 6 350.000

ي تأهيل وتدريب األشخاص ذو

اإلعاقة لتمكينهم من العمل يف 

 خمتلف اجملاالت

املشاركة يف فعاليات 

 يوم املهنة

التدريب 

 والتوظيف

وذوو اجملتمع 

 اإلعاقة
 يونيو2 مايو 20

جامعة امللك 

 فيصل
 أيام 3 1.000 ركن توعوي وتعريفي

حتقيق الدمج الشامل تعليمًيا ووظيفًيا 

وجمتمعيا لألشخاص ذوي اإلعاقة وفق 

 عايري واملمارسات العامليةأفضل امل

العمل على تنمية الوعي وإرشاد أفراد 

اجملتمع باإلشكاالت اليت يعاني منها 

ذوو اإلعاقة والسبل املثلى للتعاطي 

 .معها

تبصري األشخاص ذوي اإلعاقة 

حبقوقهم األساسية اليت كفلها هلم 

 دينهم ووطنهم.
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 االستعداد املستهدفون القسم املبادرات
تاريخ 

 التنفيذ
 ةاالسرتاتيجي األهداف املدة امليزانية املتطلبات املكان

برنامج تدرييب يف لغة 

 رةاإلشا

فريق األمل 

التطوعي 

 للصم

أفراد اجملتمع 

والعاملون مع 

 ذوي اإلعاقة

 مقر اجلمعية يونيو 24 يونيو 10

التنسيق مع اجلهات 

 املختصة

 جتهيز قاعة اجلمعية

 أسبوعان 10.000

العمل على تنمية الوعي وإرشاد أفراد 

اجملتمع باإلشكاالت اليت يعاني منها ذوو 

 .اطي معهااإلعاقة والسبل املثلى للتع

املساهمة يف تدريب الكوادر البشرية 

يف جمال الرتبية اخلاصة واخلدمات 

التأهيلية املساندة لرفد اجملتمع 

 .بالكفاءات املؤهلة يف هذا امليدان

 برنامج االستقطاع الشهري

 تنمية املوارد

 اجملتمع

رجال األعمال 

 والشركات

 والبنوك

 املراكز التجارية

 حتدد الحًقا ونيوي 3 مايو 1

 تفعيل االستقطاع الشهري

خماطبة الشركات 

 واملؤسسات والبنوك 

 التواصل مع املؤسسات

 واكشاك محلة إعالمية

 شهر 20.000

احلفاظ على قدرة اجلمعية على 

االستمرارية يف تقديم خدمات  

متنوعة ذات جودة عالية 

 ملستفيديها وأسرهم

 التربعات السنويةبرنامج 

 الرتويج ملشروع بواقي اهللل

الرتويج لرقم تربعات اجلمعية 

5250 

 رحلة العمرة

فريق األمل 

التطوعي 

 للصم

ذوو اإلعاقة 

 السمعية
 مكة املكرمة مايو 31 يونيو 3

 تأمني املواصالت

 والسكن
 أيام 4 30.000

تذليل العقبات اليت تواجه األشخاص 

حتقيق ذوي اإلعاقة لتمكينهم و

 مشاركتهم يف اجملتمع

حتقيق الدمج الشامل تعليمًيا ووظيفًيا 

وجمتمعيا لألشخاص ذوي اإلعاقة وفق 

 أفضل املعايري واملمارسات العاملية

خدمات استضافة 

 اإلنرتنت

تقنية 

 املعلومات

منسوبو 

 اجلمعية
 يونيو 1 مايو 25

 مقر اجلمعية

 مركز شذى

 عةبسر اإلنرتنت خدمة تأمني 

4MB شذى ملركز. 
 مستمر 30.000

 لتقنية احليوية البنية تطوير

 األمان مستوى ورفع املعلومات

 العمليات لدعم واخلصوصية

 واخلدمات
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 االستعداد املستهدفون القسم املبادرات
تاريخ 

