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هـ بهدف دعم  ألطفملمان  م            3241جمعية خيرية ُأشهرت رسميًا في عام     دسكــادسكــا

ذوي   تالز ة دألون    خالن تلعميمد دور ألطسمري فمي تمقممميمة فمدرألت أفملما مهم                           

وتطويرها وتعزيز حضوره  في أل حياي أل عا ة  يتمكمقموأل  م  ألمامد ماأ  مد أفمرألد                

 أل مجتمد.

 

هي  ساعدي أسر ذوي  تالز ة دألون على تحقيق  أكمرمر فمدر  مممكم   م                   الرسالة الرسالة 

ألمستقال ية أل ذألتية وألماد اأ ألمجتماعي طفلا ه     خالن تقدي  أل ررأل ج أل تمدريمرميمة     

وأل تأهيلية أل تخصصية باإلضافة أل ى أل خد ات أل تكا لية  د أل مؤسسات ذألت أل معمالفمة      

 سوألء حكو ية أو خاصة.



 االهداف ونطاق العمل:

 .تطوير وتوفير برأل ج أل تدريب وأل معلو ات وأل خد ات أل مساادي طسر ألطفلان 

 .تطوير وتوفير برأل ج أل تعلي  وأل تأهيد وأل تدريب  ألفلان 

 .توفير ألإلعااات أل مادية وأل عيقية وأل زكوألت  ألسر 

     ت ط و ي ر   أل   م و أل د   و أل   ر ر أل   ج   أل   ت د ر ي ر ي ة   و أل   ع م ل يمة    متمأ هميممد   أل  مممممد ر بمميمم    و أل  مممممد ر سمميمم

 أل   م ت خ ص صميم  . 

 ت دسكا باإلضافة أل ى أل ررأل ج  أل تعليميمة وألإلعماامات أل ممماديمة عمدد  متمقمو   م                       فد

أل خد ات أل تي تستوفي ألمحتياجات أل تأهيلية وأل تدريرية  كد    أل مطملمد وأ مل وأل متمي             

تتضم  أل رعاية أل صحية وأل عالأ أل طريعي وأل سلوكي وأل محمركمي أل مدفميمق وأل متمأهميمد                 

  مهام أل حياي أل يو ية.

 



 جلسة عالج طبيعي 0011

 جلسة عالج حسي ودقيق 011

 خدمات دسكا

 جلسة عالج نطق 0111

 جلسة تدريب فردي 011



 خدمات دسكا

 جلسة تأهيل سلوكي 011 مجموعة لألطفال الرضع 011

 جلسة تأهيل للعمل 0011



 الخدمات املباشرة  طفل أم

 تدريب الرضع  57 57

 التهيئة التعليمية  38 -

 التعليم األكاديـمي الوظيفي  5 -

 التدريب الفردي لألمهات 24 24

 الدعم والتوجيه - 16

 العالج الطبيعي 78 -

 املجموع  202  97

 أعداد املتلقين للخدمات



 خدمات املستفيدين  طفل أم أسرة

 اإلعانات التعليمية 37 - -

71 - - 
 الزكاة و املساعدات 

 املالية

 املحاضرات  - 132 -

513 - 513 
 املتابعة والتحويل     

 البرامج املنزلية

 املجموع 550 132 584

 طفل

 أم

 أسرة

 أعداد املتلقين للخدمات



 هـ7211وحتى عام  7241/7241عدد األسر و األطفال املخدومين  في الفترة من 

 البند / السنة
1428/1427 1429/1428 1430/1429  1431/1430 1432/1431 1433/1432  

2007-2006 2008-2007 9002-9002 2010-2009 2011-2010 9009-9000 

المخدومين في 
البرامج 

 المباشرة
123 147 162 190 218 220 

خدمات 

 المستفيدين
314 351 385 420 454 480 
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 التدريب الداخلي 

