
خطة جمعية األطفال المعوقين للمشاركة في 

برنامج دعم األشخاص 
ذوي اإلعاقة
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مقدمة

حي���ث تزم���ع وكال���ة التنمي���ة االجتماعي���ة ب���وزارة العم���ل والتنمية 
االجتماعي���ة اإط���اق )برنام���ج دع���م االأ�شخا����ص ذوي االإعاق���ة / 
االإط���اق التجريبي( لتحقيق بع�ش���ًا م���ن االأهداف اال�ش���راتيجية 
للوزارة يف برنامج التحول الوطني )2020( وروؤية اململكة )2030(، 
والذي يت�ش���من العدي���د من امل�ش���اريع الهادفة اإلى حتويل �ش���ريحة 
امل�ش���تفيدين من خدمات واإعانات الوزارة من متلقني للم�شاعدة اإلى 

منتجني )متكني(.
والأن اأه���داف ه���ذا الربنام���ج وامل�ش���اريع املنبثق���ة من���ه تت�ش���ق م���ع 
اأه���داف وتوجهات اجلمعية التي حر�ش���ت على مدى )ثاثة( عقود 
م���ن تاأ�شي�ش���ها عل���ى تق���دمي اخلدمات املتخ�ش�ش���ة لفئ���ة االأطفال 
ذوي االإعاق���ة املزدوج���ة )عقلي���ة وج�ش���دية( يف خمتل���ف مراكزها 
مبناطق اململكة �ش���عيًا منها اإلى رفع قدراتهم، ومتكينهم من حتقيق 
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اال�شتغالية، ورفع درجة االعتمادية لديهم مبا ميكنهم من االندماج 
االإيجابي داخل املجتمع، كما حر�شت اجلمعية على تبّني العديد من 
االإج���راءات واخلطوات والفعالي���ات الهادفة اإلى رف���ع درجة الوعي 
االجتماع���ي حيال ق�ش���ية االإعاقة، وتفعيل دور االأ�ش���رة واملجتمع يف 
اإجناح برام���ج تاأهيل ذوي االإعاقة، وامل�ش���اركة الفاعلة يف متكينهم 
م���ن جتاوز تاأثريات االإعاقة، واالعتم���اد بعد اهلل على القدرات التي 
ميتلكونها يف حتقيق ا�شتغاليتهم. من هنا فاإن )1/3 م�شروع توعية 
وتثقيف اأ�ش���ر االأ�ش���خا�ص ذوي االإعاقة على الربي���ة التنموية( ُيعد 

منا�شبًا للتعاون يف تنفيذه مع وكالة التنمية االجتماعية.
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• اخلربة الراكمية الطويلة للجمعية يف جمال احلمات التوعوية 	
املوجهة الأ�ش���ر االأ�ش���خا�ص ذوي االإعاقة على وجه اخل�ش���و�ص، 

وللمجتمع ب�شكل عام.
• احل�ش���يلة الوافرة لدى اجلمعية من الربام���ج واخلطط واملواد 	

���ممت  االإعامي���ة، واملطبوع���ات والن�ش���رات التوعوي���ة الت���ي �شُ
ملخاطبة اأ�شر االأ�شخا�ص ذوي االإعاقة، ورفع درجة الوعي لديهم 

حيال االإعاقة.
• توافر عدد من املتخ�ش�شني وذوي اخلربة من كوادر اجلمعية يف 	

خمتلف مراكزها من القادرين على امل�ش���اركة يف تفعيل مكونات 
امل�شروع.

• توافر االإمكانات والتجهيزات الازمة لتنفيذ امل�شروع يف مراكز 	
اجلمعية التي ميكن اأن ت�ش���ارك يف احت�ش���ان فعاليات ومكونات 

أسباب اختيار 
1/3 مشروع توعية وتثقيف أسر األشخاص ذوي 

اإلعاقة على التربية التنموية:
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امل�شروع.

• ال�ش���ريحة الوا�ش���عة م���ن االأ�ش���ر الت���ي تق���دم مراك���ز اجلمعية 	
خدماتها الأطفالها، والتي ميكن اأن تكون ال�ش���ريحة العظمى من 

امل�شتهدفني يف هذا امل�شروع.
• �ش���راكات اجلمعية مع القطاعات االأكادميية واالجتماعية والتي 	

ميكن من خالها ا�شتقطاب املتخ�ش�شني من االأكادمييني وذوي 
اخلربة والتجربة الإثراء حمتوى ومكونات امل�شروع.
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أهداف المشروع:

• توعية االأ�شر باأهمية اعتماد اأبنائهم ذوي االإعاقة على اأنف�شهم.	
• اإي�شاح االآثار االإيجابية العتماد اأبنائهم على اأنف�شهم، وانعكا�ص 	

ذلك على حياتهم وم�شتقبلهم.
• تعريف وتدريب االأ�ش���ر على الطرق والو�ش���ائل املنا�ش���بة للربية 	

التنموية التي ت�ش���جع وحتفز االأبناء عل���ى االندماج االإيجابي يف 
املجتمع.

• خلق وعي اأ�ش���ري متزاي���د باأهمية الربية التنموية، ومبا ي�ش���كل 	
راف���دًا موؤثرًا الإجن���اح اجلهود الرامية لتحقي���ق هذا الهدف من 

ِقبل القطاعات احلكومية واالأهلية املعنية.

COV =2=.indd   10 3/16/17   3:09 PM



11
COV =2=.indd   11 3/16/17   3:09 PM



عوامل تساهم في12
 زيادة فاعلية البرنامج:

• ا�شتقطاب عدد من املتخ�ش�شني يف جمال االإعام، وحتديدًا يف 	
جمال االإعام االجتماعي لتقدمي حما�شرات وور�ص عمل �شمن 

مكونات امل�شروع، واال�شتفادة من قدراتهم يف اإثرائه.
• ا�ش���تقطاب ع���دد من املتخ�ش�ش���ني يف جمال التاأهي���ل الربوي 	

والطب���ي م���ن ذوي اخل���ربة لت�ش���ليط ال�ش���وء عل���ى جتاربه���م، 
وا�شتح�شار مناذج لق�ش�ص جناح من جناحات االأ�شخا�ص ذوي 

االإعاقة يف تخطي ال�شعوبات وتاأثريات االإعاقة.
• ا�ش���تقطاب عدد من االأ�ش���خا�ص من ذوي االإعاق���ة من خريجي 	

اجلمعية وم���ن خارجها لتقدمي جتاربهم وق�ش�ش���هم الواقعية، 
وما حققوه من اإجنازات، والعوامل التي اأ�ش���همت يف تغلبهم على 
اإعاقتهم، مبا ي�ش���لط ال�شوء على مناذج حية وملمو�شة وحمفزة 

لل�شريحة امل�شتهدفة من امل�شروع.
• ال�ش���حب على هدايا حتفيزية لرفع ن�ش���بة احل�شور مثل )عمرة 	

مدفوعة التكاليف/ تذكرة/ اإقامة( وغريها.
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مكونات المشروع

النشاط / 

األدوات
التفاصيل

حما�ضرات
تقدم من ِقبل اإعالميني، اأو متخ�ض�ضني يف جمال 

االإعالم االجتماعي، اأو اأكادمييني.

ورق عمل / 
تدريب / تفاعلي

تقدم من ِقبل ذوي اخلربة من املتخ�ض�ضني يف 
جمال التاأهيل الرتبوي والطبي.

جتارب واقعية / 
تفاعلي

ق�ض�ص جناح واقعية، وجتارب حقيقية تقدم 
من ِقبل اأ�ضخا�ص من ذوي االإعاقة الناجحني 

واملتميزين.

مواد اإعالمية
عرو�ص �ضمعية ب�ضرية / مطبوعات / خطة 

اإعالمية وحمتوى يقدم لو�ضائل التوا�ضل 
االجتماعي.
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المدى الزمني للمشروع:

المدى الجغرافي للمشروع:

المراكز المشاركة في تنفيذ المشروع:

60
يوم

• مدينة الريا�ص.	
• مدينة حائل.	

• مركز امللك فهد بالريا�ص )يغطي اأحياء �شمال و�شرق الريا�ص(.	
• مركز امللك �شلمان بحائل )يغطي منطقة حائل(.	
• مركز جنوب الريا�ص  )يغطي اأحياء جنوب وغرب الريا�ص(.	
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العدد التقريبي للشريحة المستهدفة:

المركز
العدد التقريبي لألسر 

المستهدفة

1800مركز امللك فهد بالريا�ص

800مركز امللك �ضلمان بحائل

1200مركز جنوب الريا�ص
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توزيع محتوى المشروع على المدى 
الزمني والجغرافي
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األسابيع

المراكز / مواقع النشاطات

مركز امللك فهد 
بالريا�ص

مركز امللك �ضلمان 
بحائل

مركز جنوب 
الريا�ص

االأ�ضبوع االأول )3( اأيام
االأ�ضبوع الثاين )يومان(

االأ�ضبوع الثالث )يومان(

االأ�ضبوع الرابع )يومان(

االأ�ضبوع اخلام�ص )يومان(

االأ�ضبوع ال�ضاد�ص )يومان(

االأ�ضبوع ال�ضابع )يومان(

االأ�ضبوع الثامن )يومان(

• يتجاوز الن�شاط )50( فعالية	
• احلملة الإعالمية تواكب فعاليات و ن�شاط امل�شروع منذ انطالقه و حتى انتهائه.	