 التنفيذ
 ةاالسرتاتيجي األهداف املدة امليزانية املتطلبات املكان

الربنامج الرمضاني 

 الرتفيهي للصم

فريق األمل 

التطوعي 

 للصم

ذوو اإلعاقة 

 السمعية

 واجملتمع

 ابريل 16

 مايو 16
اسرتاحة الصم 

الربنامج جتهيز موقع  الثقافية

 وتوفري االحتياجات 

 ربنامج فقرات الاعداد 

 جتهيز قاعة اجلمعية

 يومان 10.000

حتقيق الدمج الشامل تعليمًيا ووظيفًيا 

وجمتمعيا لألشخاص ذوي اإلعاقة وفق 

 أفضل املعايري واملمارسات العاملية

 مقر اجلمعية مايو 30

العمل على تنمية الوعي وإرشاد أفراد 

باإلشكاالت اليت يعاني منها  اجملتمع

ذوو اإلعاقة والسبل املثلى للتعاطي 

 .معها

 تطوير شبكة املعلومات
تقنية 

 املعلومات
 مقر اجلمعية يونيو  15 مايو 22 تقنية املعلومات

تركيب شبكة معلومات 

لتشغيل مكونات احلاسب 

 اآللي وملحقاته

 يوًما 45 60.000

 لتقنية احليوية البنية تطوير

 األمان مستوى ورفع وماتاملعل

 العمليات لدعم واخلصوصية

 واخلدمات

 فرحة ذوي اإلعاقة

 حفل معايدة

 عيد الفطر

العالقات 

العامة 

 واإلعالم

خمتلف 

 اإلعاقات
 يونيو 18 يونيو 5

مركز التأهيل 

 الشامل

 مسرح ترفيهي

 جوائزوهدايا 
 أيام 3 20.000

حتقيق الدمج الشامل تعليمًيا ووظيفًيا 

لألشخاص ذوي اإلعاقة وفق  وجمتمعيا

 واملمارسات العاملية أفضل املعايري

جممع الراشد 

 تاون سكوير

العمل على تنمية الوعي وإرشاد أفراد 

اجملتمع باإلشكاالت اليت يعاني منها 

ذوو اإلعاقة والسبل املثلى للتعاطي 

 .معها

 مقر اجلمعية

 تشجيع األعمال التطوعية البناءة اليت

ختدم األشخاص ذوي اإلعاقة يف 

 .املنطقة
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 االستعداد املستهدفون القسم املبادرات
تاريخ 

 التنفيذ
 ةاالسرتاتيجي األهداف املدة امليزانية املتطلبات املكان

مشروع األجهزة 

 التعويضية

 (الثانية)املرحلة 

خدمات 

 املستفيدين

ذوو اإلعاقة 

احلركية 

والسمعية 

 والبصرية

 شهور 6 350.000 جهاز 110توفري   -- يوليو 1 يوليو 1

تذليل العقبات اليت تواجه األشخاص 

ذوي اإلعاقة لتمكينهم وحتقيق 

 يف اجملتمع مشاركتهم

توحيد اجلهود بني القطاعات املختلفة 

للنهوض باخلدمات املقدمة لألشخاص 

ذوي اإلعاقة وإتاحة الفرصة أمام 

 اجملتمع للمشاركة

 احلجرحلة 

فريق عطاء 

التطوعي 

لذوي 

اإلعاقة 

 احلركية

 يونيو14 ذوو اإلعاقة
14 

 أغسطس
 مكة املكرمة

تأمني مواصالت 

 والسكن

مع اجلهات  التنسيق

 املختصة

 أسبوع 50.000

تذليل العقبات اليت تواجه األشخاص 

ذوي اإلعاقة لتمكينهم وحتقيق 

 مشاركتهم يف اجملتمع

حتقيق الدمج الشامل تعليمًيا ووظيفًيا 

وجمتمعيا لألشخاص ذوي اإلعاقة وفق 

 أفضل املعايري واملمارسات العاملية

حماضرة عن اخلرائط 

 الذهنية

يق ضياء فر

التطوعي لذوي 

 اإلعاقة البصرية

اإلعاقة  وذو

 البصرية
 اجلمعيةمقر  يوليو 12 يوليو 10

 خطابات دعوة للحضور

 جتهيز قاعة اجلمعية
 يوم 1.000

تأهيل وتدريب األشخاص ذوي 

اإلعاقة لتمكينهم من العمل يف 

 خمتلف اجملاالت

دورة تدريبية يف مبادئ 

 اللغة اإلجنليزية

فريق ضياء 

تطوعي لذوي ال

 اإلعاقة البصرية

اإلعاقة  وذو

 البصرية
 الكلية التقنية يوليو 15 يوليو1

التنسيق مع اجلهات ذات 

 العالقة
 شهر 5.000

تأهيل وتدريب األشخاص ذوي 

اإلعاقة لتمكينهم من العمل يف 

 خمتلف اجملاالت

ورشة عمل يف فن التوجه 

 واحلركة للمكفوفني

فريق ضياء 

التطوعي لذوي 

 قة البصريةاإلعا

ذو اإلعاقة 

 البصرية
 اجلمعيةمقر  أغسطس13 يوليو 20

 خطابات دعوة للحضور

 جتهيز قاعة اجلمعية
 يومان 1.000

تأهيل وتدريب األشخاص ذوي 

اإلعاقة لتمكينهم من العمل يف 

 خمتلف اجملاالت
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 االستعداد املستهدفون القسم املبادرات
تاريخ 

