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من نحن

رسالتنارؤيتنا
تأسيس بيت  خبرة محلي في تمكين ا�فراد من ذوي 
القصـور العقلي خالل ا�عـمار المختلفة و بالعمل مع 

أسرهم و مجتمعهم المحلي.

 

العمل على تحقيق أكبر قدر ممكن من االستقاللية
الذاتية واالندماج ا¬جتماعي لªفراد من ذوي متالزمة
داون من خالل تطـويـر و تقديـم البرامـج التدريبية 
والتأهيلية التخصصيـة بالتكامليـة مع المؤسسات 

ذات العالقة سواء حكومية أو خاصة.

تأسست الجمعية الخيرية لمتالزمة داون ”دسكا“
بمبادرة من أهالي أطفال متالزمة داون و مجموعة
مــن المهتمين فــي مجال تأهيل و تدريب ذوي

ا¬حتياجات الخاصة و ذوي متالزمة داون ، بهدف 
توفـير برامج التدريب المختلفة و دعــم ا�سرة 
بأكملها لرعايـة طفلها مـن ذوي متالزمة داون.
تم التسجـيـل الرسمي من قـبل وزارة الشؤون

ا¬جتماعية و أُشهرت بمسمى الجمعية الخـيرية 
لمتالزمة داون ”دسكا“ في تاريخ 2002/08/14 هـ
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أهدافنا
١- تطـوير وتوفـير خدمات التدريب والمعلومات والخـدمـات

     المساندة �سر ا�طفال من ذوي متالزمة داون.
٢- تطـوير وتوفير خدمات التعليم والتأهـيل لªطفال من ذوي 

      متالزمـة داون للمراحل العمـرية المختلفة. 
٣-تمـويل خدمات التأهـيـل والرعايـة الصحيـة واالحتياجات 

      المختلفة لªطفال وأسرهم.
٤- تطـوير المـواد و البرامـج التدريبية العملية لتأهيل المدربين
      والمدرسين مهني� في مجال متالزمة داون والقصور العقلي.

قيمنا
١- ا�حـترام والحـفاظ على خصوصيـة ا�فـراد من ذوي االحتياجات
    الخاصة وأسرهم فحفظ كرامة ا¬نسان أهم مقومات المجتمع الناجح.
٢-الحفاظ على الرؤية نؤمـن في دسكا أن توحـيـد وتوجيـه ا¬نجازات

    الفردية للهدف العام يمّكن أناس عاديين من تحقيق أهداف غير عادية.
٣-المصداقية والخيرية والنفع العام فخير الناس من نفع الناس.

٤- المحاسبة والشفافية والوضوح فالصالحيـات المطلقـة والسرية
     مفسدة لªنفس مقوضة للعمل.

٥- الفعالية والحرفية والترشيد فالمال أمـــانة في عنق من صرفه ومن 
     اكتسب به أجره والعمل بنية مخلصة يؤجر به المرء.

٦- المسؤولية المؤسساتية والفردية قال رسـول اÉ صلّى اÉ عليه
      وسلم   ” كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته“
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مايميز طفل متالزمة دوان

خلل ُخلقي في الجينات
يسبب عدد من

الصعوبات واالحتياجات

٩٠٪ من ا�طفال من ذوي
متالزمة داون بالتدريب المناسب

يندمجون في المجتمع بفعالية
وسعادة

٩٠٪ من ا�طفال أقدامهم 
مسطحة بدرجات متفاوتة

٤٠٪ من ا�طفال من ذوي
متالزمة داون لديهم مشاكل

متعلقة بالنظر والسمع

٣٠٪ من ا�طفال من ذوي
متالزمة داون يعانون من

تشوهات في المعدة وا�معاء

2016التقرير السنوي
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”نؤمن بمستقبل أفضل“