جتارب واقعيةور�ص عمل / تدريبحما�ضراتطبيعة الن�شاطات:

COV =2=.indd   19 3/16/17   3:09 PM



اإلجراءات التحضيرية للمشروع:20

االأهداف وحمتوى ( 1 واملوائمة يف ذلك بني  امل�شروع،  اإعداد حمتوى  العمل على 
ومكونات امل�شروع، من حما�شرات وور�ص عمل وتدريب وجتارب واقعية.

وحتديد ( 2 واالإعاميني،  االأكادمييني  من  اخلربة  وذوي  املحا�شرين  ا�شتقطاب 
مهامهم، وتوزيع ن�شاطاتهم وفق املدى الزمني واجلغرايف للم�شروع.

االإعاقة، ( 3 ذوي  االأ�شخا�ص  من  الناجحة  التجارب  وذوي  املتميزين  ا�شتقطاب 
وحتديد مهامهم، وتوزيع ن�شاطاتهم وفق املدى الزمني واجلغرايف للم�شروع.

وتوزيع ( 4 اجلمعية،  داخل  من  امل�شروع  ن�شاطات  يف  امل�شاركة  الكوادر  حتديد 
مهامهم وفق املدى الزمني واجلغرايف للم�شروع.

تهيئة القاعات ومواقع احت�شان فعاليات واأن�شطة امل�شروع.( 5

باأن�شطة امل�شروع، وتوزيع املهام ( 6 حتديد الكوادر االإدارية والتن�شيقية اخلا�شة 
وفق املحتوى واملدى الزمني واجلغرايف للم�شروع.

من ( 7 واملتميزين  التاأهيل  وخرباء  واالأكادمييني  املحا�شرين  متطلبات  توفري 
االأ�شخا�ص ذوي االإعاقة امل�شاركني يف تنفيذ فعاليات امل�شروع، مثل املوا�شات 

– تذاكر االإركاب – ال�شكن – ال�شيافة .. وغريها.
اخلارجية ( 8 عياداتها  واأطفال  اجلمعية  اأطفال  اأ�شر  بيانات  قاعدة  ا�شتثمار 
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وامل�شاركة  امل�شروع  وحما�شرات  لور�ص  ُتدعى  م�شتهدفة  ك�شرائح  ومراجعيها 
يف اأن�شطته.

ب�شرية، ( 9  / �شمعية  )و�شائل  التوعوي  واملحتوى  االإعامية،  اخلطة  اإعداد 
مطبوعات، حمتوى اجتماعي( مع اإطاق احلملة قبل انطاق امل�شروع لتواكبه 

حتى انتهاء الفعاليات واالأن�شطة.
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التكلفة التقديرية
 للمشروع
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التكلفةاألنشطة / اإلجراءات / مراكز التكلفةالمركز )المنطقة(

مركز امللك فهد 
بالريا�ص

)�ضمال و�ضرق 
الريا�ص(

• اإعداد حمتوى امل�شروع	
• التكاليف االإدارية 	

والت�شغيلية للم�شروع
• اإعداد اخلطة االإعالمية 	

وتكاليف مكوناتها)و�ضائط 
/ مطبوعات / حملة 

اإعالمية(
• مكافاآت املحا�ضرين واخلرباء	
• احلملة الإعالنية 	
• الهدايا واجلوائز التحفيزية	
• اخلدمات امل�ضاندة	

220.000

مركز امللك �ضلمان 
بحائل

)منطقة حائل(

• التكاليف االإدارية 	
والت�شغيلية للم�شروع

• مكافاآت املحا�ضرين واخلرباء	
• اخلدمات امل�ضاندة	

140.000

مركز جنوب 
الريا�ص 

)جنوب وغرب 
الريا�ص(

• التكاليف االإدارية 	
والت�شغيلية للم�شروع

• تكلفة املحا�ضرين واخلرباء	
• اخلدمات امل�ضاندة	

120.000

480.000االإجمالـــــــــــــــــــــــــــــــــي

اخلدمات امل�ضاندة:   تذاكر  -  �ضكن  -  نقل  -  �ضيافة  -  جتهيزات .. وغريها.
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مركز الملك فهد بالرياض

الرقم المجاني: 8001241118
الرقم الموحد:920006222

ص.ب 8557  الرياض 11492
هاتف: 0118807000 – فاكس: 0114543521

info@dca.org.sa :البريد اإللكتروني
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