 التنفيذ
 ةاالسرتاتيجي األهداف املدة امليزانية املتطلبات املكان

 فرحة ذوي اإلعاقة

 حفل معايدة

 عيد األضحى

العالقات 

العامة 

 واإلعالم

خمتلف 

 تاإلعاقا

16 

 أغسطس

24 

 أغسطس

 التأهيل الشامل

 مسرح ترفيهي

 جوائز وهدايا و
 أيام 3 20.000

حتقيق الدمج الشامل تعليمًيا ووظيفًيا 

وجمتمعيا لألشخاص ذوي اإلعاقة وفق 

 أفضل املعايري واملمارسات العاملية

جممع الراشد 

 تاون سكوير

العمل على تنمية الوعي وإرشاد أفراد 

اإلشكاالت اليت يعاني منها اجملتمع ب

ذوو اإلعاقة والسبل املثلى للتعاطي 

 .معها

 مقر اجلمعية

تشجيع األعمال التطوعية البناءة 

اليت ختدم األشخاص ذوي اإلعاقة 

 .يف املنطقة

 االحتفال باليوم الوطين

العالقات 

العامة 

 واإلعالم

خمتلف 

 اإلعاقات

20 

 سبتمرب
 سبتمرب23

جممع الراشد 

 اون سكويرت

احتفاالت مسرحية 

 تفاعلية وهدايا وجوائز
 واحديوم  5.000

حتقيق الدمج الشامل تعليمًيا 

ووظيفًيا وجمتمعيا لألشخاص ذوي 

اإلعاقة وفق أفضل املعايري 

 واملمارسات العاملية

العمل على تنمية الوعي وإرشاد 

أفراد اجملتمع باإلشكاالت اليت 

قة والسبل يعاني منها ذوو اإلعا

 .املثلى للتعاطي معها

تشجيع األعمال التطوعية البناءة 

اليت ختدم األشخاص ذوي اإلعاقة 

 .يف املنطقة



 

 

  

 

33 
 

 االستعداد املستهدفون القسم املبادرات
تاريخ 

 التنفيذ
 ةاالسرتاتيجي األهداف املدة امليزانية املتطلبات املكان

لعصا العاملي ليوم ال

 م2018 البيضاء

 

فريق ضياء 

التطوعي 

لذوي 

اإلعاقة 

 البصرية

 اجملتمع

 جممع العثيم أكتوبر 18 سبتمرب 1

 معرض

 أيام 3 20.000

تنمية الوعي وإرشاد أفراد  العمل على

اجملتمع باإلشكاالت اليت يعاني منها 

 ذوو اإلعاقة والسبل املثلى للتعاطي معها

 فيلم يوم مكفوف املكفوفون

حتقيق الدمج الشامل تعليمًيا ووظيفًيا 

وجمتمعيا لألشخاص ذوي اإلعاقة وفق 

 أفضل املعايري واملمارسات العاملية

عمال التطوعية البناءة اليت تشجيع األ

ختدم األشخاص ذوي اإلعاقة يف 

 .املنطقة

املسابقات التوعوية ومعرض 

مسابقة القصة القصرية, 

مسابقة التصوير, مسابقة 

 الرسم, مسابقة املقال

العالقات 

العامة 

 واإلعالم

 اجملتمع
1 

 اغسطس
 -- أكتوبر 12

ومطبوعات  إعالنات-

 متنوعة 

 يةعداد ميزانية تقديرإ-

 أشهر 6 90.000

العمل على تنمية الوعي وإرشاد أفراد 

اجملتمع باإلشكاالت اليت يعاني منها 

ذوو اإلعاقة والسبل املثلى للتعاطي 

 .معها

لألشخاص اليوم العاملي 

 م2018ذوي اإلعاقة 

فريق عطاء 

التطوعي 

لذوي 

اإلعاقة 

 احلركية

 اجملتمع

واألشخاص 

 ذوي اإلعاقة

 مع العثيمجم ديسمرب 6 نوفمرب 20

 معرض توعوي

بنرات  وبروشورات 

 ومحلة إعالمية

 ثالثة أيام 40.000

العمل على تنمية الوعي وإرشاد أفراد 

اجملتمع باإلشكاالت اليت يعاني منها 

ذوو اإلعاقة والسبل املثلى للتعاطي 

 .معها

حتقيق الدمج الشامل تعليمًيا ووظيفًيا 

وفق  وجمتمعيا لألشخاص ذوي اإلعاقة

 أفضل املعايري واملمارسات العاملية

تشجيع األعمال التطوعية البناءة اليت 

ختدم األشخاص ذوي اإلعاقة يف 

 .املنطقة
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 االستعداد املستهدفون القسم املبادرات
تاريخ 

 التنفيذ
 ةاالسرتاتيجي األهداف املدة امليزانية املتطلبات املكان

 احلفل السنوي

العالقات 

العامة 

 واإلعالم

 اجملتمع

واألشخاص ذوي 

 اإلعاقة

10 

 أغسطس
 سبتمرب 6

قاعة مركز 

 التأهيل الشامل
 واحد يوم 15.000 احلفل السنوي

العمل على تنمية الوعي وإرشاد أفراد 

اجملتمع باإلشكاالت اليت يعاني منها 

ذوو اإلعاقة والسبل املثلى للتعاطي 

 .معها

 م2018جملة احلصاد 

العالقات 

العامة 

 واإلعالم

 -- ديسمرب 31 يناير 1 اجملتمع

 تشكيل جلان-

 مجع البيانات-

 التصميم والطباعة-

 سنة 25.000

مية الوعي وإرشاد أفراد العمل على تن

اجملتمع باإلشكاالت اليت يعاني منها 

ذوو اإلعاقة والسبل املثلى للتعاطي 

 .معها

 


