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تاريخ دسكا

تأسست جمعية »دسكا« بمبادرة من أهالي أطفال متالزمة 
داون ومجموعــة مــن  المهتمين  في مجــال تأهيل وتدريب 
ذوي االحتياجات الخاصة واألطفال من ذوي متالزمة داون بهدف 
توفير برامج التدريب المختلفة ودعم األسرة بأكملها لرعاية طفلها ذوي 

متالزمة داون.

وقــد انطلــق هــذا العمــل اإلنســاني عــام 1999م بترخيــص مبدئي تحت 
مسمى الجمعية السعودية الخيرية للتربية والتأهيل حتى تم التسجيل 
الرســمي في عــام 2002 م الموافــق 1423هـ حيث أشــهرت الجمعية من 
قبل وزارة الشؤون االجتماعية، بمسمى الجمعية الخيرية لمتالزمة داون 

بالترخيص الرسمي رقم )197(.

باشــرت الجمعيــة بتقديم مجموعــة متكاملة ومتنوعة مــن الخدمات 
ضمن استراتيجية طويلة األمد لتحقيق فرق نوعي في مستوى الخدمات 
والبرامــج المقدمــة لألطفــال وذويهم، فتــم العمل الجــدي على تطوير  
أســاليب ونماذج عمل تتناسب مع المجتمع المحلي حسب اإلمكانيات 
المتاحة واالحتياجات المرصودة. كما تم االعتماد على األساليب العلمية 

الحديثة في التخطيط والتنفيذ لكافة عناصر الخدمات.

وقــد تم تبني سياســية التقويــم والتطويــر الدائم كأســلوب ومنهجية 
عمل دائمة بما يضمن الحفاظ على المستوى الرفيع للخدمات ومواكبة 
التطــور العلمــي واالبحــاث في مجــال تطويــر خططها وتقييــم برامجها 
التأهيلية والتدريبية المتنوعة، إلى جانب توثيق أدوات العمل و تطويرها.

و مــن ضمــن اهــداف الجمعية االســتراتيجية فــي المرحلة الحاليــة إعداد 
األدلــة االسترشــادية والمرجعية لرصــد وتوثيق وتعميم تجربــة الجمعية 
ومحصلتها العملية في اسلوب العمل مع االطفال ذوي القصور الذهني 

و اسرهم و إعداد برامج الدعم و تدريب األمهات.
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و من أهداف الجمعية االستراتيجية 
إعــــــــداد األدلــــــــة االســـتـــرشـــاديـــة 
والــمــرجــعــيــة لــتــعــمــيــم تــجــربــة 
مع  العمل  اسلوب  في  الجمعية 

االطفال ذوي القصور الذهني.

داون  متالزمة  أطــفــال  أهــالــي  مــن  بــمــبــادرة  »دســكــا«  جمعية  تأسست 
ومجموعة من  المهتمين
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رســالتنــا
هــي مســاعدة أســر ذوي متالزمــة داون علــى تحقيــق  أكبر قــدر ممكن من 
االســتقاللية الذاتيــة واالندمــاج االجتماعــي ألطفالهم مــن خالل تقديــم البرامج 
التكامليــة مــع  الخدمــات  الــى  التخصصيــة باإلضافــة  التدريبيــة والتأهيليــة 

المؤسسات ذات العالقة سواء حكومية أو خاصة.

العمل على أن تكون دســكا بيت خبرة محلي في تمكين ومســاعدة األســر  
لتحقيــق حياة كريمــة وعادلة ألبنائها من ذوي متالزمة داون ومســاعدتهم ألن 

يكونوا أعضاء مندمجين ومتفاعلين مع المجتمع. 

رؤيتنـــــــا
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تطوير وتوفير برامــج التعليم والتأهيل لألطفال من 
المختلفــة. العمريــة  للمراحــل  داون  ذوي متالزمـــة 

تطوير وتوفير برامج التدريب والمعلومات والخدمات 
داون.  مــن ذوي متالزمــة  األطفــال  ألســر  المســاندة 

توفير اإلعانات المادية لألسر وتمويل خدمات التأهيل 
والرعايــة واالحتياجــات المختلفة لألطفال وأســرهم.

