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مقدمة

تقوم اجلمعية بدور �إن�ساين ووطني على مدى �أكرث من ثالثني عام ًا يف
الت�صدي لق�ضية الإعاقة وتقدمي منظومة من برامج الرعاية املجانية يف
العديد من مناطق اململكة.
وانطالق ًا مما حتتله �شركة املراعي من مكانة رائدة لي�س فقط على ال�صعيد
االقت�صادي ،بل �أي�ض ًا على �صعيد برامج امل�سئولية االجتماعية – التقت
امل�ؤ�س�ستني من �أجل بناء �شراكة ا�سرتاتيجية بينهما ،مبا يتيح للطرفني
�صياغة منوذج ًا لتعاون طويل املدى يحقق �أهدافهما امل�شرتكة ،ويج�سد
تكامل دورهما وم�سئولياتهما جتاه الوطن.
ومن �أبرز حماور هذه اال�سرتاتيجية ت�أ�سي�س « جائزة املراعي للأم املثالية
لذوي االعاقة» حيث تعد اال�سرة حجر الزاوية يف برامج الت�أهيل والدمج
للطفل املعوق ،وميثل وعي اال�سرة وتفاعلها القاطرة التي ميكن �أن ت�صل
بالطفل املعوق الى مواطن �صالح ينفع نف�سه وجمتمعه.
ولأن جمعية الأطفال املعوقني �أخذت على عاتقها ومنذ ت�أ�سي�سها ،تعظيم دور
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اال�سرة ك�شريك يف عملية الت�أهيل ،ومواكبة �أرقى الربامج يف هذا ال�صدد،
والتي �ألغت متام ًا نهج مراكز االيواء والعزل – لذلك حر�صت اجلمعية
�سنوي ًا على �إبراز النماذج املميزة من �أ�سر الأطفال يف كل مركز وتكرميها
كقدوة حتتذى.
ويف هذا الإطار جاءت مبادرة �شركة املراعي لتتوج ر�سالة اجلمعية من خالل
تبنيها ت�أ�سي�س جائزة �سنوية متنح لثالثة �أ�سر مميزة من �أ�سر الأطفال
امل�شمولني بخدمات اجلمعية وفق ًا ملعايري علمية لتقييم تفاعل ومبادرة ودور
اال�سر على �صعيد م�ساندة برامج الت�أهيل والدمج وتتولى اللجنة التنظيمية
الت�صفية النهائية واختيار الأ�سر الفائزة �سنوي ًا.
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جائزة المراعي
لألم المثالية لذوي االعاقة
متا�شي ًا مع ا�سرتاتيجية اجلمعية يف تعظيم دور اال�سرة ك�شريك يف عملية
عالج وتعليم وت�أهيل الطفل املعوق ،وب�شراكة مع �شركة املراعي متنح «جائزة
املراعي للأم املثالية لذوي االعاقة» �سنوي ًا للأ�سر املميزة يف رعاية �أطفالها
التي ت�ساهم يف تعظيم خدمات اجلمعية املتخ�ص�صة.
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أهداف الجائزة