الهيكل التنظيمي

مجلس ا¬دارةالجمعية العمومية

ا�مين العام مكتب تنفيذي

قسم الموارد البشرية

قسم 
المحاسبة والمالية

قسم 
خدمات المستفيدين

قسم خدمات التأهيل

قسم 
الخدمات المساندة

قسم 
الخدمات ا�سرية

 والرضع

قسم خدمات الطفولة
المبكرة والتعليم الوظيفي

قسم 
المعلومات والمكتبة

ا¬دارة المالية والخدمات
المساندة

ا¬دارة التأهيلية
والتعليمية

وحدة تنمية
 المـوارد الماليـة 

وحدة الجودة والتطوير 
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أعضاء مجلس ا¬دارة

ا�مين العام
سوزان بنت سلمان الغانم
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المساهمة في ا�عمال الخيرية لذوي االحتياجات الخاصة تكاتف حثنا عليه نبينا محمد عليه الصالة والسالم.

ونحن في دسكا يدنا بأيادي أصحاب الخير لتدوم البسمة على وجوه ذوي متالزمة دوان.

  www.dsca.org.sa :يسعدنا التواصل معكم على

أعضاء الجمعية العمومية

عضو عامل

عضو منتسب

عضو طالب

98

27

10
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أسماء أعضاء الجمعية العمومية

شروط عضوية دسكا
أن يكون سعودي الجنسية.

أن يكون قد أتم الثامنة عشرة من عمره.

أن يكون كامل ا�هلية المعتبرة شرع�.

أن يكون غير محكوم عليه بإدانة في جريمة.

أن يكون قد سدد الحد ا�دنى لÕشتراك السنوي.

إرسال نسخة من بطاقة الهوية الوطنية.
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خدمات التدريب والمعلومات والخدمات المساندة في دسكا

توفير المعلومات
والتوجيه

خدمـة تقـدم مباشرة من قبل أخصائيات
قسم الخـدمـة ا¬جتماعـية لÕجابـة على

استفسارات وتساؤالت أولياء ا�مـورعن 
كل ما يخص احتياجات أطـفال مـتالزمــة
داون وكذلك توفير معلومات عن الخدمات 
المتوفـرة بالمجتمع لهـذه الفئة، فـي حال 
عـدم إمكانية توفـر الخدمـة لدى الجمعية.

خدمات إعارة
ا�لعاب

برنامج تعديل
السلوك

يعد اللعب والتفاعل ا¬جتماعـي من أهـم
وسائل التعلم في مرحلة الطفولة المبكرة
ولذلك تـقـدم خـدمـة استعارة ا�لعاب
لتدريب الطـفل على ا�هـداف التدريبيـة

حسب احتياجـه وعـمـره لتدريبه بالمـنزل 
ويتم اختيار ا�لعاب لªم من قبل المعلمات

وا�خصائيات بدسكا.

يقـــدم لªمهات الالتي لدى أطفالهم مشاكل
سلوكية تعيق من عملية اكتسابهم للمهارات
ضمن بيئة الصف لتأهيل الطفل نمائي� وسلوكي� 
لمساعدته على اكتساب المهارات والمعارف

حســب احتياجه في بيئة مناسبة لتطبيق خطة 
عالجـيـــة تلتزم بـها ا�سـرة بتطبيـق كافـة 

ا¬جـراءات المتفق عليها مع فريق العمل.

2016التقرير السنوي
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إحدى الخـدمات المقـدمـة ضمن بـرامـج 
الجمعيــة وهي عبارة عن إعداد مواد تدريبية 
وواجـبـات تتالءم مـع حـاجـات الطـفـل 
وإمكانيات ا�سرة وأنشطتها خالل ا¬جازة.

توجيه ا�م أو من ينوب عنها لمساعدتها في
تدريب الطفل على استخـدام الحـمام حيث
أن مهارات العناية بالذات من أهم المهارات

التي يجب تدريب ا�طـفـال عليـها ليصبـح 
الطفـل مستقًال و ذلك عن طريق استخدام
أساليب تدريبيـة تمكنهـم مـن اكـتساب

تلك المهارة بما يتناسب مع قدراتهم.

