التقرير السنوي
لجمعية همم ألسر ذوي اإلعاقة
عام 2019م 1441 -هـ

 البداية
 من نحن

 مجلس إدارة همم

المحتوى

 خدماتـنا
 برامجنـا لعام 2019م
 إحصائية التواصل االجتماعي
 همم في عيون الصحافة
 التطوع في همم
 الخطة االستراتيجية
 شركاء النجاح
 التقرير المالي
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 تواصل معنا

البداية

تأسست جمعية همم ألسر ذوي اإلعاقة عام
1432هـ تحت مظلة وزارة العمل والتنمية
االجتماعية رقم  595بإسم الجمعية السعودية
الخيرية لدعم أسر ذوي االحتياجات الخاصة (جسد)
وفي عام 1440هـ ،تم تغيير اسمها إلى جمعية
همم ألسر ذوي اإلعاقة.
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يشمل مصطلح ذوي اإلعاقة الفئات مثل:

فئات ذوي اإلعاقة

اإلعاقة الحسية

اإلعاقة الذهنية

صعوبات التعلم
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اإلعاقة الحركية
االضطرابات السلوكية النمائية

(التوحد ،فرط الحركة وتشتت االنتباه)

األمراض المصاحبة لإلعاقة

اإلطار االستراتيجي

رؤيتـنا

رسالتـنا

قيمنا

متخصصا
نموذجا
أن نكون
ً
ً

جمعيــة خيريــة تعمــل علــى

• المسؤوليـة.

فــــي ت هيــــل ودعــــم أســــر

دعـــــم وتمكـــــين أســـــر ذوي

ذوي اإلعاقة

• المشاركـة.

اإلعاقة من خالل منهجيات

• المسـاواة.

متطــــورة ،كتــــاءات واعيــــة

• االحترافيـة

وبيئة جاذبة.

أهدافنا
• تحسين جودة الحيـاة لـدأ أسـر ذوي

اإلعاقة.
• ت هيــل أســر ذوي اإلعاقــة لــدمجهم
في المجتمع.
• بنــــاء قنــــوات للتواصــــل المعرفــــي
التعـــــال والمتكامـــــل بـــــين األســـــر
ّ
لتبادل الخبرات.
• تعزيـــز الـــوعي لــــدأ المجتمـــع بمــــا
يخدم ذوي اإلعاقة.
• تشبيك الشراكات التاعلة.
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صاحبة السمو األميرة /مشاعل بنت عبدالمحسن بن جلوي آل سعود
رئيس مجلس اإلدارة

مجلس اإلدارة

الدكتورة /نعيمة بنت إبراهيم الغنّ ام
نائب رئيس مجلس اإلدارة

أمين الصندوق

األستاذ /الوليد بن حمد آل مبارك

األستاذ /أحمد بن صالح الرماح

األستاذ /خلدون بن خالد المبيض

الدكتورة /هدى بنت إدريس كنفر

الدكتورة /بسمة بنت هاشم فيرا

الدكتورة /اآلء بنت عبدالعزيز الدبيكل

عضو مجلس إدارة
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األستاذ /سعد بن عبدالرحمن العيد

عضو مجلس إدارة

عضو مجلس إدارة

عضو مجلس إدارة

عضو مجلس إدارة

عضو مجلس إدارة

.1عقد جلسات ،برامج تدريبية وتعليمية فردية لألسر مع أبنائهم.

خدماتـنا

 .2تقديم المحاضرات ،الندوات والبرامج التدريبية المتخصصة.

 .3تبادل التجارب والخبرات عبر لقاءات دورية مع األسر.

 .4تقديم االستشارات من ذوي االختصاص.
تبادل الخبرات والتجارب بين األسر عبر برنامج آزر
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 .5تقديم التوجيه واإلرشاد األسري المناسب.

خدماتـنا

 .6توفير المستلزمات الطبية لذوي اإلعاقة.

 .7تهيئة المساكن ألسر ذوي اإلعاقة.

 .8ربط األسر بالجهات ذات المنفعة.