 املوضوع   الحضور 

 التعلم والتعليم 20

 املالحظة والتفاعل اإليجابي 20

 وخصائصهاالنمائي مراحل التطور  20

 تقييم مستوى األداء القاعدي لألطفال  20

 تقييم النمو املعرفي 20

 واملساعدةالتدريب استراتيجيات  20

 إدارة األنشطة التعليمية ) أنشطة جماعية ، أنشطة فردية ( 20

 املجموع 140

التدريب الخارجي     

 البرنامج الحضور 

 مشروع رائدات  1

  النموذجية  إجراءات السالمة العامة وخطط االخالء 1

  التميز في العمل الخيري  2

 األداء املتميز للمنظمات الغير ربحية 1

 تسويق البرامـج الخيرية و زيادة  مداخيل الجمعيات 1

 –إدراك وتفعيل  –العالقات العامة    2

 سوق برامجك ومشاريعك الخيرية عن طريق اإلعالم الجديد   1

 الندوة العلمية السنوية الرابعة عشرة لالضطرابات التواصلية  2 

 البرنامج التأهيلي طرق تحديد واستخدام التعزيز اإليجابي في 1

 أساسيات تعلم التهجئة وقراءة الكلمة 1 

 تقييم مهارات اللغة األساسية ومهارات التعلم ) ايبلز( 1 

 املجموع    14

التدريب املستمر للكوادر 

يعتبر من أدوات ومخرجات 

العمل األساسية للجمعية 

نظرا لضعف ولقصور توافر 

الكوادر السعودية املؤهلة 

 لهذا العمل

 تم االستفادة من  

 برنامج تدريبي 91

 داخــلـي و خــارجــي

 يعتبر برنامج التدريب املنتهي

بالتوظيف من أكثر البرامج 

أهمية للعمل ويتم تنفيذه 

 مـوظــفــة  52حــاليـا  لـعــدد 

 بـرعـايــة بـنـــك الجـزيـــــرة

 

 



 برنامج كفالة معاق

هي    أل خد ات أل تي تقد ها دسكا  تمويد أل ررأل ج أل تعليمية وأل تأهيلية  ألفلان    ذوي  تالز ة دألون   

فهو او     أاوأل  أل تكافد ألمجتماعي حيث يساه  أل كافد  د أسري أل طلد بتكا يف أل ررأل مج أل متمعملميممميمة           

 وأل تأهيلية أل ضرورية  قمو فلله  و يحقق أكرر فدر  مك     ألمستقال ية وألمعتماد على أل ذألت.
 

وفي بدألية كد عام درألسي تستقرد أل جمعية أل كلامت    أهد أل خير، وخالن أل عام أل درألسي أل مماضمي تم       

ألستقران  ا يلوق أل ستي  كافال  ا بي  أفرألد وشركات كللو  جموعة    أل ررأل ج أل تعلميممميمة وأل متمأهميملميمة             

أل مقد ة  ألفلان كا عالأ أل طريعي وعالأ أل لغة وأل قطق وبمراما مج أل مزيمارألت أل مممقمز ميمة و ميمرهما  م                        

 أل ررأل ج أل تي تعمد دسكا على تقديمها وتطويرها وتأهيد كادر  تخصص  تقديمها.

 أبرز الشركات الداعمة للبرنامج

 البنك السعودي الفرنس ي

 البنك العربي الوطني

 الخزف السعودي

 مجموعة استرا الصناعية

 أكـــــوا القابضة

 سبيماكو الدوائية

 بلغ عدد  داعمين 

 بـرنامج كفالة معاق 

 7212/7211للعام الدراس ي 

 (  كافـل ما بين 24) 

 أفراد وشركات



تقظ  دسكا عدد كرير    أل زيارألت وألطاشطة أل مشتركة سوألء كاات باستقمرمان أل مزوألر فمي أل مجمممعميمة أو                  

بتلرية أل دعوألت خارجها، وذ ك بهدف أل توألصد أل مراشر بي  ألطفلان وأفرألاه     أبمقماء همذأل أل مممجمتمممد.               

اشاط تقوعت  ا بي  ألستقران أل مزوألر دألخمد أل مجمممعميمة             42وتجاوزت هذه أل ررأل ج وألطاشطة  ا يلوق أل ـ 

 ورحالت  ألفلان وإفا ة أركان تعريلية.