تطويــر المواد والبرامــج التدريبيــة والعملية لتأهيل 
المدربين والمدرسين مهنيًا في مجال متالزمة داون 

والقصور العقلي.
4

3

2

1

أهــدافنــــا
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مجلس إدارة دسكا
تعمــل الجمعيــة تحت إشــراف مجلــس إدارة يتكون من تســعة أعضــاء وأمين عام 
للجمعيــة هــذا ويعاد انتخاب المجلس كل أربع ســنوات من قبــل األعضاء العاملين 

في الجمعية العمومية.

ويتكــون مجلــس اإلدارة الحالــي من نخبة مــن األعضاء المميزين الذيــن أخذوا على 
عاتقهم الحفاظ على  مســتوى الخدمات المقدمة و االســتمرار في التطوير اإلداري 
والمهنــي بمــا يتماشــى مع أحــدث الممارســات العلميــة ويخدم الوضــع المحلي 

والتطورات العامة في المجتمع .
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خدمات وبرامج دسكا حتى عام 2014

جلسة عالج حسي ودقيق 200

جلسة تأهيل للعمل 1100

مجموعة لألطفال الرضع 400

جلسة عالج طبيعي 1100

جلسة تأهيل سلوكي 200

جلسة تدريب فردي 900

جلسة عالج نطق 3000

10
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عـــدد األســـر و األطفـــال المخـــدومين
في الفترة من  1427  حتـى 1435هـ
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أعداد المتلقين للخدمات

عدد األمهات عدد األطفال  الخدمات المباشرة لعام 2014

22 22 تدريب الرضع - مجموعات

- 37 التهيئة التعليمية - فصول

- 5 التعليم األكاديـمي الوظيفي - فصول

27 27 التدريب الفردي لألمهات

6 6 الدعم والتوجيه المكثف

77 77 العالج الطبيعي

132 174 المجمــــــوع
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عدد األسر عدد األمهات عدد األطفال  خدمات المستفيدين 2014

147 18 147 اإلعانات التعليمية

- - - المحاضرات

- - 205 المتابعة والتحويل )البرامج المنزلية(

147 18 352 المجمــــــوع
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تدريب الكوادر

التدريب المســتمر للكوادر يعتبــر من أدوات ومخرجات العمل األساســية للجمعية نظرا 
لضعف وقصور توافر الكوادر السعودية المؤهلة لهذا العمل.

وتـم االستـفـادة مـن 28 برنامج تدريبـي داخلـي وخارجـي.

عدد الحضور برامج التدريب الداخلي 2014 م

29 برنامج األعداد اإلداري العام 1

13 مهارات التعلم الذاتي لدى الكبار 2

13
التعــرف علــى انــواع المؤسســات و المنهجيــات  المختلفــة 

لخدمة ذوي القصور العقلي
3

13 منهجية التعليم و التأهيل  في دسكا 4

13 متالزمة داون  خصائصها واحتياجاتها 5

13 السلوك المهني 6

13 فهم  المهارات النمائية والوظيفية لدى االطفال 7

13 مدخل للتفاعل اإليجابي 8

13 مدخل لمكونات العملية التعليمية األساسية 9

13 الفروقات الفردية بين األطفال 10

12 التعلم لدى األطفال ذوي القصور الذهني 11

12 مدخل الى المالحظة 12

12 تقييم مستوى األداء النمائي و الوظيفي   13

12 14 التطور النمائي لمهارات اللعب

12 مهارات الرياضيات  الوظيفية 15

12 النمو االنفعالي واالجتماعي  16

12 التعليم الموجه  17

12 التعليم من خالل  العالقة االيجابية   18

11 التعليم من خالل األنشطة  19

253 المجمــــوع



15

عدد الحضور برامج التدريب الخارجي م

1 
 اســتراتيجيات تعديل الســلوك – المشــكالت الســلوكية لدى 

األطفال ذوي اضطرابات التوحد
1

2 تأهيل اخصائية التخاطب للعمل مع ذوي اضطرابات التوحد 1

2 3 مشروع تكامل التطوعي

1  Executive Education Program for Non-Profit Organizations in Saudi Arabia 4

 1
 تأهيــل االخصائــي النفســي والمــدرب الســلوكي للعمل مع 

ذوي اضطرابات التوحد
5

 1 6 تنمية مهارات اللعب التخيلي ألطفال ذوي اضطرابات التوحد

2 دراسة واقع الخدمات القانونية في القطاع الخيري 7

1 الخدمة االجتماعية تهتم بالجميع 8

2
ورشة تأهيل المشــاكل اإلدراكية ومشاكل التكامل الحسي 

لدى األطفال المعاقين
9

12 المجمــــوع
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أبرز الجهات الداعمة لدسكا

تبرع المتسوقين ببواقي الهلل
مــن بــاب توعية المجتمع بأهمية المســاهمة لدعــم ذوي االحتياجات الخاصة وفتح ســبل 
أكثــر للتبــرع لهــم قد أبرمــت دســكا اتفاقية تعــاون مع كل من شــركة أســواق عبداهلل 
العثيم و الشــركة السعودية للمتاجر الشاملة )كارفور( على أن تتلقى دسكا وبشكل 

دوري تبرعات المتسوقين ببواقي الهلل.