خدمة أساسية تقدمها الجمعية وشرط قبول
أساسي للتسجيل (المـوافقة على الزيـارات). 
تقـدم لجميـع الملتحقـين بشكل دوري أقلها 
زيـارة واحـدة في السنة وتتكرر حسب احتياج

الطفل أو ا�سرة.

برنامج التدريب
المنزلي

برنامج التدريب
على استخدام الحمام

خدمات
الزيارات المنزلية

2016التقرير السنوي
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تدريب مباشــر للطفل في مختلف المجاالت
النمائيـة حسب قدراته واحتياجاته وأولويات
التدريــب للتقليل من آثار الخلــل الجيني على 
الطفل وإكســابه مهــارات ا¬عتماد على 

النفس في المهام الحياتية.
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دسكا تطور وتوفر خدمات التعليم لذوي متالزمة داون 
لمراحل عمرية مختلفة
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فصول تعليم
الطفولة المبكرة

جلسات تأهيل
العالج الطبيعي

جلسات تأهيل
العالج الحركي الدقيق”العالج الوظيفي”

تدريب وتأهيل ا�طفال على (مهارات ما بعد
المشــي) بما يتناسب مع احتياج الحالة، من 
خالل جلســات (أســبوعية، شهرية) مع 
برنامــج يومي منزلي لÕســتمرار في تدريب 
الطفل، لممارســة هذه التمارين و ا�نشطة.

تخصص من تخصصات التأهيل، يركز على تنمية 
الجانب الوظيـفـي لدى الطفل وهو ما يرتبط 
غالب� بقدرة الطفل على اســتخدام يديه في 
جوانب الحياة المختلفة االستقاللية اليومية
ــكل رئيسي على والعملية والتي تعتمد بش
قدرة الطفل على ا�داء وممارســة مهامه
 بإستقالليـة مما يتطلب التعديل على البيئة 
المنزلية لمساعدته على تنمية تلك المهارات.

31328148



تدريب مباشــر للطالبات على وظائف محددة
ــخصياتهم تتالئم مع قدراتهم المعرفية وش
ا¬جتماعية وذلك مــن خالل تكليفهم بمهام

بالوظيفة المرشحة لهم. ذات عالقة 

تعليم ا�فراد المهــارات ا�كاديمية الالزمة
وتطبيقاتهــا في الحياة اليوميــة بما يؤهلهم

�قصــى مرحلة من ا¬ســتقالل ويعدهم 
للتأهيل الوظيفي.

2016التقرير السنوي
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جلسات تدريب
على النطق

فصول التعليم
الوظيفي

فصول ا¬عداد
للوظيفة

جلســات فردية مع أخصائية النطق لتدريب
أيض� حســب  لªم  جة  لحا ا لطفل وفــي  ا

البرنامــج الملتحق فيه لتطوير مخارج الحروف
وتوضيح الكالم عند الطفل.

614186
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أنشطة اليوم العالمي لمتالزمة داون 2016

رئيس مجلس ا¬دارة 
د. حصة آل الشيخ

تكرم 31 جهة
للخير داعمة 

250 متطوع�

يساهمون في نجاح
المملكة” مركز  ”حملة 

هدية أطفال دسكا
الرياض �مير 

فيصل بن بندر
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منسوبين زيارة 
العليان سليمان  مؤسسة 

