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العدد الثالث عشر ديسمبر 2021

الستعراض أبرز أخبار الجمعية
ورصد آخر مستجدات طيف التوحد على المستوى المحلي والعالمي
كلمة
سمو رئيس مجلس إدارة الجمعية
عــام حافــل ملــيء بالتحديــات التــي عاصرناهــا مــع أحبابنــا مــن ذوي اضطــراب
طيــف التوحــد وأســرهم ،وندعــو اللــه أن يكــون فــي عــون األســر ويعيننــا
علــى تيســير الحيــاة وتذليــل الصعــاب لهــم.
أبرمنــا مجموعــة مــن االتفاقيــات المبنيــة علــى مشــاريع تخــدم هــذه الفئــة
حرصــا منــا لتأميــن جــودة حيــاة عاليــة لهــم.
علــى جميــع األصعــدة وذلــك
ً
اليــوم ومــع نهايــة العــام نتطلــع لتكاتــف الجهــود وإبــراز قضيــة التوحــد
والنهــوض بالخدمــات بمــا يكفــل تســهيل ســبل العيــش لــذوي اضطــراب
طيــف التوحــد وأســرهم  ،وســنعمل بــكل الجهــد علــى تنفيــذ المشــاريع
المتســمة باالســتدامة والريــادة والتمكيــن لهــم.
شكرا للداعمين والرعاة وإلخواني وأخواتي منسوبي الجمعية.
أخيرا ..
ً
ً
سعود بن عبدالعزيز بن فرحان آل سعود

أمير الرياض بالنيابة يفتتح معرض «ريشة طيف»
افتتــح صاحــب الســمو الملكــي األميــر محمــد بــن عبدالرحمــن بــن
عبدالعزيــز أميــر منطقــة الريــاض بالنيابــة معــرض “ريشــة طيــف” الــذي
طفــا وشــابا مــن ذوي اضطــراب طيــف
يضــم لوحــات إبداعيــة لـــ 20
ً
التوحــد الــذي نظمتــه جمعيــة أســر التوحــد فــي “يــو ووك” والــذي
اســتمر لمــدة خمســة أيــام.
وكان فــي اســتقبال ســموه عنــد وصولــه ســمو األميــر ســعود بــن
عبدالعزيــز بــن فرحــان رئيــس مجلــس إدارة جمعيــة أســر التوحــد واألميــن
العــام األســتاذة أريــج بنـــــــــت جميــل المعلــــــــــم وأعضــاء مجلـــــــــس
إدارة الجمعيــة.
الجديــر بالذكــر أن ريشــة طيــف هــو أحــد مشــاريع جمعيــة أســر التوحــد
بالتعــاون وفيــه يشــارك  100طفــل وشــاب مــن ذوي اضطــراب طيــف
فنان تشــكيلي ســعودي على مســتوى المملكة لرســم
التوحد و100
ٍ
احترافيــا
أجمــل  100لوحــة فنيــة تُ بــاع فــي مــزادٍ علنــي بعــد تقييمهــا
ً
بواســطة واحــدة مــن أهــم دور عــرض اللوحــات الفنيــة فــي المملكــة.
وقــد انطلــق مــن الريــاض إلــى خمســة مناطــق أساســية؛ حيــث يهــدف
إلــى إبــراز قــدرات ذوي اضطــراب طيــف التوحــد ومهاراتهــم كأفــراد
فاعليــن ومؤثريــن ،إلــى جانــب التعبيــر عــن رغباتهــم ومشــاعرهم
بمختلــف الوســائل التعبيريــة ومنهــا فــن الرســم.

