تقرير برامج ع ام  2018م
جمعي ة همم ألسر ذو ي اإلع اق ة

المحتو ى
▪ من نحن
▪ مجلس إدارة همم
▪ الفئة المستهدفة

▪ برامجنا لعام  2018م
▪ العالقات العامة واإلعالم
▪ التطوع في همم

▪ التقرير المالي
▪ شركاء نجاحنا
▪ تواصل معنا

2

رؤيتن ا
ا نكيييييييو روادا فيييييييي
تأهيييل ودعييم سيير ذوي
اإلعاقيية علييت مسييتوى
المملكيييييييييية العربييييييييييية
السعودية

رس التن ا
تقييييييييييييديم الخييييييييييييدمات
ية
المسيياندة والمتخ
فيييي التيييدريأ والتأهييييل
ألسييييييييير ذوي اإلعاقييييييييية
لتجويد حياتهم.

قيمن ا
•

المساواة

•

االحترافية

•

المسؤولية

اهدافن ا
• تحسييين جييودة الحييياة لييدى سيير
ذوي اإلعاقة
• تأهيييييييييل سيييييييير ذوي اإلعاقيييييييية
ليييييدمجهم فيييييي المجتمييييي دو
تردد.

• بناء قنيوات التواصيل المعرفيي
الفعال والمتكامل بين سر ذوي
ّ
اإلعاقيية لييدمجهم فييي المجتم ي
دو تردد
• تعزييز الييوعي لييدى المجتمي بمييا
يخييييييييدم سيييييييير ذوي اإلعاقيييييييية
ّ
الفعالة
وتشبيك الشراكات
3
3

مجل س اإلدارة

ص احب ة السمو األميرة .مش اعل بنت عبدالمحسن بن جل و ي
رئيس مجلس اإلدارة

األست اذة /منيرة ع اي ش الحرب ي
نائأ رئيس مجلس اإلدارة

الدكتورة .نعيم ة إبراهيم الغن ام
مين ال

ندوق

الدكتورة .االء عبدالعزيز الدبيك ل

الشيخ .الوليد حمد المب ارك
عضو مجلس إدارة

الدكتورة .هد ى إدري س كنفر
عضو مجلس إدارة

األست اذ .خلدو

خ الد المبي ض

عضو مجلس إدارة

عضو مجلس إدارة

الدكتورة .بسم ه ه اشم فيرا

األست اذ .احمد ص الح الرم اح

عضو مجلس إدارة
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عضو مجلس إدارة

فئ ات اإلع اقة

اإلع اق ة الحسي ة
( الب

اإلع اق ة الحركي ة

ري ة والسمعي ة )

االضطراب ات السلوكي ة النم ائي ة
( التوحد – فرط الحرك ة وتشتت االنتب اه )
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( من ضمنه ا متالزم ة داو )

صعوب ات التعلم

المش اكل ال
( ال

اإلع اق ة الذهني ة

حي ة الم

احب ة لإلع اق ة

رع – اضطراب ات اللغ ة والكالم – بع ض المتالزم ات الن ادرة )

بط ئ التعلم

برامجن ا لع ام  2018م

6

الجلس ات الفردية
تطوير وتدريأ سير ذو ي اإلع اقية في ي المهي ارات الحيي اة اليوميية مي
طفيييي الهم وذلييييك عيييين طرييييي الجلسيييي ات الفرديييييةت التوجيييييهت اإلرشيييي اد
واالستش ارات .