الخيرية

رحلة ا�طفال إلى فندق
لÕحتفال ماريوت 

الوطني باليوم 

الخليج زيارة بنك 
تطوعية وأنشطة 

موظفي بتنظيم  مميزة 
البنك



نشاطاتنا وفعالياتنا

2016التقرير السنوي

الدعم برنامج 
والتدريب

لªمهات المكثف 

بمشاركة الجنادرية  حفل 
العامة عبدالعزيز  الملك  مكتبة 

الخدمة  التدريب وقسم  وطالبات 
ومتطوعات من  ا¬جتماعية 

جامعة الملك سعود وا�ميرة نورة

زيارة د. فهد العليان
مدير إدارة خدمة المجتمع
المسعد وا�ستاذ/ محمد 

الجزيرة ببنك  المجتمع  مدير خدمة 

19



يستمتع أطفال دسكا 
بنشاط الرسم وا�عمال الفنية 

ساهم 617 من المتطوعين خالل عام 2016 في أنشطة و فعاليات الجمعية

شهد مهرجان يال معانا 10
حضور

2500 فتاة

رحلة ا�طفال لمركز
برعاية عبقرينو 

بنك ساب
25 موظفة بحضور 

2016التقرير السنوي

20



2016التقرير السنوي

21



2016التقرير السنوي

22

رسالة إلى المتطوعين

العمل التطوعي.. بذرة من نقاء، تثمر خيرâ وصفاء..

أسمى ا�عمال ا¬نسانية، تلك التي ال تنتظر مقابًال لها، بل

تنبع من القلب ومن رغبة لدى ا¬نسان في العطاء والتضحية

ومن حسن حظنا أن لدينا فريق عمل تطوعي متخصص بعدة

مجاالت منهم معلمين وطلبة، فنانين، رجال أعمال، أطباء،

مشاهير وغيرهم انضموا إلى أسرة دسكا ليوظفوا طاقتهم

ا¬يجابية ووقتهم في عمل الخير وتنمية المجتمع بخدماتهم.

ونحن بكل تقدير ومحبة 

نقول لهم كلمات الشكر ال توفي حقكم 

على دعمكم واهتمامكم وتمثيلكم للجمعية

وفقنا اÉ وإياكم للخير والفالح.

فريق دسكا



ل�نضمام إلى فريق العمل في دسكا يمكنكم التقديم من خالل موقع الجمعية الرسمي

www.dsca.org.sa

وتعبئة استمارة التوظيف
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منسوبات الجمعية

من الموظفين أكملوا ثالث سنوات وأقل34

من الموظفين أكملوا خمسة عشر سنة 3

من الموظفين أكملوا خمسة سنوات وأكثر 20



الخدمات والصيانة

2016التقرير السنوي
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أسماء الموظفات
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ادعم ا�طفال من خالل
تمويل برنامج تدريب الرضع

بحوالة بنكية أو شيك مصرفي

أرسل رقم 1 إلى 5144
تبرع شهري� بقيمة 12 ريال

تبرع بقيمة جلسة عالج طبيعي،
حول مبلغ 100 ريال عن طريق
برنامج سداد من الخير الشامل
101970001 رقم السداد 

دعمك يحدث فرق�



2016التقرير السنوي

26

باقي الهلل يفرق
فتبرع بها

تبرع بنقاط مع برنامج
الوالء من

 البنك السعودي لÕستثمار

حول عن طريق تبرعات من بنك
(ساب ـ الرياض ـ الجزيرة)
إلى حساب الجمعية الخيرية

لمتالزمة داون

التبرع بنقاطك معأكفل طفل.
 أمريكان أكسبرس.
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شركاؤنا في النجاح والخير
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شكر§ لمساهمتكم التي تسعد أطفالنا وتضمن لهم حياة أسهل
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 1 / مصروفات أنشطة الخدمات التعليمية والتأهيلية

فصول دراسية 

تدريب أمهات

إرشاد وتعديل سلوك 

برامج منزلية  

برامج العالج الطبيعي والحركي الدقيق  

برامج تدريب اللغة والنطق   

المجموع   

 2 / مصروفات إدارية و عمومية

المصروفات ا´دارية  

مصاريف تنمية ا´يرادات 

المجموع   

ا´جمالي   

 46.39%

 8.37%

 3.8%

 2.28%

 8.37%

 6.84%

 76.05%

 9.61%

 14.34%

 24%

 100%

المؤشرات المالية لعام 2016 