 مشاريع وأنشطة دسكا مع املدارس والجامعات والجهات الخارجية

 طالبات مدارس صفية بنت حيي

 حفل شواء لألطفال بتنظيم طالبات مدارس النخبة 

 طالبات مدارس املجد األهلية

 لجنة زوجات نقابة املهندسين األردنيين

 طالبات مدارس أبناء اململكة

 شركة املياه الوطنية، حملة سفير املاء

 من جامعة امللك سعود
ً
 متطوعي نادي كن إيجابيا

 MBCزيارة فريق من برنامج الثامنة في قناة 

 زيارة  كشفية من كلية طب األسنان

 أهــم الـــجـــهـات التي 

 تم استقبالـها في 

 مقر خدمات دسكا

 فريق برنامج الثامنة زيارة

 كن ايجابيا   حملة سفير املاء مع شركة املياه الوطنية

 زيارة طالبات مدارس أبناء اململكة



 “لنصنع الفرق ” مشروع مدارس الرواد ، 

 نجد االهليةمدارس في “ إحياء الكتاب” معرض 

 رحلة ترفيهية ملحل االلعاب تشيكي تشيز

 حفل الجنادرية في مدارس الرياض

 فندق الريتز كارلتون لعمل نشاط طبخ

 رحلة إلى معرض مشكاة التفاعلي

 الحفل الختامي في مدارس االبناء الثانية

 عدد كبير من الرحالت التعليمية

 أهم األنشطة الخارجية ألطفال دسكا 

 الطبخ في الرتز كارلتون  معرض مشكاة العلمي مشروع لنصنع فرق 



 ركن تعريفي في جامعة دار العلوم

 ركن في جامعة األميرة نورة بمناسبة اليوم العالمي لإلعاقة

 ركن في جامعة امللك سعود للبنين بمناسبة اليوم العالمي لإلعاقة

 ركن في مركز غرناطة التجاري بمناسبة اليوم العالمي لإلعاقة

 بمناسبة اليوم العالمي للتطوعسلطان األمير ركن في جامعة 

  ركن في املنتدى واملعرض الدولي للتعليم

 ركن في معرض ليالي رمضان في نياره

 أركان دسكا التعريفية الخارجية

 لذوي متالزمة داون دسكا
ً
 أطفال دسكا لوزير التعليم : مواد معادة التدوير  إهداء  بصمة دعما

 لإلعاقةمشاركة دسكا في اليوم العاملي  منتدى التعليم الدولي معرض 



 أركان تعريفية في مركز اململكة التجاري ومملكة املرأة 

 املقام بمدارس التربية النموذجية ”  7مهرجان يـال معانا ”

 ركن تعريفي في املعرض السعودي ملستلزمات اإلعاقة

 استقبال نادي املسؤولية االجتماعية من جامعة امللك سعود

   991أنشطة ومسابقات ترفيهية في متوسطة الـ 

 ركن تعريفي بقسم التربية الخاصة في جامعة امللك سعود للبنين

 حضر األنشطة ما يزيد عن   

 عشرة آالف فرد

متطوع  255ساهم ما يزيد عن   

 ومتطوعة في تنظيم وتنفيذ األنشطة

 أنشطة دسكا  لليوم العاملي ملتالزمة داون   

 زيارة نادي املسؤولية االجتماعية من جامعة امللك سعود

 71حملة اململكة 

 1 إحدى املجموعات التطوعية في مهرجان يـال معانا



 أبرز الجهات الداعمة ألنشطة دسكا في اليوم العاملي ملتالزمة داون   



 جهة و فرد  25تحصل دسكا على دعم من  

 ومتوسط الدعم املادي ما بين كفالة و  زكاة

 
ً
 آالف ريال 95تقريبا

 الجمعية العمومية  
 

 تضم الجمعية العمومية لدسكا 

 عضو و عضوة 925عدد 

 ينتخب عدد تسعة منهم لعضوية مجلس اإلدارة
 

 للمعلومات التفصيلية
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