 .9تفعيل األيام العالمية التي تخص ذوي اإلعاقة.
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مشاركة الجمعية في تتعيل اليوم العالمي لألشخاص ذوي اإلعاقة

نطاق خدامتـنا
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الشرقية
محافظات المنطقة
ّ

برامجنـا لعام 2019م 1441-هـ

يهدف البرنامج إلى التوعية والتعريف باإلعاقات المختلتة والخدمات المقدمة داخل وخارج الجمعية من خالل إقامة
الحمالت ،المشاركة في التعاليات وتتعيل قنوات التواصل االجتماعي لتوعية وإثراء المجتمع باإلضافة إلى الوصول

برنامج ترابـط

إلى أكبر عدد من المستتيدين من ذوي اإلعاقة وأسرهم.

الفئة المستهدفة

أهداف البرنامج
التعال مع المجتمع الخارجي.
 .1التواصل
ّ

•ذوي اإلعاقة.

 .2التعريف بجمعية همم وأهدافها وبرامجها.

•أسر ذوي اإلعاقة.

 .3المســـاهمة فـــي دمـــج ذوي اإلعاقـــة فـــي

•أفراد المجتمع.

المجتمــع وتعزيــز ثقــتهم ب نتســهم وقــدراتهم
من خالل مشاركاتهم.
 .4التوعية بالبرامج التربويـة والت هيليـة الخاصـة
لهـــم وحقـــوقهم مـــن خـــالل إشـــرا
12

المختصة في مجال اإلعاقة.

الجهـــات

نوع البرنامح
سنوي ،توعوي ،ثقافي ،ترفيهي

الداعمين للبرنامج
شركة عبدالرحمن الراشد وأوالده.

•الجهــــــات المختصــــــة والتــــــي
تُ عنى بذوي اإلعاقة.

عدد مرات تنفيذ البرنامج

الراعي اإلعالمي

 17مرة.

جريدة اليوم

ضمن برنامج ترابط شاركت الجمعية في عدد من المعارض والتعاليات والمؤتمرات للتعريف بدورها وإبراز إنجازاتها
بحضور عدد من المسؤولين والمهتمين والمعنيين بتوزيع إصدارات الجمعية والتعريف بخدماتها للزوار.

ترابط (المشاركـات)
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مشاركة بمناسبة اليوم العالمي للتوحد مع مركز شمعة التوحد للتأهيل

مشاركة في اللقاء السنوي العشرون لعضوات وكافالت بر الشرقية

مقر المشاركة

الجهة المنفذة

عدد الزوار

مقر المشاركة

الجهة المنفذة

غرفة الشرقية.

مركز شمعة التوحد للت هيل

 50زائر

عدد الزوار

فندق الشيراتون بالدمام

جمعية البر بالمنطقة الشرقية

 12زائر

تقديم االستشارات

د.بسمة بنت هاشم فيرا  -أ.حنان بنت يحيى حبيب

فعالية مركزك صحتك

ترابط (المشاركـات)
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اليوم العالمي لألشخاص ذوي اإلعاقة مع جمعية إيفاء لرعاية ذوي اإلعاقة

مقر المشاركة

الجهة المنفذة

عدد الزوار

مقر المشاركة

الجهة المنفذة

حديقة ساحة التيصلية

لجنة التمكين المجتمعي

 33زائر

مجمع الراشد بالخبر

عدد الزوار

جمعية إيتاء لرعاية ذوي اإلعاقة

 79زائر

التابعة لمركز صحي التيصلية

داعم للفعالية

متجر  )20( ،Bunch a flowerبوكيه الوردة الواحدة

اليوم العالمي لألشخاص ذوي اإلعاقة مع جمعية التأهيل الشامل للذكور

ترابط (المشاركـات)
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مقر المشاركة

الجهة المنفذة

عدد الزوار

مجمع دارين بالدمام

الت هيل الشامل للذكور بالدمام

 63زائر

داعم للفعالية

متجر  )20( ،Bunch a flowerبوكيه الوردة الواحدة

اليوم العالمي للتطوع مع هيئة الهالل األحمر السعودي

مقر المشاركة

الجهة المنفذة

مستشتى الوالدة واألطتال بالدمام

هيئة الهالل األحمر السعودي

عدد الزوار

 67زائر

ضمن برنامج ترابط نظمت الجمعية عدد من الزيارات للجمعيات والمراكز المعنية بذوي اإلعاقة بهدف تبادل الخبرات

