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تقرير حفل اليوم العاملي للتطوع
)قرية ألزهايمر(
 1436هـ  2015 -م

يوم السبت
/٥ديسمبر٢٠١٥/م
/٢٣صفر١٤٣٦/هـ
الوقت  :من الساعة الرابعة عصرا ً وحتى الساعة العاشرة مسا ًء
املكان  :حي البجيري  /الدرعية
2

رؤية حفل اليوم العاملي للتطوع
توحيد الجهود إلنشاء مجتمع واع يفخر بمريض ألزهايمر و إنجازه ملكافحة تأثير املرض و خلق غد أجمل متضامن و
!متكاتف مع مريض ألزهايمر و أسرته.
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أهداف الحفل:
 تعريف املجتمع بأعراض مرض ألزهايمر بهيكلة ترفيهيةتوعوية
 وقفة تقدير لكل من كافح مرض أالزهايمر و الحد من كوناملرض وصمة خجل و عار.
 ملسة تعاطف بوضع احتمالية إصابة أحد املقربني و كسبتأييد املجتمع عبر التأثير املباشر.
 دعم كبار السن و الترفيه عنهم في شهر ألزهايمر وإشراكهم في املشاريع التثقيفية.
 التوعية بسبل الوقاية بمرض ألزهايمر. املشاركة و مواكبة االحتفاالت العاملية. تفعيل الشراكات اإلستراتيجية ذات العالقة. االستفادة من املواهب والكوادر الشابة الرائدة والقطاعاتاملبدعة في تحقيق البرامج املتميزة.
 -إشراك املتطوعني في إعداد البرامج التوعوية.

!
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مقر الحفل
منتزه البجيري  /الدرعية
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أقامت الجمعية السعودية الخيرية لمرض ألزهايمر
حفل اليوم العالمي للتطوع قرية ألزهايمر
بالتعاون مع الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض
وأمانة الرياض ومحافظة الدرعية
,,,
بدعم كريم من

صاحب السمو امللكي األمير أحمد بن عبدالعزيز
الرئيس الفخري للجمعية ألزهايمر
وبرعاية

صاحب السمو امللكي األمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز
أمير منطقة الرياض
وإستضافة

صاحب السمو امللكي األمير أحمد بن عبداهلل بن عبدالرحمن
محافظ الدرعية
ومساندة وحضور

وزارة الشؤون اإلجتماعية ممثلة في معالي الدكتور ماجد
القصبي
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البرامج واملشاريع
تم تقسيم البرنامج إلى
الفترة األولى
من الساعة الرابعة عصرا ً وحتى الساعة السادسة مسا ًء
الدعوة عامة
األسر املنتجة )حرفيني-ضيافة( ،الفنانني التشكيلني  ،مشاريع الشباب
الناشئة  ،األلعاب الشعبية  ،الكتاتيب  ،أسوار القرية
الفترة الثانية
من الساعة السابعة مسا ًء وحتى الساعة العاشرة مسا ًء
إفتتاح بوابة ألزهايمر
إطالق مباردة فريق الطوارئ
توقيع عدد من إتفاقيات التعاون مع األمارة وصحيفة سبق اإللكترونية و
جامعة اليمامة  ،تشكيل شعار الجمعية متجسدة باملتطوعني والجهات
الداعمة واملشاركني من شتى القطاعات
تشكيل شعار الجمعية متجسدة باملتطوعني والجهات الداعمة واملشاركني
من شتى القطاعات.
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اﻟﻴﻮم اﻟﻌﺎﳌﻲ ﻟﻠﺘﻄﻮع

International Volunteers Day

ﻣﺴﺎﻧﺪ
إﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ

اﻟﺸﺮﻳﻚ
ا-ﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ

قرية ألزهايمر فكرة مستدامة تقام في شهر سبتمبر استحدثت الفكرة من قرية في هولندا كنموذج لبيئة آمنة
للمريض وتم عرضها على وزارة الشؤون االجتماعية و شركات القطاع الخاص ليتم دعمها وتنفيذها وهلل الحمد القت
ً
قبوال ونجاحا ً كبيرا ً بالتعاون مع كافة الشركاء اإلستراتيجني للجمعية.
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اإلجراءات التي تم العمل عليها:
!

توزيع اللجان وتشكيل فريق العمل. إعتماد إسم املشروع وتحديد الزمان واملكان. الحصول على التصاريح واألذونات املطلوبة من كافة الجهات . تحديد برامج الحفل واإلجتماع بجميع املشاركني و تحديد آلية املشاركة ،وتأمني كافة اإلحتياجات.
 تجهيز العروض التقديمية للحفل  ،والعروض املرئية التفاعلية. تصميم وطباعة وإنتاج كافة املطبوعات املطلوبة للحفل. إعتماد التغطية اإلعالمية مع جميع الجهات والتنسيق مع الفريق التطوعيلتغطية املهام اإلعالمية و اإلعالنية.
 تنسيق كافة أمور الدعم اللوجستي. التنسيق مع الجهات لتغطية أمور الضيافة لكافة املشاركني والضيوفالحفل.
 تحديد آلية التكريم و التواصل مع املكرمني وتحديث قوائم التكريمبإستمرار.
 التنسيق مع الجهات لترتيب الشؤون األمنية داخليا ً وخارجيا ً. تأمني املواصالت لكافة املشاركني التي تم التنسيق معهم مسبقا ً . التنسيق مع املصورين من الجهات املختلفة على آلية التغطية والتوثيقللحفل.
 -تجهيز الركن التعريفي الخاص بالجمعية.
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املشاركني في الحفل:
 صاحب السمو األمير الشاعر /سعود بنعبداهلل
 صاحب السمو األمير /عبدالعزيز بن تركيالفيصل
 سعادة الدكتور  /إبراهيم التركي سعادة الدكتور  /عبداهلل الشمري سعادة املخرج واألستاذ /علي الهويريني سعادة املمثل  /سعد املدهش سعادة اإلعالمي الفنان  /فايز املالكي سعادة الفنان  /يوسف الجراح سعادة املنشد /بدر الحمودي األسر املنتجة  /أم تركي فرقة العرضة الشعبية  /الدرعية النادي التشكيلي السعودي سعادة الفنان  /عبدالعزيز املبدل األستاذ عبداهلل النصبان  /سيارات زمان10

مشاريع الشباب الناشئة
!Prints
!Curio
! Dou
!Parint
!Local
Number 9
!College experience
فريق أسعفني
مجموعة قصتي التطوعي

مشاريع جامعة امللك سعود
قيمنا
فخر التطوع
طب األسنان
التمريض

جامعة الفيصيل
مجلس طالب كلية الطب
مجلس طالب كلية الهندسة
نادي الخدمة واملجتمع
مبادرة ابتسم انت في نعمة لدعم مرضى السرطان
نادي نموذج األمم املتحدة
لجنة التطوير االجتماعي
جامعة امللك سعود بن عبدالعزيز
مجموعة الصم
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القطاعات املشاركة في تشكيل الشعار
فريق الطوارئ الجمعية السعودية الخيرية ملرض ألزهايمر
مشروع مواصالت نقل ألزهايمر

قطاع التقنية
مدينة امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية

القطاع األكاديمي
جامعة امللك سعود للعلوم الصحية
جامعة امللك سعود
جامعة الفيصل
لقطاع رياضي
لقطاع خاص
مركز نيارة
مركز هنـــــاد
القطاع إعالمي
قطاع رجال األعمال
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إستضافة كبار السن
الجهات المشاركة من وزارة الشؤون اإلجتماعية
تم إقامة القرية في حي البجيري بمحافظة الدرعية
واستضافة عدد من كبار السن الذين تعنى بهم وزارة
الشؤون االجتماعية و املؤسسات الخيرية التابعة
ملظلتها كما يشارك في برامج القرية عدد من األسر
املنتجة و يندرج ضمن ركائزها األساسية حزم من
املشاريع و البرامج التوعوية الصحية االجتماعية  ،و من
تلك املشاريع إطالق مبادرة فريق الطوارئ ملرضى
ألزهايمر بدعم من مقام إمارة الرياض و اإلعالن عن
برنامج املواصالت الخاص بنقل املرضى ،ولم تغفل
الجمعية تعزيز سبل التعاون مع شركائها
بالنجاح في القطاع العام والخاص والخيري امتدادا ً
لرؤيتها في الريادة للتعريف باملرض ونشر الوعي الصحي
والنفسي واالجتماعي حوله.
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التكريم
الشركاء االستراتجيني
مدينة امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية
مدينة سلطان بن عبدالعزيز للخدمات االنسانية
جامعة امللك سعود
جامعة الفيصل
جامعة امللك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية
مستشفى الدكتور عبدالرحمن املشاري
قنوات تلفزيون الشرق األوسط
MBC
شبكة قنوات  -اوربت
مركز امللك سلمان االجتماعي

!

داعم استراتيجي  ..قطاع اكاديمي

!

جامعة األميرة نورة
جامعة اليمامة
مدارس اململكة
مدارس التربية النموذجية
مدارس أسراري

!

داعم استراتيجي  ..قطاع صحي

!

مستشفى دلة
مستشفى امللك خالد الجامعي
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التكريم
!

داعم استراتيجي  ..قطاع خاص

فنادق
برج الفيصلية
مؤسسة العنود الخيرية "برج العنود"
فندق نارسيس
فندق و سبا لوذان
***
شركات
مجموعة املنجم  ..القرية النجدية
شركة نيارة ..للحفالت واملؤتمرات
شركة هناد املحدودة
!AHK Group
!Ernest & Young

بالونايزر

!Tata Consultancy Services
!Khalsan Trading Foundation

شركة دليل الخبرة
!Local agency
!Event r us

!

***

فنون
النادي التشكيلي
!Curio Art Supplies

سيارات زمان
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نوادي و مراكز رياضية
نادي الهالل السعودي
االتحاد العربي السعودي أللعاب القوى
مركز غرناطة
مركز امللتقى النسائي
مركز لوميير للسيدات
وقت اللياقة
نادي كيرفز
نادي موستانج السعودية
***
مطاعم و مقاهي
قهوة املساء
!Doe Sandwich
!Munch

حلويات سعدالدين
تمرية
!Torta & More

مطعم

!R Lounge

***
زهور
زهرة الربيع

التكريم
األفراد الداعمني املشاركني مبادرو الخير
شعراء و كتاب
صاحب السمو األمير الشاعر..سعود بن عبداهلل بن محمد بن
عبدالرحمن
سعادة األستاذ /علي الهويريني
سعادة الدكتورة /شروق الفواز
سعادة األستاذ /معاذ العمري
رياضي
صاحب السمو امللكي األمير /عبدالعزيز بن تركي الفيصل
الفنانني
سعادة األستاذ /يوسف الجراح
سعادة االستاذ /عبدالعزيز املبدل
سعادة االستاذ /علي املدفع
سعادة االستاذ /سعد املدهش
سعادة االستاذ /فايز املالكي
سعادة االستاذ /أسعد الزهراني
سعادة االستاذ /حبيب الحبيب
سعادة االستاذ /ماجد املطرب
سعادة االستاذ /بدر الحمودي
االعالميني
سعادة االستاذ /محمد الشهري
سعادة االستاذ /تركي العجمة
اعضاء و مقدمي رعاية
سعادة االستاذة /مريم ابو الغيث
سعادة االستاذة /بدرية املطيري
سعادة االستاذ /سامي البواردي
سعادة األستاذ /محمد العصيمي
سعادة األستاذة  /أشواق السفيران
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برامج الساحة الخارجية
انطلقت تزامنا مع فعاليات افتتاح قرية ٔالزهايمر في البجيري
بالدرعية ،سلسة من الفعاليات الخارجية التي تستهدف عموم
زوارالبجيري .وتماشياً مع طبيعة الحضور والجمهور املستهدف
وتنوع أعمارهم استعدت الجمعية السعودية الخيرية إلستقبال جميع
زوار الساحة الخارجية بسلسل ٔة
من الفعاليات شملت:
 قوافل الكتاتيب :مجموعة من األطفال مع معلمهم يسيرون في قافلة تجسد التعلمفي وقت قديم قد مضى لكن ما زال يعيش في اذهان مرض ألزهايمر .ليكونوا جزء
من هذا اإلفتتاح وليكونوا سندا ً.

ملرضى الزهايمر

 عرض أللعاب القوى :حيث تضمن هذا الجزء من الفعاليات انشطة تفاعليةمتواصلة تندمج بها الرياضة مع املرح ويشارك بها الجمهور من الزوار مع أبطال
فريقٔ القوى السعودي ؤاشباله .وفي هذا رسالة ٕابداعية محتواها تكريس ملفهوم
الرياضة في محاربة األمراض عامة و ألزهايمر خاصة.
 إطالق البالونات  :كما جرى توزيع وإطالق ألف بالون في سماء البجيري  ،حتىإكتست ساحاته باللون البنفسجي  ،وجو يسوده املرح والتكافل.
جناح األطفال:حديق ٔةالعاب وترفيه متكاملة مسلية ومصممة إلستقبال األطفال في جو
يسوده املرح  ،كان املشاركني فيه من أبناء الجمعية من املتطوعني وساهموا في رسم
البسمة على كثير من األطفال الذين أستمروا بالتوافد على املوقع.
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الشركاء اإلستراتجيني
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