لقاءات استشارية

60

الفئة المستهدفة سر ذوي اإلعاقة

استشارات هاتفية

21

الجلسات الفردية

66

هدافه
• توعية ولياء األمور بطبيعة األشخاص ذوي اإلعاقة
• اكساب األسرة المهارات المناسبة للتعامل م الحالة بطرق صحيحة وإيجابية
• تحسين جودة الحياة لدى سر ذوي اإلعاقة
• تقديم الدعم النفسي واالجتماعي لألسرة
• تزويد األسر بقاعدة علمية معرفية واسعة لكيفية التعامل م ذوي اإلعاقة
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اح

ائي ات

الداعمين
مؤسسة مسك الخيرية

البرامج اإلثرائية والتوعوية
مجموعة من البرامج التدريبيةت المح اضرات واللق اءات األسرية ال ت ي
تقييدم للمهتمييين ولألسيير لتطييوير مه ي اراتهم فيي ي طريقيية التع امييل ميي
بن ائهم من ذو ي اإلع اقة وتثقيفهم ب المر ض و اإلع اقة وتزوييدهم ب كيل
جديد عل ت المستو ى العالج يت الت أهيل ي والغذائ ي .

اح

ائي ات

المحاضرات

10

المستفيدين

227

الفئة المستهدفة سر ذوي اإلعاقة و المهتمين

الداعمين
هدفه

مؤسسة سليما الراجحي الخيرية

العمييل علييت تنمييية مهييارات التواصييل الفعييال لييدى سيير ذوي اإلعاقيية لتنمييية

المهارات وصناعة النجاح لدى ذوي اإلعاقية وتعرييأ وليياء األميور بمهيارات نشير
القيم والعمل علت تنمية الذكاء العياطفي والتربيية بالحيأ ليدى األبياء واألمهيات
وبث روح األمل وتحفيز األسر علت العطاء

8

مؤسسة مسك الخيرية

الن اد ي ال

يف ي لذو ي اإلع اقة

برن امج اجتم اع يت تعليم ي وترفيه ي يهدف إل ت تيوف ير
بيئة مالئمة لألطف ال والفتي ات من ذو ي اإلع اقية وذوي هيم
لتنمية المه ارات والمواهأ المعرفية  ,الري اضية والف كريية
للمش اركينت وتعزييز جهيود انيدم اجهم في ي المجتمي وذليك
عل ت مستو ى المنطقة الشرقية .
الفئة المستهدفة سر ذوي اإلعاقة

اح

ائي ات

المتطوعات

8

مسار األطفال

16

مسار الفتيات

7

هدافه
•

المسيياهمة فييي تحقي ي

الييدور التكيياملي بييين االسييرت المراكييز النهارييية ومييدار

بتوفير مكا آمن وملئ باألنشطة الترفيهية والتعليمية خالل عطلة ال يأ
برامج تعديل السلوك

•

تطبي

•

المساهمة في تنمية المهارات الحياتية اليومية

•

المساهمة في تنمية القدرات اإلدراكية من خالل اللعأ التفاعلي

•

المساهمة في تنمية المهارات الذهنية والجسدية والقدرة علت حل المشكالت

•

المسييياهمة فيييي إكسييياب ذوي اإلعاقييية مهيييارات سيييلوكية اجتماعيييية تيييأهلهم لليييدمج
االجتماعي

•

المساهمة في زيادة الوعي بالذات والثقة بالنفس لفتيات ذوي اإلعاقة

•

المساهمة في بناء الشخ ية المتوازنة لفتيات ذوي اإلعاقة ودعم التواف

•

المسيياهمة فييي اكتشيياف المواهييأ لفتيييات ذوي اإلعاقييةت صييقلهات تييدعيم خبييراتهم
وتنمية مهاراتهم المختلفة

•

9

الييدمج

تدريأ فتيات ذوي اإلعاقة علت تحمل المسؤولية والمشاركة االجتماعية

النفسي

المستلزم ات الطبية
المس ي اهمة ف ي ي تحسييين ورف ي مسييتو ى جييودة ونوعيييه الحي ي اة ألسيير
ذو ي اإلع اقة في ي المنطقية الشيرقية عين طريي تي أمين األجهيزة الطبيية
التعويضية .

المستفيدين

26

الفئة المستهدفة ذوي اإلعاقة

سماعة طبية

33

كرسي كهربائي

8

سرير طبي

1

هدافه
• المساهمة في رف وتحسين مستوى جودة ونوعية الحياة ألسر ذوي اإلعاقية
في المنطقة الشرقية عن طري

تأمين األجهزة الطبية التعويضية

• عقد شراكات م الجهات ذات العالقة والتعاو معها في تفعيل دور الجمعية
للعميييل جنبيييا اليييت جنيييأ لتيييوفير األجهيييزة التعويضيييية بأسيييرع وقيييت و بسييي
اإلجراءات

10

اح

ائي ات

الداعمين
مؤسسة مسك الخيرية

األي ام الع المية
تهدف إل ت التوعية والتعريأ ب اإلع اق ات المختلفة والخدم ات
المقدمة داخل وخ ارج الجمعية من خالل إق امة الحمالتت المش اركة ف ي
الفع الي ات وتفعيل قنوات التواصل االجتم اع ي لتوعية وإثراء الم جتم .

الجهات المشاركة

الفئة المستهدفة سر ذوي اإلعاقة و افراد المجتم

المستفيدين

هدافه

الداعمين

•

المشيياركة باالحتفييال باأليييام العالمييية الخاصيية بييذوي اإلعاقيية والمناسييبات
الوطنية

•

المساهمة في دمج سر ذوي اإلعاقة بالمجتم

•

المساهمة في توعية وتثقيأ ذوي اإلعاقة واسرهم بحقوقهم

•

توطيد عالقة الجمعية م

•

التعريأ بالجمعية وما تقدمة من خدمات لي مستفيديها

11

سرها وتقويتها

اح

ائي ات

185

مؤسسة مسك الخيرية

•

4

األيام العالمية المفعلة خالل عام  2018مت كالتالي:
✓

اليوم العالمي لمتالزمة داو

✓

اليوم العالمي لطيأ التوحد

✓

اليوم العالمي للخدمة االجتماعية

✓

اليوم العالمي للكلت

✓

اليوم العالمي لإلعاقة

✓

اليوم الوطني السعودي

همم الري اض يت التوعو ي والترفيه ي

مهرج ا

انطالق ا من برن امج جودة الحي اة والذ ي يس اهم ف ي تقديم حيي اة
صييحية ومتوازنيية برع ايي ةية كريميية ميين سييمو امييير المنطقيية الشييرق ية
وبييدعم الهيئيية الع اميية للري اضيية انطل ي مهرج ي ا همييم الري اض ي يت
ال يح يت االجتم ي اع ي والترفيهي ي  .وذلييك بهيدف دعييم ذو ي الهمييم
و سرهم .

هدافه
▪

تفعيل اليوم العالمي لذوي اإلعاقة

▪

التوعييية بالخييدمات المقدميية ميين الجهييات المخت يية لييذوي اإلعاقيية (الرياضيييةت
التعليميةت الطبية واالجتماعية) وغيرها

التاريخ  27ديسمبر  2018م حتت  1يناير  2019م

▪

المساهمة في دمج ذوي اإلعاقة في المجتم

المكا المدينة الرياضية بالدمام

▪

التوعية بأهمية الرياضة في حياة سر ذوي اإلعاقة

▪

التوعية بأهمية الغذاء ال حي ودوره التكاملي م الرياضة

الفئة المستهدفة ذوو اإلعاقة و سيرهم – المهتميو بالمجيال الرياضيي –
افراد واسر المجتم – الجهات المخت ة

12

▪

بناء قنوات التواصل بين جمعية همم والجهات المخت

▪

تكريم المتميزين من ذوي اإلعاقة

ة بذوي اإلعاقة

مهرج ا
اح

همم الري اض يت التوعو ي والترفيه ي

ائي ات

الجهات المتخ

رع اة المهرج ا
ة المشاركة

32

الهيئة العامة للرياضة

راعي
استراتيجي

الشيخ الوليد آل مبارك

راعي
استراتيجي

مجموعة عبدالهادي القحطاني و والده القابضة

راعي
استراتيجي
راعي فضي

المشاري التجارية

14

االسر المنتجة

7

التغطيات التلفزيونية

4

ال حأ والمجالت

15

مجموعة سلما الجشي للدعاية واإلعال

الشخ يات البارزة

20

الدليما للب ريات

راعي برونزي

المتطوعين

142

في ل عبدالله فؤاد

راعي برونزي

زوار المهرجا

2033

دار اليوم

راعي إعالمي

روناء لإلعالم المتخ

ص

الشركة السعودية للكهرباء

13

راعي إعالمي
راعي مشارك

برامج مؤسسة محمد بن سلم ا

الخيرية

مجموعة من المب ادرات مدعومة من مؤسسة مسك الخيرية لدعم سر ذو ي اإلع اقة من ذو ي الدخل المحدود .

الكسوة المدرسي ة
•

عدد المستفيدين من البرنامج  89مستفيد

السل ة الرمض اني ة
•

عدد المستفيدين من البرنامج  39مستفيد

14

الداعمين
متجر ريد تاغ

الداعمين
سواق الضاحية التجارية لألغذية

العالق ات الع امة واإلعالم

عدد المت ابعين
80

15

عدد المت ابعين
3440

عدد المت ابعين
1165

ح

عدد  8برامج تدريبية

ول الجمعية علت الدرجة

استفاد منها فري

الكاملة في مشروع حوكمة

عمل همم

الجمعيات الخيرية "مكين"
البرامج

المتدربين

اح

ائي ات

1

2

دورات علمية ومهنية

5

9

رخص تدريأ

1

1

دبلوم إرشاد سري

1

1

مؤتمر متخ

16

ص

حملة ن

ل إليك

حمله تهدف إل ت توسي انتش ار خدم ات الجمعية للوصول ال ت اك بر
عدد ممكن من المستفيدين لتقديم الخدم ات المن اسبة لهم .
الفئة المستهدفة ذوي اإلعاقة و سرهم – المهتمو
واسر المجتم – الجهات المخت ة
•

• اليوم العالمي للخدمة االجتماعية – مركز ابن حيا – الدمام
• مركز ديافيرم للكلت – حي الريا – الدمام
• ملتقت علم النفس العيادي الثاني – فندق الشيراتو – الدمام

الوطني الترفيهي ألشخاص ذوي اإلعاقة – مركز التأهيل

الشامل
• فعالية صحة الطفل – مجم الراشد التجاري
• افتتاح بنك الراجحي – الدمام
• اليوم العالمي للتوحد م معاهد وبرامج التربية الفكرية
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•

بالمجال الرياضي – افراد

المواق التي ُفعلت فيها الحملةت كالتالي:

• المهرجا

هدفه
الوصييييول إلييييت اكبيييير عييييدد ميييين المسييييتفيدين ميييين سيييير ذوي اإلعاقيييية
والمهتميييينت وتقيييديم االستشيييارات لهيييم باإلضيييافة اليييت توعيييية افيييراد
المجتم

اح

ائي ات

المستفيدين
مواق تفعيل الحملة

الداعمين
شركة رامكو السعودية

748
7

التطوع ف ي الجمعية
لع ام  2018م

عدد الفرق التطوعية

عدد المتطوعين

عدد الس اع ات التطوعية

عدد الفر ص التطوعي ة

3

1733

18
18

201

 5مجاالت

شرك اء نج احن ا
شكرا لعطائكم ومساهمتكم معنا في إنجاح برامجنا خالل عام  2018م

19
19

20
20

وتقرير مراج الحس اب ات للسنة الم الية المنتهية لع ام  2018م

القوائم الم الية

21

22

23

24

25

26

27

28

تواصل معن ا

29

اله اتأ

0138590029

اإليميل

info@hemamm.org

تويتر

Hemamksa

إنستغرام

Hemamksa

سن اب ش ات

Hemamksa

العنوا

مبنت  ,82238شارع االسرة ,حي النزهة ,الدمام

الحس اب البنك ي

SA7405000068200295945000

