
وأقرانهم وتأهيل ذوي متالزمة داون لتعليموطنيمبرة االستدامة مجمع

مستدام تحت تأسيس الجمعية الخيرية لمتالزمة داونخيريوقف
197مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية برقم 



الرؤية

الرسالة

القيم

األهداف

إيجاد مجمع وطني ليكون نموذًجا رائدًا لتمكين األشخاص 
.صينذوي اإلعاقة الذهنية مع توفير بيئة ملهمة لتدريب المخت

توفير برامج متخصصة ومتكاملة لتأهيل األشخاص ذوي 
ق اإلعاقة الذهنية وأسرهم منذ الوالدة حتى الوظيفة بما يحق

.استقالليتهم واندماجهم في المجتمع

الشمولية 1.

االستدامة2.
النزاهة3.
جودة الحياة4.

.  تحقيق االستدامة المالية  للخدمات الخيرية1.

.توفير النماذج الخدمية والشراكات للمناطق التي تقل فيها الخدمات2.

.  المتخصصة في المجالتأسيس مركز تدريب للكوادر 3.

.توفير مرافق نموذجية للخدمات  المتكاملة4.
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وتأهيل ذوي متالزمة داون و اقرانهم لتعليموطنيمجمع: مبرة االستدامة
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2030مبرة االستدامة تحقيق ألهداف برنامج التحول الوطني للمملكة 

يق تمكين المنظمات غير الربحية من تحق2.3.6
أثر أعمق

تمكين اندماج ذوي اإلعاقة في سوق 3.2.4
العمل تشجيع العمل التطوعي2.1.6

دعم نمو القطاع غير الربحي1.3.6

أخذ دور ًا رياديًا ضمن المنظمات غير الربحية التي تدعم األولويات التنموية  1.

التحول من مؤسسة خيرية ريعية إلى مؤسسة تساهم  في الناتج المحلي 2.

ضعف100رفع عدد المتطوعين المحترفين  ب3.

فرصة تطوعية سنويا 20,000تحقيق عدد  4.

ريال يوميا200إلى 50زيادة القيمة االقتصادية  للتطوع في الجمعية من 5.

ة الرياضتحقيق الكفاية لبرامج التدخل المبكر لألطفال ذوي االعاقة الذهنية في مدين6.

تأسيس أول مركز متخصص في تأهيل ذوي اإلعاقة الذهنية من الجنسين لسوق 7.
العمل 

االرتقاء بجودة الخدمات المقدمة في المدن السعودية1.3.2

2030أهداف مباشرة في برنامج التحول الوطني 

المخرجات التي نعمل على تحقيقها   
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منهجيه المشروع

تحقيق االستدامة المالية  للخدمات 
التخصصية الخيرة

جودة الحياة في مدينة الرياضتحقق 

مينمواطنين والمقيتوفير الخدمات لل
بمعيار  تكلفة  تدريجي

غيرات لمتواالستجابةاالبتكار واإلبداع 
العصر 

خلق فرص توظيف عالية التخصص

المستفيدين

األطفال ذوي اإلعاقات الذهنية الوالدية 
لمكتسبة hو

المواليد وأسرهم

 18إلىسنوات 4من عمر: الطالب
سنة

سنة 40إلى 18عمرمن:البالغين

المكتسبةالذهنيةاإلعاقاتذويمنالبالغين

المرافق

م9820مساحة البناء 

5985مساحة :األرض

حي الملقا: الموقع 

فصول وقاعات تعليم وتدريب

غرف العالج الفردي العالج الطبيعي

حسيومعملالتعليم مختبرات 

ألف فرد من اسر المخدومين 5000حالة  ويدرب مايزيد عن 1600سوف يخدم المركز  سنويًا مايزيد عن 
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مبرة االستدامة
مجمع وطني لتعليم وتأهيل ذوي متالزمة داون و اقرانهم



المختلفة سواء على  مقاعد في مدينة الرياض اآلن ما يزيد عن خمسة آالف طفل من ذوي اإلعاقات الذهنية
الدراسة  أو في منازلهم