سحور دسكا الخيري
يقدم مركز الملتقى النسائي سحورا خيريا في شهر رمضان المبارك يذهب ريعه لصالح 
أطفال دســكا، وهي إحدى االنشــطة الرمضانية التي تحرص دسكا على إقامتها بشكل 
ســنوي. وقد شــرف الســحور فــي رمضان 1435هـ  175 ســيدة مــا بين عضــوات  ونخبة من 

سيدات المجتمع المهتمات بالعمل الخيري.

تعاون مؤسسة صالة األطباء
تعتبر مؤسســة صالة األطباء احد الداعمين الســنويين لجمعية دســكا وذلك بتخصيصها 

لجزء من األرباح السنوية 1٫5 ٪ لصالح أطفال ذوي متالزمة داون.
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برنامج كفالة معاق
 

هي من الخدمات التي تقدمها دسكا لتمويل البرامج التعليمية والتأهيلية لألطفال من 
ذوي متالزمة داون فهو نوع من أنواع التكافل االجتماعي حيث يســاهم الكافل مع أســرة 
الطفــل بتكاليف البرامج التعليمية والتأهيلية الضرورية لنمو طفلهم وليحقق أكبر قدر 

ممكن من االستقاللية واالعتماد على الذات.

وفي بداية كل عام دراســي تســتقبل الجمعية كفاالت برامج التعليم والتأهيل من أهل 
الخيــر، وخالل العام الدراســي الماضي تم اســتقبال ما يفوق الســتين كافال مــا بين أفراد 
وشــركات كفلو مجموعة مــن البرامج التعليمية والتأهيليــة المقدمة لألطفال كالعالج 
الطبيعــي وعالج اللغة والنطــق وبرنامج الزيارات المنزلية وغيرها مــن البرامج التي تعمل 

دسكا على تقديمها وتطويرها وتأهيل كادر متخصص لتقديمها.

أبرز الجهات الداعمة لبرنامج الكفالة:

• البنك السعودي الهولندي.

• الرشكة السعودية العاملية للبرتوكيامويات )سبكيم(.

• رشكة اسمنت الياممة السعودية املحدودة.

• البنك السعودي الفرنيس.

• رشكة جرير لالستثامر.

بلغ عدد الداعمين لبرنامج كفالة معاق في العام الدراسي 
1434/1435 هـ )59( كافـل ما بين أفراد وشركات.
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مشاريع وأنشطة دسكا مع المدارس 
والجامعات والجهات الخارجية

تنظم دسكا عدد كبير من الزيارات واألنشطة المشتركة سواء كانت باستقبال الزوار في 
الجمعيــة أو بتلبيــة الدعوات خارجها، وذلك بهدف التواصل المباشــر بيــن األطفال وأقرانهم 
من أبناء هذا المجتمع. وتجاوزت هذه البرامج واألنشطة ما يفوق الـ 30 نشاط تنوعت ما بين 

استقبال الزوار داخل الجمعية ورحالت لألطفال وإقامة أركان تعريفية.

أهم الـجهات التي تم استقبالـها
في مقر خدمات دسكـا

• طالبات مدارس التعليم المطور.

•  الجمعية السعودية لطب األسنان. 

•  طالبات مدارس الحرمين. 

•  طالبات من جامعة األميرة نورة لالحتفال بعيد األضحى بإقامة حفل شواء لألطفال.

•  طالبات من مدرسة ثانوية 139.

•  طالبات من جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن لالحتفال باليوم الوطني. 

•  المصور عبداهلل الشوفي من شركة مطاعم الصاج الريفي.

•  نادي المسؤولية االجتماعية بجامعة الملك سعود. 