• �إبراز الأ�سر املميزة يف رعاية �أطفالهم املعوقني يف كل مراكز اجلمعية
وتكرميها كقدوة حتتذى.
• حتفيز الأ�سر على التعاون مع اجلمعية يف العناية بالأطفال بتطبيق
التعليمات واالر�شادات يف املنزل.
• زيادة الوعي ب�أهمية دور اال�سرة يف ا�ستكمال برامج العالج والتعليم
والت�أهيل للطفل يف املنزل.
•تفعيل وت�سريع برامج اجلمعية يف ت�أهيل الأطفال املعوقني من خالل
ا�سرهم باملنزل.
• تكرمي الأ�سر التي ت�شارك بفاعلية يف �أن�شطة اجلمعية وت�ساهم بدور
فعال يف التعريف والتوعية بخدمات اجلمعية بتجنب خماطر الإعاقة يف
املجتمع.
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شروط الجائزة
• �أن تكون اال�سرة لديها طفل �أو �أكرث ب�أحد مراكز اجلمعية.
• �أن تكون اال�سرة املر�شحة �سعودية �أو الطفل من �أم �سعودية.
• �أن تكون االم ح�صلت على برامج اجلمعية لتدريب الأمهات وت�أهيليهن يف
كيفية التعامل مع �أطفالهن وم�ساعدتهم يف االعتماد على �أنف�سهم.
• �أن تكون اال�سرة حري�صة على ح�صول الطفل على كل برامج الت�أهيل
باجلمعية يف مواعيدها دون غياب ،والتعاون مع االخ�صائيات واملعلمات.
• �أن تكون اال�سرة متفاعلة مع �أن�شطة ومنا�سبات اجلمعية وفق برامج ت�أهيل
الطفل ،وح�ضور جمل�س الأمهات.
• �أن تقوم اال�سرة بدور متميز يف التعريف بخدمات اجلمعية ،وتوعية افراد
املجتمع يف كيفية جتنب الإعاقة والت�شجيع على العالج املبكر للأطفال
املعوقني.
• �أن تقوم اال�سرة بدور بارز يف حتقيق الطفل تفوق ًا يف الدرا�سة ،مبا ي�ساهم
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يف ا�ستكمال مراحله الدرا�سية والدمج يف املجتمع.
• �أن تقوم اال�سرة بدور متميز يف رعاية طفلها املوهوب وم�ساعدته يف ابراز
موهبته وم�شاركته يف امل�سابقات الثقافية والدينية وحتفيزه على الفوز مبا
يعزز ثقته بنف�سه.
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الئحة الجائزة
املادة الأولى:
•م�سمى اجلائزة:
ت�سمى اجلائزة « جائزة املراعي للأم املثالية لذوي الإعاقة ».
املادة الثانية:
تتويل جمعية الأطفال املعوقني تنظيم اجلائزة.
املادة الثالثة:
ترعى �شركة املراعي اجلائزة وتتكفل بقيمة جوائزها وكافة النفقات.
املادة الرابعة:
حتديد رئي�س اجلائزة وت�شكيل جمل�س اجلائزة.
املادة اخلام�سة:
•الإ�شراف على اجلائزة:
تتولى الإ�شراف على اجلائزة جلنة خا�صة من ممثلي اجلمعية و�شركة

ت
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املراعي برئا�سة �أحد امل�س�ؤولني باجلمعية ،وتكون مهامها كالتايل:
 اال�شراف العام على اجلائزة. حتديد مبالغ اجلائزة (لكل فرع من فروع اجلائزة كل عام). اختيار �أ�سماء املحكمني للجائزة.املادة ال�ساد�سة:
•منح اجلائزة وحجبها:
 متنح اجلائزة �سنوي ًا للأمهات والأ�سر الفائزة التي يتم اختيارها من قبلاملحكمني.
 حتجب اجلائزة �إذا مل تنطبق �شروط منحها على الأمهات واال�سر.املادة ال�سابعة:
•الرت�شيح للجائزة:
يتم الرت�شيح من قبل اجلمعية و�أ�سر الأطفال املعوقني من من�سوبي اجلمعية.
يطلب منوذج الرت�شيح من �أمانة اجلمعية �أو من خالل موقعها على الإنرتنت
 www.dca.org.saويتم ت�سليم طلبات الرت�شيح يف اجلمعية.
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املادة الثامنة:
•تقييم الرت�شيحات:
 يتم تقييم الأمهات والأ�سر املتقدمة لنيل اجلائزة من قبل حمكمنيمتخ�ص�صني يف مو�ضوع اجلائزة ال�سنوية بفروعها املختلفة.
 يكون املحكمون من ال�شخ�صيات املتميزة وذات اخلربة يف جماالتاجلائزة.
 يكون التقييم وفق معايري و�شروط اجلائزة. تتم �أعمال التقييم يف �سرية تامة.املادة التا�سعة:
•الإعالن عن اجلائزة:
يتم الإعالن عن مو�ضوعات اجلائزة وقواعد و�شروط الرت�شيح لها يف و�سائل
الإعالم املنا�سبة.
املادة العا�شرة:
•موازنة اجلائزة:
 -تكون موازنة اجلائزة بقيمة ()150٫000ريال  ،ت�شمل قيمة جوائزها
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ال�سنوية وجميع نفقاتها وفق ًا للن�سب التي تراها اللجنة.
 تتكون اجلائزة من املبلغ النقدي املخ�ص�ص لتقدير اال�سر ،و�شهادة تقديرموقعة من رئي�س اللجنة للجائزة با�سم الأم �أو عائل الأ�سرة الفائزة مت�ضمنة
حثيات امل�ؤهلة للفوز باجلائزة.
املادة احلادية ع�شر:
•�إعالن �أ�سماء الفائزين:
تعلن جمعية الأطفال املعوقني و�شركة املراعي �أ�سماء الأمهات والأ�سر الفائزة
التي �أقرتها اللجنة يف موعد ال يقل عن �شهر قبل موعد ت�سليم اجلائزة.
املادة الثانية ع�شر:
•ت�سليم اجلائزة:
 يتم ت�سليم اجلائزة بفروعها املختلفة يف احتفال تدعى �إليه الأ�سروالأمهات الفائزة �أو من ميثلها.
 تدعى �إيل احلفل نخبة من ال�شخ�صيات العامة من املهتمني واملتخ�ص�صنيواخلرباء يف جمال الإعاقة والعمل االجتماعي.
 يتولى رئي�س اجلائزة �أو من ينوب عنه للجائزة وبح�ضور راعي اجلائزة �أومن ينوب عنه حفل ت�سليم اجلائزة للفائزين والفائزات.
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نماذج استمارات الترشيح وتقييم المرشحات
نموذج تقيم أداء الطفل خالل فترة التأهيل
عناصر التقييم

م

ممتاز

جيد جدا

EXCELLENT

VERY GOOD

1.00

0.75

جيد
GOOD

0.50

مقبول
Fair

0.25

ضعيف
POOR

0.0

المشاركة في األنشطة الصفية و الالصفية

1
2
3
4
8
9

األم الزائرة
مساعدة املعلمة داخل الفصل
املشاركة بنشاط الطالب املثالي
حضور مجلس األمهات
حضور محاضرات في سكن 6
املشاركة بنشاط اليوم العاملي للطفل املعاق

 10املبادرة بإلقاء محاضرات توعوية لألمهات
االهتمام بالطفل من الناحية

9

االجتماعية

 10النفسية

 11النظافة الشخصية

 12األكادميية
 13الطبية

 14التأهيلية (األجهزة التعويضية  /األدوات
و األجهزة املساعدة)

االهتمام بحضور الطفل للمركز

 14احلرص على حضور الطفل

 15احلرص على التبليغ في حالة غياب

 16اعتذار الطفل عن احلضور (مع ذكر األسباب)
متابعة احتياجات الطفل من خالل

12

 23التواصل مع القسم التعليمي
 24التواصل مع القسم الطبي
 25معرفة التخصص العلمي

التقييم الشامل للطفل من قبل املسؤول املباشر
(من  25درجة)
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يغطى التقييم الفرتة من تاريخ /

/

 2017الى 201 / /

يعب�أ هذا النموذج من قبل امل�س�ؤول املبا�شر خالل الأ�سبوع الأخري من �أجل تقييم فرتة ت�أهيل الطفل.
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ا�سم الطفل ................................................. :رقم امللف................................ :
مفهوم التقييم:

املقيم عليه.
�ضعيف ( :)0ال تلبي الأم متام ًا املعيار ّ
مقبول ( :)0.25نادر ًا ما تلبي الأم املعيار وغالب ًا تف�شل يف حتقيقه.
جيد ( :)0.5غالب ًا ما تلبي الأم املعيار ونادر ًا ما تف�شل يف حتقيقه.
جيد جد ًا ( :)0.75دائم ًا تقوم الأم الطفل بتحقيق املعيار بال�شكل املطلوب.
ممت ��از ( :)1.00دائم ًا ما تق ��وم الأم بتحقيق املعيار بال�ش ��كل املطلوب وتتخطاه يف
كثري من الأحيان مما ي�صب يف م�صلحة الطفل
ا�سم امل�س�ؤول املبا�شر Name of Site Supervisor: .................................... :
رقم الهاتف الثابت Telephone No: ....................................................... :
رقم اجلوالMobile No: ....................................................................... :
التوقيعSignature: ................................................................................
 ...........20التاريخDate: /.........../ 14.........../.........../........... :
اخلتم الر�سمي
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استمارة الترشيح
تعلن جمعية األطفال المعوقين و شركة المراعي إطالق
جائزة سنوية لتكريم أمهات األطفال المشمولين بخدمات
الجمعية ،و تتضمن تكريم أربع أمهات يتم اختيارهن وفق
معايير تعكس مدى جهودهن وحرصهن على االستفادة
القصوى ألطفالهن من خدمات التأهيل والدمج بالجمعية.
وتمنح األمهات جوائز مادية قيمة.
وذلك بهدف تحفيز األسر على التفاعل اإليجابي مع برامج
الجمعية باعتبارها شريك رئيس في عملية تأهيل األطفال.
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نموذج استمارة ترشيح لجائزة المراعي

إسم األم (رباعي):
رقم السجل المدني (بطاقة األحوال) :
إسم الطفل
البريد االلكتروني

رقم الملف بالجمعية :
الهاتف :

رقم الجوال :

11/27/17 2:57 PM

BOOK MARAEE =.indd 15

16
BOOK MARAEE =.indd 16

11/27/17 2:57 PM

COVER MARAEE =.indd 5

11/27/17 1:14 PM

COVER MARAEE =.indd 3

11/27/17 1:14 PM