البد من التخطيط لالحتياج  خالل العشر سنوات القادمة فهم سيكونون  بحاجة  للعمل  

مركز للرعاية النهارية اليوجد لدى أي منها  برنامج تدخل مبكر مطابق للمواصفات50يوجد في الرياض 
أو برامج  إعداد للتوظيف

طفل مستجد سنويا هناك حاجة متزايدة للخدمات اكبر من الطاقة 140يتقدم لطلب الخدمة معدل 
االستيعابية للجهات الخيرية المتاحة 

كافة الدراسات الحكومية  تحدد أن هناك حاجة لبرنامج وطني إلعداد وتوظيف ذوي اإلعاقة الذهنية 
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المبرة تأمين المستقبل و  تخطيط استباقي 



تمكين المنظمات غير الربحية2.3.6
من تحقيق أثر أعمق

ذوي اإلعاقة فياندماجتمكين 3.2.4
سوق العمل

تشجيع العمل 2.1.6
التطوعي

دعم نمو القطاع غير 1.3.6
الربحي

التحول من مؤسسة خيرية ريعية إلى مؤسسة تساهم  في الناتج المحلي1.

ية  دور ًا رياديًا ضمن المنظمات غير الربحية التي تدعم األولويات التنموأخذ 2.

ضعف100رفع عدد المتطوعين المحترفين  ب3.

فرصة تطوعية سنويا 20,000تحقيق عدد  4.

ريال يوميا200إلى 50زيادة القيمة االقتصادية  للتطوع في الجمعية من 5.

ي مدينة تحقيق الكفاية لبرامج التدخل المبكر لألطفال ذوي االعاقة الذهنية ف 6.
الرياض

تأسيس أول مركز متخصص في تأهيل ذوي اإلعاقة الذهنية من الجنسين 7.
لسوق العمل 

االرتقاء بجودة الخدمات المقدمة في المدن السعودية1.3.2

2030أهداف مباشرة في برنامج التحول الوطني 

المخرجات التي نعمل على تحقيقها   
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2030المشروع في التحول الوطني للمملكة 



الخدماتتعريف 
طالب في فصل دراسي واحد تبعا للعمر والمرحلة وأهداف 20إلى 10يحضر المستفيدين من هذه الخدمة بشكل يومي لتلقي التعليم والتدريب المناسب ضمن إطار مجموعة متجانسة من : فصول التعليم النظامي○

.  البرنامج ويتم التخطيط للتعليم بما يحقق الفردية ويضمن التعلم الجماعي
اء السلوك اإليجابي راد األسرة واألطفال لبنأفيتم العمل مع األسرة لدراسة المشكلة وإعداد خطة فردية لتعديل األنماط السلوكية السلبية أو تطوير وتنفيذ خطة لتطوير نمط تفاعلي بين: إدارة وتعديل السلوك○

.وتحسين قدرتهم على التعلم والتكيف
ية الذاتية االستقاللوضع برنامج فردي لذوي اإلعاقة للعناية الشخصية وتدريب الراعي األساسي استراتيجيات وأسلوب إعداد وتدريب الطالب لتحقيق مهارة: التدريب على مهارات العناية بالذات والنظافة الشخصية○

.  ومهارات النظافة الشخصية
رهم وطبيعة لفردية دوريًا تبعًا لظروف أست ايتم إعداد خطة منزلية منظمة لألسرة لتحسين النمط البيئي ونوعية الحياة ألطفالهم حسب حاجتهم، يشمل توفير المواد التدريبية والواجبا: التدريب المنزلي○

.احتياجاتهم ويقدم للحاالت التي تسكن خارج اإلطار الجغرافي لمدينة الرياض أو حسب االحتياجات الفردية
عم تنظيم البيئة تدريب للراعي األساسي أو لداليحصل المستفيد على الخدمة عند التحاقه في إحدى برامج أو خدمات دسكا وتشمل القيام بالزيارة المنزلية ألسرة الطفل وذلك لتوفير جلسات: الزيارات المنزلية○

.  المنزلية والظروف المعيشية التي تساعد في إعداد وتنفيذ الخطط التدريبية المناسبة والتي تسهم في نجاحها
ة الجوانب التعليمية المتوفرة في المجتمع في كافماتتوفير المعلومات التي تساعد أولياء األمور التخاذ القرارات المناسبة وتحسين نوعية الحياة ألبنائهم وذلك فيما يخص االحتياجات والخد: المعلومات والتوجيه○

.والتأهيلية التي تخص أطفالهم
.  جات األسرة أو موقع سكنهاتياتوفر وحدة خدمات المستفيدين التنسيق والدعم لألسرة إللحاق ابنهم ببرنامج دمج مناسب لحالته أو مركز رعاية نهارية متالئم أكثر مع اح: الدمج والتحويل○
.تقديم الدعم واإلرشاد االجتماعي والنفسي لألسر للتعامل مع الضغوط األسرية والمعيشية الناتجة عن وجود طفل ذو احتياج خاص: اإلرشاد○
.  سرةأسرته وضمن النظام المعيشي لألاد برنامج تدريبي ألمهات األطفال منذ الوالدة حتى ثالث سنوات بهدف دعم لعملية التعلم لدى الطفل في إطار التفاعل الصحي بين الطفل وأفر: مجموعات الرضع○
وير مهاراته طفل حسب احتياجاه وعمره لتطالنقدم خدمة إعارة للكتب والمراجع العلمية في شتى المواضيع لألسر والمهتمين باإلضافة إلى استعارة األلعاب واألدوات التعليمية لتدريب: إعارة األلعاب والكتب○

.  النمائية
ستقل أو ضمن إطار الخدمة بشكل مدم برنامج فردي يعمل على تحسين وتطوير طرق التواصل اللفظية والغير لفظيه لتحسين التواصل العام واألكاديمي لدى أطفال متالزمه دوان وتق: عالج اللغة والتواصل اللفظي○

.  خدمات دسكا الموجة للطفل أو لتدريب األهالي
هي السمة السائدة تخاء العضالت والتيوارتحسين المدى الحركي وتقوية العضالت وزيادة تناغمها وتحسين التناسق والتوازن العام للجسم وتصحيح الوضع العام للجسم للتخفيف من ضعف ": طبيعي"عالج حركي ○

.من السمات لدى متالزمه داون والصعوبات التي تنتج عنها
.   نة حسب الحاجةراته مع توفير الوسائل المعيقدتعمل هذه الخدمة على تحسين وتطوير المهارات الحركية الدقيقة التي تمكن الفرد من القيام بمتطلبات الحياة اليومية بأفضل شكل تسمح به: عالج وظيفي○
كي الكبير ي وتتكامل مع خدمات العالج الحرماعيتم العمل مع األسر لتأهيل أو إعادة تأهيل لتطوير الوضع المعيشي العام للحاالت التي تعاني من صعوبات تحد انخراطها األسري أو االجت: التدريب الفردي لألسر○

.    والدقيق والتواصل حسب الحاجة
.توفر دسكا خدمة النقل للطالب الملتحقين بخدمة الفصول النظامية حسب جدول األحياء: خدمات المواصالت○
.دفوعة األجرالمتوفير التقييم للمهارات الوظيفية لدى الطالب ثم التدريب والتطوير عليها بما يتناسب مع قدرات الطالب ليتمكن من الحصول على الوظيفة : خدمة اإلعداد للتوظيف○
قاعد وأدوات يمكن أن تكون هذه األجهزة أي شيء بدًأ من أجهزة السمع ومقابض القلم ووسائد الم. توفير األجهزة التي تساعد الشخص المعاق في أداء وظيفته بشكل أفضل: خدمات توفير التكنولوجيا المساعدة○

المهارات تعد األجهزة اللوحية وأجهزة الكمبيوتر التي تعمل باللمس هذه الخدمات مهم لجميع من يعانون من تأخر في أداء. المشي إلى الهواتف المحمولة ذات األزرار الكبيرة ولوحة المفاتيح ذات الحروف الكبيرة
.الحركية الدقيقة
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التعليم االبتدائي مركز التدريب األسري مركز تدريب األمهاتالمجمع الوطني للتعليم و التأهيل 

يحتوي الدور األرضي على ثمانية و عشرون فراغ ما بين فصول و قاعات و غرف عالج فردية لثالث مراكز خدمية 
، بينما تحتل الحديقة  و المساحات 2م3,430باإلضافة إلى الساحة الداخلية المتعدد األغراض بمساحة تقارب 

2م2,450التعليمية الخارجية مساحة 

مركز تدريب األمهات 1.

مركز التعليم االبتدائي2.

مركز تدريب األسر3.

استقبال وتسجيل المخدومين 4.
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الدور األرضي



التأهيل المهني و التعليم الوظيفي للبنات و الذكور مركز المجمع الوطني للتعليم و التأهيل 

التأهيل المهني والتعليم الوظيفي ذكور  1.

التأهيل المهني والتعليم الوظيفي بنات2.
إدارة  المراكز الخدمية و إدارة الجمعية .3

ثالثة و عشرون فراغ ما بين فصول و قاعات و غرف عالج فردية مخصص

المخطط الداخلي للدور األول
2م2,998 :مساحةالالمخطط الداخلي للدور األول
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2

الرعاية النهارية للكبار ذكور 1.اناث للكبارالرعاية النهارية 1.

مساحةال

يحتوي على استديو  تأهيل معيشي  وغرف تدريب فردي وقاعة تدريب مائي و غرفة عالج 
حسي و قاعة عالج طبيعي و تأهيل حركي دقيق 

و منطقة خارجية للياقة البدنية

المخطط الداخلي للدور الثاني
المخطط الداخلي للدور الثاني

25



مزايا المؤسس الرئيسي

الئحة دائمة على الواجهة الغربية للمبنى

ين الئحة  تعريفية في المدخلين الرئيسي

تكريم في الئحة المؤسسين الرئيسين

رةتثبيت االسم في الموقع الرسمي للمب
اشهار المشاركة في التواصل االجتماعي  

لمدة عام 

المستفيدين

سنوات 5المواليد و األمهات حتى عمر 
خدمات التدخل المبكر ضمن مجموعات 

وتدريب الفردي
لية يشمل الزيارات المنزلية والخدمات التأهي

المتخصصة

المؤسس الرئيسي 

18
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سير العمل في مبرة االستدامة 

27
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لمجمع الوطني للتأهيل والتعليم سير العمل في ا

28
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"  دسكا"لماذا  الجمعية الخيرية لمتالزمة داون 

نقدم الخدمات في كافة مجاالت التأهيل والتعليم و التدريب األسري  • مستفيد 10,000خدمنا    

أسرهم و الطالب ذوي االعاقة العقلية  ولألطفال صميم  توفير البرامج عامًا الماضية قمنا بت20خالل الفترة •
.  منذ الوالدة حتى التوظيف برنامج تدريبي 100,000قدمنا 

و متنامي كمؤسسة خيرية متخصصة بطاقم سعودي ذو خبرة وكفاءة استمرينا في العمل بشكل مستقر•
.ائيعالية لمدة تقارب العشرون عامًا في مدينة الرياض حيث بدأنا من الصفر بدون أي أموال أو دعم استثن حققنا الثبات والديمومة

حالة 80حالة من ذوي متالزمة داون فقط نتمكن من خدمة عدد 140يتقدم لطلب الخدمة في دسكا  •
مستجدة Wحالة جديدة سنويا140

من الرياضنعقد الخدمة حاليا فقط لذوي متالزمة داون وهناك حاجة ملحة الستيعاب جميع مواليد مدينة•
.  ذوي االعاقة الذهنية

وي نستطيع استيعاب كافة المواليد ذ
اإلعاقة الذهنية  

طفلها التمكين بالتدريب لألسرة لكي تتمكن األسرة من اتخاذ قرارتها و تحمل مسؤوليتها  معمنهجية •
.  أفضل الممارسات العالمية في توفير الخدماتحسب  مهنجية التمكين  واالستقاللية 