للمشاهدة إضغط هنا

جمعية أسر التوحد خالل عام 2021م

أبــرز مخرجــات الجمعيــة فــي تأهيــل أســر ذوي اضطــراب
طيــــــف التوحـــــــد والتوعية المجتمعية

الجانب التوعوي لعامة المجتمع

لقاء
اإلثنين

مذكرة تفاهم لخدمة ذوي اضطراب طيف
التوحد وأسرهم مع مركز التميز للتوحد

وقــع ســمو األميــر ســعود بــن عبدالعزيــز بن فرحــان آل ســعود رئيس مجلس
إدارة جمعيــة أســر التوحــد الخيريــة ،مذكــرة تعــاون مشــترك مــع الرئيــس
التنفيــذي للعمليــات بمركــز التميــز للتوحــد الدكتــور فيصــل النمــري.
وأوضــح األميــر ســعود بــن عبدالعزيــز ،أن مذكــرة التعــاون تأتــي بهــدف
توحيــد الجهــود وبنــاء شــراكة فاعلــة لخدمــة ذوي اضطــراب طيــف التوحــد
مشــيرا إلــى أن أبــرز أوجــه التعــاون المشــتركة تمثلــت فــي
وأســرهم،
ً
إقامــة المحاضــرات واألنشــطة المجتمعيــة لرفــع الوعــي المجتمعــي
باضطــراب طيــف التوحــد ،والعمــل علــى نشــر التوعيــة عــن اضطــراب طيــف
التوحــد للمجتمــع.
وبيــن رئيــس مجلــس إدارة جمعيــة أســر التوحــد الخيريــة أن اتفاقيــة التعــاون
ّ
تضمنــت كذلــك عقــد الــدورات والــورش التأهيليــة المشــتركة لــذوي
اضطــراب طيــف التوحــد وأســرهم ،إضافــة إلــى صناعــة المحتــوى العلمــي
ـيرا إلــى
المقــروء والمرئــي لحســابات التواصــل االجتماعــي للطرفيــن ،مشـ ً
أيضــا عقــد النــدوات والمؤتمــرات العلميــة حــول اضطــــــراب
أنــه ســيتم ً
طيــف التوحــد.

34,137
مستفيدا
ً

لقــاء اســبوعي عبــر منصــة ســناب شــات يتــم مــن خاللهــا اســتضافة
المختصيــن وذوي األســر مــن ذوي التجــارب الناجحــة لتســليط الضــوء علــى
أبــرز المواضيــع فــي مجــال التوحــد.

4،652

حكايا
التوحد

مستفيدا
ً

لقــاءات تقــدم بشــكل دوري حضوريــاً ويبــث بشــكل مباشــر عبــر منصــة
الجمعيــة الرقميــة  ،يتــم فيهــا اســتضافة المختصيــن فــي كافــة المجــاالت
الحياتيــة ،والمســؤولين مــن الجهــات الحكوميــة والجهــات ذات العالقــة
بهــدف إحــداث التغيــر اإليجابــي لحيــاة ذوي طيــف التوحــد وأســرهم
ومالمســة مشــاكلهم الحقيقيــة والحــد منهــا ،والتوعيــة بحقوقهــم وحقــوق
أســرهم ،إضافــة إلــى النهــوض بمســتوى الوعــي المجتمعــي حــول التوحــد.

المحاضرات
الرقمية

2,471
مستفيدا
ً

يقــدم مــن خاللهــا المحاضراتاالرشــادية والتوجيهيــة ألســر ذوي التوحــد
والتوعويــة لعامــة المجتمــع.

الجانب التأهيلي ألسر التوحد

597

ورش
العمــــــل

مستفيدا
ً

ورش عمــل تقديــم بشــكل دوري يتــم مــن خاللهــا تدريــب وتأهيــل األســر
فــي مجــال )تطويــر الــذات –المجــال المهنــي – المجــال المهــاري( لتمكينهــم
مــن التعامــل مــع ذوي اضطــراب طيــف التوحــد.

برنامج اإلرشاد
النفسي الشامل

مذكرة تفاهم مع نادي الشباب لدمج ذوي
اضطراب طيف التوحد في المجتمع

أبرمــت جمعيــة أســر التوحــد مذكــرة تفاهــم مــع نــادي الشــباب إليجــاد بيئــة
مناســبة لــذوي اضطــراب طيــف التوحــد مــن خــال تقديــم حزمــة مــن البرامج
التدريبيــة والتأهيليــة والرياضيــة والترفيهيــة
ووقــع االتفاقيــة ســمو رئيــس مجلــس إدارة الجمعيــة والرئيــس التنفيــذي
لنــادي الشــباب األســتاذ خليــف بــن عبــد اللــه الهويشــان حيــث نصــت
االتفاقيــة بالعمــل علــى برنامــج صيفــي رياضــي لمســتفيدي الجمعيــة
وتدريــب منســوبي النــادي علــى كيفيــة التعامــل مــع ذوي اضطــراب طيــف
التوحــد  ،باإلضافــة للمســاهمة فــي توظيــف مســتفيدي الجمعيــة فــي
البرامــج الرياضيــة والتدريبيــة .

دعم ثالث

األسر المنتجة
ضمــن مبــادرة األســر المنتجــة أعلنــت
جمعيــة أســر التوحــد عــن دعــم
ثالــث األســر المنتجــــــة لمشـــــروع “
رســمتي” لبيــع المنتجــات الطبيعيــة.

وللراغبيــن باالســتفادة مــن مبــادرة
ا لجمعيــة
التــــــــواصــــل واتــــس أب
0534040466

547
مستفيدا
ً

جلســات دعــم وإرشــاد نفســي واجتماعــي )فرديــة – جماعيــة( تقــدم علــى
أيــدي المختصيــن مجانــاً لــذوي اضطــراب طيــف التوحـــــــد وأسرهـــــــم مــن
مســتفيدي الجمعيــة.

59

التأهيل
والتدريب

مستفيدا
ً

جلســات مســاندة لمســاعدة ذوي اضطــراب طيــف التوحــد بهــدف تنميــة
شــتى جوانــب النمــو المختلفــة لديــه وتمكينــه مــن االعتمــاد علــى أنفســه
وذلــك علــى يــد كــوادر مؤهلــة مــن ذوي الخبــرة والكفــاءة العاليــة.

برامج ترفيهية ألسر التوحد
البرنــــــــــامـــــــــــج
الترفيـــــــــــهـــــي

1,488
مستفيدا
ً

برامــج ترفيهيــة وترويحيــة لــذوي اضطــراب طيــف التوحــد مــن كافــة المراحــل
العمريــة وأســرهم بالتعــاون مــع الجهــات الترفيهيــة بهــدف تنميــة مهاراتهــم
الحركيــة الفرديــة والجماعيــة وادخــال الفــرح والســرور علــى قلوبهــم إضافــة
إلــى تحقيــق الدمــج والقبــول المجتمعــي لهــم.

بدايـــــتـــي مــــع
الفــــــــروسيـــــة

335
مستفيدا
ً

برنامــج يهــدف لتطويــر المهــارات البصريــة والحســية واالنفعاليــة لــذوي
اضطــراب طيــف التوحــد وزيــادة التركيــز واالنتبــاه والثقــة بالنفــس وكســر
الحاجــز بينهــم وبيــن العالــم الخارجــي مــن حولهــم.

البرنـــــــــامــــــــــــج
الرياضي الترويحي

63
مستفيدا
ً

برنامــج رياضــي ترويحــي لليافعيــن والشــباب مــن ذوي اضطــراب طيــف
التوحــد ،يتــم علــى أيــدي متخصصيــن فــي المجــال الرياضــي لــذوي اضطــراب
طيــف التوحــد ممــا يســاهم فــي تنميــة قدراتهــم ومهاراتهــم فـــــــي
التواصـــــل والدمــــــــــج مــــــــــــع المحيطيــن بهــم.

الدعم المقدم لألسر خالل عام 2021
مشروع ريشة طيف
دعم تأهيل وتدريب

462,346

510,389

ريال

374,308

ريال

ترميم وتأثيث منازل

278,289

سالل غذائية
ريال

255,120

ريال

187,318

ريال

كفاالت

155,000

140,000

3,028,553

البرنامج الرياضي الترويحي

99,499

تفريج كرب

53,340

30,000

ريال

45,400

مركبات

27,086

ريال

الدمج المجتمعي

25,662

أضـــــــاحي

ريال

15,641

ريال

سداد كهرباء

شركاؤنا

ريال

هدايا وقسائم شرائية

19,018

ريال

مستلزمات تعليمية

ريـــــــــــــال

ريال

ريال

سكــــــن

اإلجمـــــــالي

ريال

101,000

ريال

الخدمات الصحية

جلسات إرشاد نفسي

249,136.76

سداد ايجارات

ريال

كســـــــــوة

ريال

ريال