والتعرف على الخدمات المقدمة وكان أبرزها لـ :

ترابط (الزيارات الخارجية)
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الموقع

الجهة

الدمام

مركز الت هيل الشامل لإلناث

الخبر

مركز همة للخدمات المساندة

الدمام

جمعية إيتاء لرعاية ذوي اإلعاقة

الدمام

جمعية البر بالمنطقة الشرقية

الدمام

مركز صحي القادسية

الرياض

جمعية اإلمام

ضمن برنامج ترابط استقبلت الجمعية عدد من الزيارات للتعرف على أعمالها وأنشطتها من عدد من الجهات وكان أبرزها:

ترابط (الزيارات الداخلية)

م

الجهات الزائرة لمقر الجمعية

.1

إدارة التثقيف اإلكلينيكي والتمكين المجتمعي

.2

.3
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زيارة فضيلة الشيخ المتتي /علي المري
عضو اإلفتاء ،المشرف العام على الرئاسة العامة للبحوث العلمية واإلفتاء بالمنطقة الشرقية.

األستاذة /حنان بنت سعد الجميعة
سعادة المشرفة العامة على وحدات مركز التنمية االجتماعية بالدمام

ضمن برنامج ترابط فعلت الجمعية عدد من األيام العالمية وذلك لتعريف الجمهور بخدماتها.

ترابط (األيام العالميـة)

تفعيل اليوم العالمي لمتالزمة داون

مقر التنفيذ

جمعية همم ألسر ذوي اإلعاقة

• مركز جود.

طالبات كلية التمريض بجامعة األمام عبدالرحمن بن فيصل

 21متطوعة.

• مركز دراية.
•
الداعمين للفعالية

• مركز روائع نوفا.
•

التنانة نوف الظاهر.

• زهور الميس
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الجهات المشاركة

الجهات المتعاونة

عدد المتطوعات

•

Fragrant

• Let's Party

مركز غصون المستقبل.

• جمعية إيتاء لرعاية ذوي اإلعاقة.
• مركز تنمية الطتل للرعاية النهارية.

عدد المستفيدين من الفعالية

التطوعية
عدد الساعات
ّ

 121مستتيد.

 3.30ساعات النشاط

ترابط (األيام العالمية)

تفعيل اليوم الوطني السعودي الـ 89

مقر التنفيذ

الداعمين للفعالية

جمعية همم ألسر ذوي اإلعاقة

• زهور الميس
•

• Let's Party

عدد المستفيدين من الفعالية

 45مستتيد.
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Fragrant

عدد المتطوعات

متطوعة واحدة.

تم تطوير البرنامج بإضافة عضويات جديدة و تم التصويت عليها في الجمعية العمومية و اعتمادها من قبل أعضاء مجلس اإلدارة.

العضوية

عضو شريك

عضو عامل

فــي ت ســيس الجمعيــة

العضـــو المنتســـب هـــو الـــذي

يشــار

اء
بهـا بعــد قيامهـا بنـ ً

يطلب االنتساب إلى عضـوية

الجمعيـــــة التطوعيـــــة ويبـــــدي

علــــى قبــــول مجلــــس اإلدارة

الجمعيـــــــة ويقبـــــــل مجلـــــــس

التزامه ب عمال الجمعية.

لطلب العضوية المقدم منه.

اإلدارة ذلــــــــك بعــــــــد تحقــــــــ

أو التحـ

الشــــروط المنصــــوص عليهــــا
بالنظام.

فــي أنشــطة وبــرامج

تمـــــــــنح عضـــــــــوية ســـــــــتير
للشخصـــــيات المـــــؤثرة فـــــي

العضــــو الشــــريك هــــو الــــذي

العضـــــو العامـــــل هـــــو الـــــذي
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عضو داعم

عضو منتسب

شـار

عضو سفير

المجتمــــــــــــع ،اإلعالميــــــــــــين،
العضـــــو الـــــداعم هـــــو الـــــذي

الناشــــــــطين فــــــــي المجــــــــال

يســاهم فــي أنشــطة وبــرامج

االجتمــــــــاعي بشــــــــكل عــــــــام

الجمعية ويبدي التزامه ودعمه

والمهتمـــــين بـــــذوي اإلعاقـــــة

ألعمـــــــال الجمعيـــــــة بشـــــــكل

بشــكل خــاص ،باإلضــافة إلــى

مستمر.

رجال وسيدات األعمال.

برنامج الجلسات الفردية
21

برنامج يهدف إلى تطوير وتدريب أسر ذوي اإلعاقة في
مهارات الحياة اليومية واالجتماعية وذلك عن طري
التردية والتوجيه واإلرشاد واالستشارات.

الجلسات

برنامج الجلسات الفردية
22

أهداف البرنامج

 .1توعيـــة أوليـــاء األمـــور بطبيعـــة األشـــخاص ذوي

الفئة المستهدفة

• أسر ذوي اإلعاقة

نوع البرنامح

دوري ،تدريبي ،ت هيلي.

اإلعاقة.
 .2إكساب األسرة المهارات المناسبة للتعامل مـع
الحالة بطرق صحيحة وإيجابية.
 .3تحسين جودة الحياة لدأ أسر ذوي اإلعاقة .

مقر البرنامج

عدد مرات تنفيذ البرنامج

جمعية همم ألسر ذوي اإلعاقة

 3مرات.

 .4تقديم الدعم النتسي واالجتماعي لألسرة .
 .5تزويـــد االســـر بقاعـــدة علميـــة معرفيـــة واســـعة
لكيتية التعامل مع ذوي اإلعاقة .

عدد المستفيدين

 62مستتيد

يهدف البرنامج إلى حل المشاكل التي تواجه أسر ذوي اإلعاقة من خالل تقديم االستشارات واإلرشاد األسري من قبل
استشاريين و متخصصين وذلك عبر قنوات التواصل االجتماعي ،الهاتف االستشاري ,والجلسات االستشارية.

برنامج مستشارك

أهداف البرنامج

 .1مســـاهمة الجمعيـــة لتوعيـــة أســـر ذوي االعاقـــة وحـــل
مشكالتهم.

• أسر ذوي اإلعاقة

دوري ،ارشادي ،توعوي ،ت هيلي

 .2تقــديم االستشــارة النتســية واألســرية لــذوي اإلعاقــة

وألفراد اسرهم.
 .3تــدريب أســر مــن ذوي اإلعاقــة علــى اســتثمار قــدراتها
ومواهبها في المكان المناسب.
 .4ربــا الكتــاءات مــن اهــل التخص ـ

مقر البرنامج

عدد مرات تنفيذ البرنامج

جمعية همم ألسر ذوي اإلعاقة

دوري

والخبــرات بدراســة

الحاالت والرقي ب سر ذوي اإلعاقة.
 .5تعريــف أســر ذوي اإلعاقــة عــن آخــر المســتجدات فــي
23

الفئة المستهدفة

نوع البرنامج

التعامل وبناء العالقات النتسية واألسرية.

عدد المستفيدين

 143مستتيد

برنامج المستلزمات الطبية
24

انبثقت فكرة البرنامج من خالل رؤية الجمعية السعودية الخيرية (همم) ب ن تصبح
ً
ونظرا للمتطلبات المعيشية والصحية المكلتة
رائدة في مجال دعم أسر ذوي اإلعاقة،
ً
وحرصا من جمعية همم على تقديم أفضل الخدمات وتذليل
ألسر ذوي اإلعاقة،
الصعوبات لمستتيديها ،أعد هذا البرنامج و الذي يهدف لت مين المستلزمات الطبية
الضرورية في حياة كل فرد من ذوي اإلعاقة مثل (:السماعات الطبية  -األسرة الطبية –
الكراسي المتحركة الكهربائية) وذلك بغرض المساهمة في تحسين ورفع مستوأ
الجودة ونوعية الحياة لألسر المستتيدة.

أهداف البرنامج
.1

عقد شراكات مع الجهات ذات العالقة والتعاون
معها في تتعيل دور الجمعية.

برنامج المستلزمات الطبية

.2

جمعية همم ألسر ذوي اإلعاقة

الحياة ألسر ذوي اإلعاقة في المنطقة الشرقية عن
طري

ت مين األجهزة الطبية التعويضية.

عدد مرات تنفيذ البرنامج

 19مرة

الفئة المستهدفة

• ذوي اإلعاقة من المواطنين والمقيمين.

عدد المستفيدين

 19مستتيد

الجهات المتعاونة

• جمعية سواعد لإلعاقة الحركية
• جمعية الرحمة الطبية

نوع البرنامح
رعوي  -دوري

المساهمة في رفع وتحسين مستوأ جودة ونوعيه

• جمعية إيتاء
25

مقر البرنامج

الداعمين للفعالية

• مسك الخيرية
• أرامكو

البرامج التأهيلية

مجموعة من البرامج التدريبية وورش العمل والمحاضرات واللقاءات
األسرية التي تقدم للمهتمين ولألسر لتطوير مهاراتهم في طريقة

التعامل مع أبنائهم من ذوي اإلعاقة وتثقيتهم بالمرض أو اإلعاقة
وتزويدهم بكل جديد على المستوأ العالجي ،الت هيلي والغذائي.

26

البرامج التأهيلية

أهداف البرنامج
 .1المساهمة التاعلة في ت هيل وتمكين أسر ذوي اإلعاقة.
 .2تعريف األسر بالخدمات التي تقدمها المراكز المتخصصة

مقر البرنامج

جمعية همم ألسر ذوي اإلعاقة

جمعية إيتاء لرعاية ذوي اإلعاقة

مؤسسة سليمان بن عبد العزيز الراجحي

في المنطقة المالئمة الحتياجات أطتالهم والتوعية
بحقوقهم.
 .3تعريف األسر ب نواع اإلعاقة لدأ أبنائهم وكيتية التغلب
عليها والتعامل معها.
 .4تمكين األسرة من تحديد احتياجاتها ،ونقاط قوتها
وأولوياتها من خالل التتاعل مع اآلخرين ،ومعرفة كل

الفئة المستهدفة

• ذوي اإلعاقة

• أفراد المجتمع من المواطنين

عدد المستفيدين

 1597مستتيد

والمقيمين.

جديد عن نوع اإلعاقة لدأ األبناء.

عدد المدربين /المحاضرين
نوع البرنامح
توعوي  -ت هيلي
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الجهات المتعاونة

الداعمين للبرنامج

6

عدد مرات تنفيذ البرنامج

 6مرات.

م

احصائية محاضرات 1440هـ 2019 -م

احصائية البرامج التأهيلية

اسم المحاضرة

اسم المحاضر

أعداد المستفيدين

مكان اإلقامة

1

ندوة نافذة على التربية الخاصة

نايف صقر

369

جمعية إيتاء

2

محاضرة أهمية اإلسعافات األولية

اآلء الدبيكل

494

جمعية همم

3

اكتشاف أنواع الذكاء لدى أطفال االحتياجات وتنميتها

منى قازح

218

جمعية همم

4

أمراض الصرع والتشنجات عند األطفال

محمد ضمياء الغامدي

182

جمعية همم

5

تحديات الشخيص والقياس

رنا جميل طيبة

295

جمعية همم

6

إدارة الضغوط النفسية ألمهات ذوي اإلعاقة

نورة الكناني

39

جمعية همم

عدد المستفيدين

28

1597

هو برنامج اجتماعي ،تعليمي وترفيهي يقام بشكل دوري مقسم لمسارينً :
أوال :مسار األطفال :محدد التئة العمرية من ( 12 - 6سنة) لذوي اإلعاقة البسيطة (متالزمة داون  ،إعاقة

وثانيـا :مسار الفتيات من ( 13سنة فما فوق) من ذوي اإلعاقة الذهنية البسيطة ،متالزمة داون ،اإلعاقة الحركية ،بطئ
ذهنية بسيطة ،بطئ تعلم ،صعوبات تعلم ،إعاقة حركية بسيطة).
ً
تعلم ،صعوبات تعلم) تحت إشراف أخصائيات ومتطوعات متخصصات في التربية الخاصة ،يهدف إلى تهيئة بيئة مالئمة لعدد  11طتل و 6فتيات مستتيدين وذويهم لتنمية المهارات
والمواهب المعرفية والرياضية والتكرية للمشاركين من أطتال ذوي االعاقة ،وتعزيز جهود اندماجهم في المجتمع وذلك على مستوأ المنطقة الشرقية ،وتنمية التتيات وإكسابهن
مهارات مهنية و التدريب على تحمل المسؤولية والمشاركة االجتماعية خالل فترة اإلجازة الصيتية لعام 2019م.

النادي الصيفي
(الموسم الثالث)
29

مقر البرنامج

أهداف البرنامج
المساهمة في تحقي

الدور التكاملي

بين االسر ،المراكز النهارية ومدارس
الدمج

بتوفير

مكان

آمن

• جمعية همم ألسر ذوي اإلعاقة
• مقر جمعية الروضة التعاونية

مليء

باألنشطة الترفيهية والتعليمية لعدد
 11طتل و  6فتيات من ذوي اإلعاقة
على مستوأ المنطقة الشرقية خالل
عطلة صيف عام  2019م.

الفئة المستهدفة

• األطتال من ذوي اإلعاقة (  12-6سنة )
• التتيات من ذوي اإلعاقة (  13سنه وما فوق )

النادي الصيفي

الجهات المتعاونة

 جمعية الروضة التعاونية
 شركة سماسكو

(الموسم الثالث)

 صالون المالذ
 مركز جمال االندلس
 متجر فيتامين ذكاء

ضياء التطوعي

8

 عيادة سوا

لألسنان

عدد المتطوعين الذكور1 :
عدد المتطوعات اإلناث21 :

 إرساء للتدريب
 فري

دوباماينرز التطوعي

عدد المستفيدين

 53مستتيد

 شركة زهور الريف

عدد الفرق التطوعية:

1
عدد مرات تنفيذ البرنامج

الداعمين للبرنامج

مؤسسة سليمان بن عبد العزيز الراجحي الخيرية
30

 فري

الجهات المشاركة

عدد المدربين /المحاضرين

المتطوعين

 3مرات
نوع البرنامح
اجتماعي – تعليمي – ترفيهي  -توعوي

عدد الساعات التطوعية:

 560ساعة

برنامج آزر

برنامج مخت

للدعم النتسي ،الشخصي و االجتماعي ،يتم من

خالله مناقشة مواضيع تخ

أسر ذوي اإلعاقة مثل( :التوحد،

متالزمة داون ،الضغوطات النتسية ،و غيرها) عن طري

احتواء أعضاء

المجموعة (أمهات ذوي اإلعاقة) في الجلسات الشهرية باإلصغاء
لهم ،التعرف على المشاكل التي تواجههم ،التعبير عن مشاعرهم،
احتياجاتهم ،ومحاولة األخذ ب ياديهم ،بتبادل الخبرات والتجارب فيما
بينهم ،وذلك بقيادة نخبة من األخصائيين إلدارة الجلسات وضبطها
واإلجابة على استتساراتهم ،واستضافة المختصين من (أطباء –
اخصائيين – مشرفين تربويين – مستشارين) لتقديم الخدمات لهن
في الجلسات الالحقة.
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برنامج آزر

أهداف البرنامج

نوع البرنامج

مدة البرنامج

 .1المســـاهمة التاعلـــة فـــي ت هيـــل وتمكـــين

تنموي ،ت هيلي ،توعوي

 7أشهر

9

أسر ذوي اإلعاقة.
 .2خلــــ

بيئــــة آمنــــة وداعمــــة لألســــر للجــــوء

والتعبير فيها عن مشاعرهم ،واحتياجاتهم.
 .3المساهمة في تحسين جودة الحياة ألسـر
ذوي اإلعاقة.

الفئة المستهدفة

والمتكامل بين األسر لتبادل الخبرات.

الجهات المتعاونة

• أمهات ذوي التوحد

 مركز ستيبنغ ستون

• أمهات ذوي متالزمة داون

 روضة األساليب الحديثة
 مركز همة

 .4بنـــاء قنـــوات للتواصـــل المعرفـــي التعـــال
مقر البرنامج

• جمعية همم ألسر ذوي اإلعاقة

32

عدد األخصائيين واالستشاريين

عدد المستفيدين

 19مستتيد

شاركت جمعية همم بالبرامج التدريبية والتطويرية لمنسوبيها والتي تقدمها:

برنامج التدريب والتطوير
33

م

الجهة

اسم الورشة

.1

مؤسسة الملك خالد الخيرية بالرياض

برنامج بناء القدرات ويتضمن (ورشة عمل المتابعة والتقييم – ورشة عمل االتصال المؤسسي – ورشة
عمل تمكين المدراء التنتيذين – ورشة عمل تنمية الموارد المالية  -ورشة عمل مكافحة التستر التجاري)
والتي تم تقديمها في مقر مؤسسة الملك خالد الخيرية.

.2

وزارة العمل والتنمية االجتماعية
لتطوير

ضمن مبادرة العاملين في القطاع غير الربحي ،ويتضمن( :دورة الباحث االجتماعي في القطاع غير
الربحي  -دورة مدير المشاريع االحترافية في القطاع غير الربحي  -دورة المدير التنتيذي في القطاع الغير
ربحي).

.3

مركز التنمية االجتماعية

برنامج الرقابة المالية والموائمة اإلدارية للقطاع الغير ربحي بمقر مركز التنمية االجتماعية.

.4

مبادرة هارون

ورشة عمل مقترحات لتطوير خطة االستدامة المالية للجمعية.

.5

هيئة األشخاص ذوي اإلعاقة

.6

وزارة اإلسكان

ورشة أف

التعاون مع القطاع الثالث بهيئة رعاية األشخاص ذوي اإلعاقة.

ورشة عمل اإلسكان التنموي لترع وزارة اإلسكان بالمنطقة الشرقية بإشراف مركز التنمية االجتماعية
بتندق الهوليداي إن.

شاركت جمعية همم بالبرامج التدريبية والتطويرية لمنسوبيها والتي تقدمها:

برنامج التدريب والتطوير
34

اسم الورشة

م

الجهة

.7

سايتك

.8

مجلس المسؤولية المجتمعية

ورشة عمل "التخطيا التنتيذي بمقر مجلس المنطقة الشرقية للمسؤولية االجتماعية".

.9

جمعية وئام

ورشة عمل "بحث سبل التعاون بين المرصد الحضري و الجمعيات الخيرية" تحت إشراف جمعية
وئام بمقر مركز التنمية االجتماعية.

.10

جمعية أفق

“دورة شركاء النجاح في المنظمات".

ورشة عمل "كيف تصنعين تغطية متميزة في وسائل التواصل االجتماعي؟" بجمعية أف
لتنمية وت هيل التتيات.

احصائيات وسائل التواصل االجتماعي
35

عدد المتابعين

90

عدد المتابعين

3897

عدد المتابعين

1459

همم في عيون الصحافة
مقال صحفي عن همم ،صحيفة جهينة اإلخبارية

https://juhaina.in/?act=artc&id=62163
36

همم في عيون الصحافة
37

خبر صحفي عن اليوم العالمي لمتالزمة داون ،صحيفة الوطن
/2019/03تزامنً ا-مع-اليوم-العالمي-مهرجان-لمتالhttps://www.almowaten.net//

خبر صحفي عن اليوم العالمي لمتالزمة داون ،صحيفة المختصر اإلخبارية
/118087http://www.mini-news.net/

خبر صحفي عن اليوم العالمي لمتالزمة داون ،مجلة سنابل األمل لذوي اإلعاقة
http://asdmag.net/archives/87497

همم في عيون الصحافة
خبر صحفي عن النادي الصيفي ،صحيفة رسن اإللكترونية

38

https://www.rsan-news-sa.com/105321/

همم في عيون الصحافة
39

خبر صحفي عن برنامج آزر ،مجلة سنابل األمل لذوي اإلعاقة
https://asdmag.net/archives/101110

خبر صحفي عن برنامج آزر ،صحيفة اليوم
/6220440https://www.alyaum.com/articles/المملكة-اليوم/همم-تنظم-برنامجا-لدعم-أسر-األشخاص-ذوي-اإلعاقة

همم في عيون الصحافة
40

خبر صحفي عن تكريم داعمين مهرجان همم ،مجلة سنابل األمل
لذوي اإلعاقة
http://asdmag.net/archives/91172

خبر صحفي عن تكريم داعمين مهرجان همم ،وكالة األنباء السعودية

https://www.spa.gov.sa/viewfullstory.php?lang=ar&newsid=1920633

خبر صحفي عن تكريم داعمين مهرجان همم ،صحيفة اليوم
/6190297https://www.alyaum.com/articles/الشرقية-اليوم/األمير-سعود-بن-نايف-يكرم-
الداعمين-لمهرجان-همم-ألسر-ذوي-اإلعاقة

خبر صحفي عن تكريم داعمين مهرجان همم ،صحيفة المناطق السعودية
/725786https://almnatiq.net/

خبر صحفي عن تكريم داعمين مهرجان همم ،موقع شركة KBW investments
تكرم-صاحب/
/2019/05/13https://kbw-investments.com/ar/جمعيةِ -همم-ألسر-ذوي-اإلعاقةّ -

احصائيات التطوع في همم
41

عدد المتطوعين:

 86متطوع

عدد الفرق التطوعية:

7

عدد الساعات التطوعية:

 829ساعة

عدد المنضمين للتطوع:

54

ملخص االنجازات
42

عدد المستفيدين من برامج الجمعية:

 2,363مستفيد

عدد البرامج المقدمة لألسر خالل العام:

 7برامج

عدد البرامج المقدمة للموظفات خالل العام:

 16برنامج

تم استحداث خطة استراتيجية في عام 2019م ولمدة ثالث سنوات ،وذلك حتى تمارس الجمعية أعمالها بشكل منتظم ومؤسسي ،اعتمدت
ومحققا لألثر المخطط له بإذن ّ
الله.
ً
ميسرا
هذه الخطة على البساطة والواقعية في البناء والتصميم ،ليكون تنفيذها على أرض الواقع
ً
الغاية االستراتيجية األولى

الخطة االستراتيجية

تنمية اإليرادات

بناء بيئة عمل جذابة

من التبرعات

رفع القدرات
التنافسية للموارد

بناء ثقافة

تنمية اإليردات
من المنح
المؤسسية

تنمية الموارد
المالية واستدامتها
وكتاءة تشغيها

تطوير النظم
واللوائح المالية
43

الغاية االستراتيجية الثانية

وقياسها

زيادة أصول

االنضباط واالبداع

الجمعية وتنميتها

جذب الكتاءات

البشرية وتمكينها

البشرية

واستثمار
مواردها.

وتطويرها

بناء ثقافة التعلم
المستمر

استقطاب
الكتاءات البشرية
المناسبة

الغاية االستراتيجية الرابعة

الغاية االستراتيجية الثالثة

الخطة االستراتيجية

تطوير النظم

تنتيذ برامج متكاملة

والسياسات

ألسر ذوي اإلعاقة

اإلدارية
إقامة عالقات

عقد شراكات

مستدامة مع أسر

متعلة مع

ذوي اإلعاقة

منظمات المجتمع

وتمتينها

استخدام التقنية
المناسبة

التميز في البناء
والعمل

المؤسسي

المساهمة التاعلة

رفع كتاءة العمل

في ت هيل وتمكين

التطوعي

أسر ذوي اإلعاقة

بناء وصيانة
استهداف مناط

إدارة المعرفة
44

بكتاءة وفاعلية

جغرافية جديدة

السمعة
المؤسسية
للجمعية

شكرا لعطائكم ومساهمكم معنا في إنجاح فعاليات عام 2019م:
ً

شركاء النجاح
45

شركاء النجاح
46

القوائم المالية
47

القوائم المالية
48

القوائم المالية
49

القوائم المالية
50

القوائم المالية
51

القوائم المالية
52

القوائم المالية
53

القوائم المالية
54

ساهم معنا في دعم في أعمال الجمعية عبر إرسال:

ساهم معنا

للتبرع بـ 10رياالت

للتبرع بـ 12ريال

مرة واحدة ارسل رسالة

بشكل شهري أرسل 1

فارغة إلى الرقم 5406

إلى الرقم 5406

إللغاء االشتراك ارسل غ 1إلى رقم 5406
شركات االتصال مزودي الخدمة:
-

االتصاالت السعودية .STC
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-

موبايلي.

زين السعودية Zain

SMS

0138590029

تواصل معنا

info@hemam.org.sa

www.hemam.org.sa

Hemamksa

المملكة العربية السعودية
المنطقة الشرقية
الدمام ،حي الجامعيين
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