•  فريق برنامج رياض الخليج من قناة دبي الرياضية.
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تــم  التــي  الـــجهات  أهــم 
استقبالـــها فــي مقــر خدمــات 

دسكـا
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أهم األنشطة الخارجية ألطفال دسكا
 

    حفل الجنادرية في مدارس الملك فيصل. 1

    رحلة إلى معرض مشكاة التفاعلي.2

     رحلة لجامعة الملك ســعود بدعوة من طالبات الســنة التحضيريةلحضور   3
برنامج ترفيهي لهم.

    رحلة ترفيهية لمحل االلعاب تشكي تشيز. 4

    حفل لألطفال في مطعم برجر كنج. 5

    رحلة تعليمية لمصنع ومزرعة المراعي.6

    رحلة تعليمية لمخابز الدانوب.7

    رحلة األطفال لكاندي الوه.8

    حفل اليوم الوطني لألطفال باستضافة فندق الخزامى.9

 زيارة األطفال لمدارس روضة األبناء.10
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مشاركات دسكا الخارجية
باألركان التعريفية

•  معرض ومنتدى التعليم الدولي. 

•  الملتقى األول لتوظيف ذوي االحتياجات الخاصة. 
•  معرض رعاية الخير بفندق الفورسيزون.

•  برنامج مكاني بينكم المقام في مستشفى الملك سلمان. 
•  مؤتمر الجمعية السعودية للطب الوراثي. 

•  معرض ألف ليلة وليلة في الفيصلية. 

•  معرض جمالك الثالث في الفورسيزون. 

•  مهرجان الطفل العالمي في مركز الملك فهد الثقافي. 

•  معرض نلتقي لنرتقي بجامعة األميرة نورة. 

•  معرض ننطلق ألجلهم لتفعيل اليوم العالمي لإلعاقة.
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أنشطة دسكا لليوم العالمي لمتالزمة داون
 

•  مهرجان يـال معانا 8

•  رحلة يال معانا لعالم جمولي برعاية الغرفة التجارية

•  ركن تعريفي ونشاط لوحات جدارية في مركز غرناطة

•  تفعيل اليوم العالمي في بانوراما مول بركن تعريفي

•  تفعيل اليوم العالمي في معرض عالم السيدات في الفورسيزن

حضر األنشطــــة مـــا يـــزيـــد عــن
 الخمســـة آالف فـــرد

ســــاهم ما يزيــد عن 500 متطــوع ومتطوعــة
 فــي تنظيــم وتنفيـذ األنشطــــة
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أبرز الجهات الداعمة ألنشطة دسكا في اليوم العالمي لمتالزمة داون:

نوع المشاركةالجهات المشاركةم

1
ــاج  ــصـ ــم الـ ــاعـ ــطـ مـ

الريفي

استقطاع من مبالغ وجبات األطفال في شهر مارس

التكفل بمطبوعات اليوم العالمي لمتالزمة داون 2014

دعم تسويقي

تبرع بمبلغ ماليدنكن دوناتز2

3
محمد  مــجــمــوعــة 
عـــبـــدالـــمـــحـــســـن 

العبدالكريم

تبرع بمبلغ مالي

دعم تسويقي

4
الــصــفــوة الــتــجــاريــة - 

––

تبرع بمبلغ مالي

دعم تسويقي

دعم تسويقيبدر للبصريات5
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أرقام الحســابات البنكيــة الخاصة بالجمعيــة الخيرية 
لمتالزمة داون »دسكا«

رقـــــم الحســـــاب مـــــع اآليبـــــانالبنـــــك

SA56 55 00 000 00 655 423 00 152البنك الفرنسي

  SA381 000 00 2234 7225 000 100البنك األهلي

 SA35 20 00 000 212 052 152 9901بنك الرياض

  SA634 500 00 00 001 6210 28001بنك ساب

 SA38 80 000 446 608 010 034 009بنك الراجحي

  SA26 400 000 0000 700 700 7074سامبا

   SA23 5000 0000 0101 9733 4007البنك  الهولندي

8248 Prince Turki Ibn Abdulaziz Al-Awwal Rd - Ummalhamam ash sharqi
Unit No:3  -  Ar Riyadh 12721 - 4530 - Kingdom of Saudi Arabia

+966 11 4421060 ,        Fax : +966 11 4421187

www.dsca.org.sa

لمتابعتنـــا عبر مواقـــع التواصل االجتمـــاعي:

Facebook:   DSCA.ORG

Twitter   :   @DSCA_ORG

Instagram:   @DSCA_ORG

للتواصل:


