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الشراكات والمساندات
اإلستراتيجية
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مقدمة

ً
ً
واستشــعارا بالمســؤولية
انــطـالقـــا مـــن دوافـــع إنـسـانـيـــة،
االجتماعيــة ،كان ميــاد الجمعيــة الســعودية الخيريــة لمــرض ألزهايمر
فــي العــام 1430هـــ ..فالحاجــة كانــت ملحــة ،والوضــع ال يحتمــل
التأويــل.
ومنــذ تســع ســنوات متتاليــة وجمعيتكــم تحقــق العطــاء تلــو العطــاء
واإلنجــاز تلــو اإلنجــاز ،بخطــط مرســومة ومدروســة ،وبعنايــة تختــزل
كل الصعــاب والمعوقــات ..وكل هــذا بفضــل مــن اللــه عــز وجــل ،ثــم
الرعايــة الكريمــة التــي تحظــى بهــا قطاعــات العمــل الخيري بشــكل
عــام ،والجمعيــة علــى وجــه الخصــوص مــن الدولــة – أيدهــا اللــه،
ّ
إن مــا حققتــه جمعيتكــم مــن نجاحــات منــذ انطالقتهــا كان وليــد
منظومــة مــن الجهــود والتخطيــط الواعــي والتفاعــل مــن عــدة
جهــات هــم «شــركاؤها اإلســتراتيجيين» ،حيــث كانــت مســاهماتهم
واضحــة فــي هــذه النقلــة النوعيــة المتميــزة فــي خدمــة هــذه
الفئــة الغاليــة ،والتــي حرصــت الجمعيــة أن تشــملها بكافــة الجوانــب
االجتماعيــة والصحيــة والنفســية ومنظومــة الخدمــات والحقــوق،
وتأهيــل الكــوادر التــي تعمــل علــى رعايتهــا ،وتطويــر برامــج التوعية
والتثقيــف حــول هــذا النــوع مــن المــرض.
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أعضاء مجلس
اإلدارة
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صاحب السمو األمير سعود بن خالد بن
عبدالله بن عبد الرحمن آل سعود
رئيس مجلس اإلدارة

صاحبة السمو الملكي األميرة مضاوي بنت محمد بن
عبدالله بن عبدالرحمن آل سعود
نائب رئيس مجلس اإلدارة ،رئيسة اللجنة التنفيذية

سعادة الشيخ عبدالله باحمدان
عضو مجلس اإلدارة و عضو لجنة الوقف و
تنمية الموارد المالية

سعادة الدكتور عبدالعزيز الشامخ
عضو مجلس اإلدارة ،المشرف المالي

سعادة الدكتور خالد القطان
عضو مجلس اإلدارة ،رئيس لجنة الوقف
وتنمية الموارد المالية

سعادة الدكتور فهد الوهابي
عضو مجلس اإلدارة ،رئيس اللجنة العلمية

سعادة الدكتورة حنان األحمدي
عضو مجلس اإلدارة

سعادة الدكتورة منى عبيد
عضو مجلس اإلدارة

سعادة األستاذ عبدالوهاب الفايز
عضو مجلس اإلدارة

سعادة الدكتور محمد باشيخ
عضو مجلس اإلدارة
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كلمة صاحب السمو الملكي األمير أحمد بن عبدالعزيز
الرئيس الفخري للجمعية السعودية الخيرية لمرض الزهايمر
في اجتماع الجمعية العمومية التاسع
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بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصالة والسالم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
صاحب السمو الملكي األمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز
أمير منطقة الرياض وعضو شرف الجمعية
اإلخوة واألخوات
السالم عليكم ورحمة الله وبركاته،،
في كل عام نلتقي هنا في هذا الرحاب الطيب ،وال تسعنا الفرحة ونحن نسمع ونشاهد
إنجازات حققتها جمعيتكم المباركة ،وهي تسعى جاهدة لتخفيف األعباء عن كاهل إخوان
وأخوات لنا قدر الله أن يُصابوا بمرض ألزهايمر ..نسأل الله لهم الشفاء والمعافاة..
وكل ذلك بفضل دعمكم وتشجيعكم ومؤازرتكم لهذا الكيان الخيري اإلنساني الهام
«الجمعية السعودية الخيرية لمرض الزهايمر» التي ُتساند وتعاضد جهود الدولة في
رعاية هذه الفئة الغالية من المجتمع.
ً
كثيرا مشاركتكم اليوم هذا العمل الدؤوب والمخلص لتعم منافعه جميع
ويسعدني
مرضى الوطن وعوائلهمّ ،
ألن أقل ما يمثله ذلك لنا وصولنا إلى تقديم معونات الرعاية
والتطبيب والخدمات المكملة والتي من شأنها أن تتضح فيها الرؤية في قضايا الشأن
العام ،والشأن االجتماعي على وجه الخصوص.
ومن هنا ،فإنني أتوجه بالشكر والتقدير لمجلس اإلدارة المنتهية مدته لما قدموه من
إسهامات تشكلت معها مالمح مهمة في عمر الجمعية ،ومكنتها من أداء رسالتها
على أكمل وجه ،كما أتمنى لمجلس اإلدارة الجديد في دورته الثالثة كل التوفيق
ً
كثيرا في تحقيق المزيد من العطاء.
والسداد في أداء مهامهم التي نعول عليها
كما أتوجه بالشكر الجزيل لصاحب السمو الملكي األمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز آل
سعود –أمير منطقة الرياض عضو شرفي للجمعية ،لتدشينه لنا اليوم ودعمه وحضوره
إلطالقة حملة وقف بر الوالدين بمشيئة الله تعالى خالل هذا المساء.
ً
جميعا.
سائلين الله عز وجل أن يجعلها في موازين حسناتكم
والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته،،
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كلمة صاحب السمو األمير سعود بن خالد بن عبدالله بن عبدالرحمن
رئيس مجلس اإلدارة
في اجتماع الجمعية العمومية التاسع
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بسم الله الرحمن الرحيم
وبه نستعين ،وأفضل الصالة وأتم التسليم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم،
وعلى وآله وصحبه أجمعين.
صاحب السمو الملكي األمير أحمد بن عبدالعزيز
الرئيس الفخري
أصحاب السمو ..أصحاب المعالي والسعادة ..سعادة السفراء ..الحفل الكريم..
السالم عليكم ورحمة الله وبركاته،،
أسمحوا لي في البداية أن أتوجه بالشكر والتقدير لسمو الرئيس الفخري للجمعية
صاحب السمو الملكي األمير أحمد بن عبدالعزيز آل سعود ،وعلى حرصه ومواكبة برامج
الجمعية ودعمه المتواصل لها ،وتوجيهاته السديدة التي ساهمت في النجاحات
المتتالية التي تحققت.
كما أود أن أشكر إخوتي األعزاء في مجلس اإلدارة الذين منحوني ثقتهم باستمرار،
ً
ً
ً
ً
جميعا لما
وسائال المولى عز وجل أن يوفقنا
دوما عند حسن ظنهم بي
متمنيا أن أكون
فيه خير هذه الجمعية والمشمولين بخدماتها.
اإلخوة واألخوات..
ّ
إن جمعيتكم على مشارف أن تكمل عقدها األول ،وهي مرحلة نضج َت َمثّ َل في تكامل
وتميز برامجها وريادتها ،وتوفر مقومات إستمراريتها ،فخالل التسع سنوات الماضية
ً
ً
وإقليميا ،بل بدأت تحتل مكانتها كواحدة
محليا
برزت الجمعية كأكبر مركز للرعاية والتأهيل
ً
عالميا ببرامجها وخدماتها ،كما شهدت الجمعية خالل المرحلة
من المراكز المتميزة
الماضية من عمر مجلس اإلدارة الحالي نقالت نوعية في األداء ،وحققت بفضل من
الله وتوفيقه ثم بفضل الداعمين لها من مختلف القطاعات وشركائها االستراتيجيين،
الكثير من اإلنجازات في مجاالت مختلفة من أعمالها ،وهو عمل جبار وراءه منظومة من
الجهود والمبادرات االستثنائية.
اإلخوة واألخوات..
ً
كثيرا
بالرغم من كل هذه اإلنجازات التي تمت ،ومع تطلعاتنا وآمالنا للمزيد منها ..إال أننا
ً
أبوابا كثيرة للتغلب على محدودية الموارد وبالمقابل نحصل على ثقة الداعمين
نطرق
ً
وأهالي الخير رجاال ونساء ،ومنها االستمرارية في إقامة أوقاف خاصة بالجمعية،
نستشرف اليوم تدشين انطالقة أحد هذه األوقاف والتي ستمثل بمشيئة الله مصدر
ً
أيضا رافد
مالي مستدام وثابت ،إضافة إلى ما تمثله اشتراكاتكم السنوية والتي تمثل
من روافد الخير ،نسأل الله أن يجعلها في موازين حسناتكم.
والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته،،
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الملخص
التنفيذي
صاحبة السمو األميرة مضاوي بنت محمد بن عبدالله بن عبدالرحمن
نائب رئيس مجلس اإلدارة  ،رئيسة اللجنة التنفيذية
في اجتماع الجمعية العمومية التاسع
بسم الله الرحمن الرحيم
والصالة والسالم على رسول الله األمين محمد ابن عبدالله عليه أفضل الصالة واتم التسليم،
وعلى آله وصحبه أجمعين
صاحب السمو الملكي األمير أحمد بن عبدالعزيز – الرئيس الفخري
أصحاب وصاحبات السمو..
أصحاب وصاحبات المعالي والسعادة..
اإلخوة واألخوات ضيوف حفلنا الكريم..
السالم عليكم ورحمة الله وبركاته،،
يسعدني ويشرفني بداية أن أرفع إلى سموكم الكريم أسمى آيات الشكر والتقدير
على رعايتكم الكريمة لهذا االجتماع الذي يجمع هذا الجمع الخير الخيّرة تحت سقف واحد
الستعراض اإلنجازات التي حققتها جمعيتكم ،وتدارس الرؤى واالقتراحات التي تقودنا نحو
مزيد من اإلنجاز.
كما يطيب لي أن أشيد بما تولونه سموكم حفظكم الله من اهتمام بهذه الجمعية لتحقيق
أهدافها المنشودة من خالل دعمكم وحرصكم على الحضور والمشاركة ،مما كان له عظيم
األثر في تحقيق التطلعات ومواصلة السير بخطى ثابتة ومستمرة على طريق النجاح والخير
الذي تعرفون به.
صاحب السمو ،اإلخوة واألخوات..
أسمحوا لي أن أقدم لكم فخري بجمعيتنا التي وصلت بخدماتها لجميع مناطق المملكة
ً
موجزا عن أداء الجمعية خالل
من خدمات مباشرة ورعاية مثلى للمرضى كما سأعرض لكم
العام المنصرم 1439/1438هـ والذي شهد بتوفيق من الله  -ثم بدعم الخيرين من أمثالكم
ومساندة الشركاء االستراتيجيين وكافة القطاعات الحكومية والخيرية والخاصة  -منظومة
من اإلنجازات شملت كافة محاور استراتيجية الجمعية:
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•في مجال التوعية والتثقيف:
أطلقت الجمعية حملتها السنوية تحت شعار «تحسبونه بس نسيان» ،بتناغم تام مع
شركائها اإلستراتيجيين في عدد من مناطق المملكة ،واكبها تنظيم ورش عمل بأهداف
مختلفة ،وإقامة محاضرات وندوات ساهمت في إنجاح الحملة وتحقيق أهدافها
المرجوة.
•وفي مجال الرعاية الصحية:
قدمت الجمعية منظومة من الخدمات التشخيصية والوقائية والعالجية والتأهيلية وتم
إيصالها للمرضى في أماكن إقامتهم عبر برنامجها الرائد «أطباء زائرون» الذي جاب
معظم مدن المملكة بدعم ورعاية كريمين من مؤسسة سليمان صالح العليان الخيرية،
ً
أيضا برنامج الجمعية «رد الجميل» الذي يقوم بتدريب كوادر
كما تبنت هذه المؤسسة
سعودية على طرق وكيفية رعاية المرضى في أحدث المراكز العالمية وتأهيلهم
ليصبحوا مدربين وطنيين.
واحتفاء باليوم العالمي للتطوع والمتطوعين:
•
ً
نظمت الجمعية أكبر مبادرة تطوعية من أعضاء وعضوات الجمعية في الرياض «تجوري
مزولة» و»مزولة سيتي» ..وهي برامج ذات أهداف مشتركة ..توعوي وتنموي لموارد
ً
نجاحا فاق حد التصور الذي رسم لهم.
الجمعية ،وقد حققا
•وفي مجال االرتقاء باألنظمة والتشريعات المتعلقة بمرضى ألزهايمر والمرتبطة
بذويهم:
عقدت الجمعية ندوة حقوقية قانونية بعنوان «حق لهم» حاضر فيها نخبة متميزة من
المحامين إلبراز الجوانب الشرعية والقانونية المهمة في حياة المرضى.
•ومتابعة لمسيرة (وقف الوالدين):
فقد تواصلت اجتماعاتنا وتجددت لقاءاتنا مع المختصين والمعنيين للوصول إلى نقطة
ً
حاليا ،للحصول على
ضربة البداية في عملية تشييد وقف جديد ليكون توأمة للموجود
موارد مستدامة.
ويطيب لي في هذا المقام أن أرفع أسمى آيات الشكر والعرفان إلى مقام خادم الحرمين
الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وإلى سمو ولي عهده األمين صاحب السمو الملكي
األمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز (حفظهما الله) ،وإلى حكومتنا الرشيدة على ما
يتفضلون به من دعم لهذه الجمعية وكافة قطاعات العمل الخيري في وطننا الحبيب.
كما يسرني أن أسجل بكل التقدير اعتزازي لجميع اللجان التابعة لعمل الجمعية وجزيل الشكر
لفريق العمل المعطاء بالجمعية وامتناني الكريم الذي حظيت به الجمعية من األجهزة
والهيئات الحكومية واألهلية والجامعات والمؤسسات ذات العالقة ،والقطاعات الخيرية،
وكذلك أسجل شكري وامتناني لمنسوبي الجمعية على ما بذلوه ويبذلونه من جهود
ساهمت في إنجاح ما تحقق.
والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته،،
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رعاية متخصصة
حق لهم
رعايــة اســتثنائية وخاصــة يحتــاج إليهــا مرضــى ألزهايمــر وكبــار الســن ،فهــو واجــب
مجتمــع ،وحــق مكفــول لهــم ،ويعــزز ذلــك مــا قدمــه هــؤالء للمجتمــع عندمــا
كانــوا قادريــن علــى العطــاء ،ولذلــك تعمــل الجمعيــة علــى االهتمــام بهــم وتلبيــة
متطلباتهــم.
ً
وتحقيقــا لذلــك تســعى الجمعيــة اآلن الــى تعزيــز خدمــات مرضــى ألزهايمــر مــن
خــال وضــع إســتراتيجية تعنــى بهــم وبمشــاركة جميــع القطاعــات الحكوميــة واالهليــة
والقطــاع الخــاص والتــي تهــدف الــى تطويــر الخدمــات واوجــه الحمايــة والرعايــة
والتأهيــل ،وذلــك مــن خــال إنشــاء دور الرعايــة النهاريــة المتخصصــة والتــي تتوفــر
فيهــا الرعايــة االجتماعيــة والصحيــة والنفســية والمعيشــية والترفيهيــة باإلضافــة
إلــى الســعي لتطويــر برامــج التأهيــل المناســبة لهــم وإدماجهم مــع البيئــة الخارجية.
ومنــذ انطالقتهــا أعــدت الجمعيــة الخطــط الوطنيــة لمواجهــة مــرض ألزهايمــر الــذي
ً
عامــا بعــد عــام ،والتفتــت الجمعيــة إلــى عمليــة
ظــل أعــداد المصابيــن بــه ترتفــع
تدريــب وتأهيــل األطبــاء والممارســين الصحييــن لمواجهــة النقــص الحــاد فــي هــذه
التخصصــات التــي يحتاجهــا مرضــى ألزهايمــر.
وســتظل الجمعيــة تواصــل ســعيها فــي تقديــم كافــة الخدمــات الصحيــة واالجتماعيــة
وخدمــات التكافــل االجتماعــي لدعــم مرضــى ألزهايمــر وكبــار الســن ،وســتكون سـ ً
ـندا
وعضـ ً
ـدا لهــم وألســرهم ،والخــروج بهــم مــن دائــرة الهــم الخــاص إلــى الهــم العــام
الــذي يصبــح فيــه كل المجتمــع شــركاء.
وســتجدون بيــن طيــات هــذا التقريــر الجهــود المبذولــة مــن ِقبــل الجمعيــة وســعيها
الدائــم لخدمــة هــذه الفئــة.
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الفتوى الشرعية
منــذ بدايــات الجمعيــة حرصــت عــن الســؤال عــن حكــم أخــذ الجمعيــة
للــزكاة حيــث وضعــت فــي الحســبان أولــى اهتماماتهــا تقديــم
الرعايــة والعــاج للمرضــى وتفيــر األدويــة واألجهــزة التــي يحتــاج
إليهــا المرضــى.
ولــذا حظيــت بفتــوى ســماحة مفتــي عــام المملكــة الشــيخ عبدالعزيز
بــن عبداللــه بــن محمــد آل الشــيخ (يرحمــه اللــه) بخطــاب رقــم (-4892
 )2بتاريــخ 1430-8-24هـــ الموافــق 2009-8-1م بجــواز إســتقبال الــزكاة
للصــرف منهــا علــى شــراء المعينــات الطبيــة وإمــداد كافــة األســر
المحتاجــة مــن المرضــى بشــتى مجــاالت الدعــم لدخولهــا فــي
وقولــه تعالــى.
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اإلعانة والدعم
مجاالت الدعم المادي والعيني
والتوعوي لمرضى ألزهايمر
مصارف الزكاة:
وصــل الدعــم المقــدم لمرضــى ألزهايمــر مــن أمــوال الــزكاة خــال العــام المنصــرم مبلــغ وقــدره
( )3.308.110.00تــم توزيعهــا بمعرفــة وعبــر الشــركاء االســتراتيجيين فــي عــدد مــن مناطــق المملكة،
وقــد تــم صــرف هــذا المبلــغ حســب الضوابــط التــي حددتهــا الجمعيــة ،وهــي:
أ  .أن يكــون المســتفيد مــن مســتحقي الــزكاة مــن فئــة الفقــراء والمســاكين (الــوارد ذكرهــم
فــي ســورة التوبــة فــي آيــة أصنــاف أهــل الــزكاة).
ب  .أن يقتصــر الصــرف لصالــح أفــراد مســنين مصابيــن بمــرض ألزهايمــر (خــرف الشــيخوخة المبكــر
وفقــدان الذاكــرة).
جـــ ُ .ي ّ
فضــل صــرف هــذه اإلعانــة (الــزكاة) إلفــادة المســتحق مباشــرة بشــراء احتياجاتــه الطبيــة أو
الحياتيــة ،أو نقــدًا إذا كان النقــد أنســب لحالــه وأنفــع لــه وفــق مرئيــات الجهــة.
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ﺗﺸﻐﻴﻞ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﻟﺨﻴﺮﻳﺔ
اﻟﻮﺣﻴﺪة ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺨﻠﻴﺞ

ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻧﺨﺒﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﺮاﻣﺞ واﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ
اﻟﺨﺪﻣﻴﺔ ﻟﻤﺮﺿﻰ أﻟﺰﻫﺎﻳﻤﺮ

2

أوجه
ﻣﺼﺎرف
اﻟﻮﻗﻒ
الصرف

3

4

ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﻤﻌﺪات اﻟﻄﺒﻴﺔ واﻷدوات
اﻟﺼﺤﻴﺔ ﻟﻤﺮﺿﻰ أﻟﺰﻫﺎﻳﻤﺮ

إﻧﺸﺎء أول ﻣﺮﻛﺰ رﻋﺎﻳﺔ ﻧﻬﺎري ﻏﻴﺮ رﺑﺤﻲ

7

6

اﻟﺘﺪرﻳﺐ و اﻟﺘﺄﻫﻴﻞ ﻟﺬوي ﻣﺮﺿﻰ
أﻟﺰﻫﺎﻳﻤﺮ وﻣﻦ ﻳﺮﻋﺎﻫﻢ

ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﻌﺎﻣﻼت اﻟﻤﺪرﺑﺎت ﻟﺮﻋﺎﻳﺔ
اﻟﻤﺮﺿﻰ ﻣﻤﻦ ﻳﻘﺪم ﻟﻬﻢ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﻛﺒﻴﺮ ًا
ﺑﺎﻟﺴﻦ ﻛﺬﻟﻚ

5

ﺻﺮف اﻹﻋﺎﻧﺎت و اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻌﻴﻨﻲ ﻣﻦ إﻳﺠﺎرات ﻣﻨﺰﻟﻴﺔ
وﺳﻜﻨﻴﺔ و ﻣﻮاد ﻏﺬاﺋﻴﺔ و أﺟﻬﺰة ﻛﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﻟﻤﻦ
أﻓﻘﺪﻫﻢ اﻟﺰﻫﺎﻳﻤﺮ ﻣﻌﻴﻠﻬﻢ
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خدماتنا
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الخدمات المباشرة
للمرضى

20

• رفقة بأسر المرضى:
هــي حملــة متعــددة األهــداف تطلقهــا الجمعيــة فــي شــهر رمضــان المبــارك مــن كل عــام ،وتشــمل شــقين
أساســيين همــا الحملــة اإلعالميــة اإلعالنيــة ،ومشــروع «رفقــة» الداعــم للمرضــى وذويهــم:
أوالً :الحملة اإلعالمية اإلعالنية:
وهــي حملــة عبــر وســائل اإلعــام المســموعة والمقــروءة والمرئيــة ،وإعالنــات الشــوارع ،واإلعالنــات عبــر
وســائل اإلعــام المختلفــة ،وكذلــك منابــر المســاجد.
وتدعو الحملة إلى دعم مرضى ألزهايمر من خالل الترويج لشراء بعض منتجات الجمعية ،أو إرسال رسالة
 SMSفارغة تذهب قيمتها لمصلة الجمعية ،أو دعم الجمعية من خالل نقاط واو لعمالء البنك السعودي
لالستثمار ،أو القيام بدفع إيجار منزل مرافق للمريض وتسديد فواتير الكهرباء والماء عنه ..إلخ.
ثانيًا :مشروع رفقة (:)3
ومشــروع «رفقــة» عبــارة عــن تســيير قوافــل دعــم ومســاندة
فــي مناطــق المملكــة المختلفــة وعبــر شــركاء الجمعيــة
اإلســتراتيجيين فــي تلــك المناطــق ،يرافقهــا كــوادر مــن
القطــاع الصحــي ،والجهــاز اإلداري بالجمعيــة ،واألعضــاء
العامليــن فيهــا ،باإلضافــة إلــى قــادة الفــرق التطوعيــة ،بهدف
تقديــم خدمــات اجتماعيــة وطبيــة وتوعويــة لمرضــى ألزهايمــر
وأســرهم وكذلــك توعيــة األســر بكيفيــة التعامــل الصحيــح مــع
مرضــى ألزهايمــر ،كمــا تعمــل هــذه الفــرق أيضـ ً
ـا علــى إيصــال
كافــة أوجــه الدعــم التــي يحتاجهــا المريــض وأســرته مــن مــواد طبيــة ومــؤن غذائيــة ومســتلزمات صحيــة و
أجهــزة كهربائيــة وكســوة شــتائية وصيفيــة ،وهدايــا أخــرى ضمــن باقــة موحــدة مقدمــة لكافــة األســر وفقـً
ـا
مــا تظهــره الدراســة واســتمارة البحــث االجتماعــي والطبــي
المتخصصــة بــكل أســرة لتحديــد فئــة الدخــل واألعــراض التــي
يعانــي منهــا المريــض والمعتمــدة علــى مراحــل ألزهايمــر
وذلــك لضمــان عــدم المســاس بكرامــة هــذه األســر.
وقــد شــمل مشــروع «رفقــة» خــال العــام المنصــرم المناطــق
التاليــة:
تــم خــال تســجيل هــذه الزيــارات تقديــم الســال الغذائيــة،
والمســتلزمات الصحيــة ،واالستشــارات الطبيــة ،والفحوصــات
المخبريــة ،وتوزيــع بعــض األجهــزة الرقميــة والهدايــا األخــرى.
ً
أيضــا اســتقدام عــدد مــن العامــات المنزليــات لألســر
كمــا تــم
المحتاجــة إليهــا ،ودفــع فواتيــر الكهربــاء ،وعــدد مــن اإليجــارات
المنزليــة.
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الخدمات القانونية
الحمايــة القانونيــة لمرضــى ألزهايمــر نقطــة
مهمــة لضمــان تمكينهــم مــن حقوقهــم
المشــروعة ،وتوفيــر الرعايــة واالســتقرار النفســي
واالجتماعــي ،وتقديــم كافــة أشــكال المســاعدة
الالزمــة لهــم ،وحتــى ال تنتهــك تلــك الحقــوق فــي
غيــاب وعيهــم وعــدم إحساســهم بمــا يجــري مــن
حولهــم.
فقــد تبنــت الجمعيــة مشــروعات رائــدة تناصــر
حقــوق مرضــى ألزهايمــر ،وهــو أمــر واقــع علــى
كاهــل األســرة والمجتمــع ،وهــى مســئولية كبيــرة
لمواجهــة هــذه األوضــاع التــي تعيشــها هــذه
الفئــة مــن المجتمــع ،ومــن تلــك المشــروعات
التــي تبنتهــا الجمعيــة:
أ /أصــدرت الجمعيــة دليــل إرشــادي شــرعي
قانونــي لكبــار الســن ومرضــى الزهايمــر بعنــوان
«دليــل اإلرشــادات الشــرعية والقانونيــة ألســر

ويطرحــن الموضوعــات المتعلقــة بحقــوق مريــض
ألزهايمــر ،وتوعيــة المجتمــع بالخطــوات الــازم
اتخاذهــا للحفــاظ علــى تلــك الحقــوق مــن كافــة
النواحــي الشــرعية واالجتماعيــة وغيرهــا ،كمــا
يجبــن علــى األســئلة التــي تــرد إليهــن فــي
الخصــوص مــن كافــة شــرائح المجتمــع.
ج /نظمــت الجمعيــة نــدوة تثقيفيــة بالجوانــب
القانونيــة المتعلقــة بحقــوق مريــض ألزهايمــر
بعنــوان «حــق لهــم» بالتعــاون مــع الشــريك
اإلســتراتيجي للجمعيــة «الخبــراء القابضــة» ،حيــث
تــم فيهــا مناقشــة ســتة محــاور هامــة تتعلــق
بحقــوق مريــض ألزهايمــر بيــن أهله وذويه ووســط
المجتمــع الــذي يعيــش فيــه ،وهــي :الواليــة
علــى مريــض ألزهايمــر ،وكيفيــة اســتخراج صكــوك
الواليــة ،وحقــوق مريــض ألزهايمــر فــي المجتمــع،
وحقــوق مريــض ألزهايمــر فــي المستشــفيات،
ولمحــة عــن شــراكة ورعايــة المســاند القانونــي،
وأهــم قضايــا مقدمــي الرعايــة ونصائح وإرشــادات
لذويهــم.

مرضــى الزهايمــر وكبــار الســن» ،تــم إعــداده مــن
ِقبــل هيئــة العلمــاء والمستشــارين القانونييــن
ً
وصفــا للمراحــل التــي يمــر بهــا
والــذي حمــل
مريــض الزهايمــر مــن أعــراض ذهنيــة أو ســلوكية أو
قــدرات وظيفيــة  ،وشـ ً
ـرحا لكثيــر مــن حقــوق مريض
الزهايمــر القانونيــة والقضائيــة وكبــار الســن
ً
محتويــا علــى صيغــة الوصيــة لمريــض
وأســرهم،
الزهايمــر وكبــار الســن مــا لهــم ومــا عليهــم .
وتعمــل الجمعيــة حاليـ ً
ـا علــى إصــدار دليــل شــرعي
قانونــي حديــث وموســع بالتعــاون مــع الجهــات
المختصــة ،ويُشــرف عليــه عــدد مــن المحاميــن
المتخصصيــن والمتطوعيــن فــي خدمــة الجمعيــة.
ً
ب /كونــت الجمعية فريقـً
متطوعا مــن المحاميات،
ـا
يعملــن مــن خــال وســائل التواصــل االجتماعــي،

وناقــش محــاور النــدوة عــدد مــن القانونييــن
الوطنييــن المقتدريــن هــم :الراعــي القانونــي
للجمعيــة المحامــي األســتاذ محمــد العقيــل،
والمحامــي خالــد الســعدون محامــي مقدمــي
الرعايــة لــدى الجمعيــة ،والمحاميــة نجــاء
القحطانــي ،والمستشــار هانــي العنــزي،
والمحاميــة عبيــدة الشــبل.
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وفــي هــذا اإلطــار ،ووفــق االســتراتيجية المعــدة،
فقــد بــادرت الجمعيــة خــال العــام المنصــرم بتنفيــذ
البرامــج التاليــة:

التوعية والتثقيف
البرامج المستمرة
ً
ً
واســعا لبرامــج التوعيــة
حيــزا
أفــردت الجمعيــة
ً
إيمانــا منهــا بأنّهمــا حجــر الزاويــة
والتثقيــف،
للوقايــة مــن هــذه اإلمــراض ،ومــن خاللهمــا تــم
االرتقــاء بالمعــارف والمعلومــات وبنــاء التوجهــات
وتغييــر الســلوكيات الصحيــة.
فأصبحــت برامــج التوعيــة والتثقيــف لــدى
ً
منهجــا يحتــذى حيــث تعــددت أشــكالها
الجمعيــة
وتنوعــت أهدافهــا ،واســتخدمت فيهــا كل وســائل
االتصــال التقليديــة والجديــدة ،وكل ذلــك لالرتقــاء
بالمســتوى الصحــي لشــريحة مرضــى ألزهايمــر
وأســرهم.
ّ
إن كل مــا يتــم صرفــه علــى برامــج التوعيــة
والتثقيــف يقابلــه انخفــاض فــي معــدالت تكاليــف
العــاج والرعايــة الصحيــة للمرضــى ..فإلمــام
النــاس بالمعلومــات الصحيــة وإحساســهم
بالمســؤولية نحــو صحتهــم وصحــة ذويهــم مــن
مرضــى ألزهايمــر ،هــو الهــدف الــذي تســعى إليه
الجمعيــة مــن خــال برامجهــا للتوعيــة والتثقيــف.

أوالً :الحملة الوطنية للتوعية بمرض الزهايمر:
تنطلــق الحملــة الوطنيــة للتوعيــة بمــرض ألزهايمــر
كل عــام بالتزامــن مــع الشــهر العالمــي للزهايمــر،
وتتواصــل فيهــا فعاليــات البرامــج المبتكــرة
والحديثــة بمــا يتوافــق مــع رســالة الجمعيــة..
ومنهــا:
• مشروع رد الجميل:
و»رد الجميــل» هــو مشــروع تدريبــي بالشــراكة مــع
مؤسســة العليــان الخيريــة ،والتــي تتحمــل نفقــات
تدريــب عــدد ( )2مــن مقدمــات الرعايــة وموظفــة
متخصصــة فــي أهــم المراكــز المتخصصــة عالميـ ً
ـا،
ليصبحــن فيمــا بعــد مؤهــات لتدريــب كــوادر وطنيــة
علــى كيفيــة االعتنــاء بمريــض الزهايمــر.
األســتاذة ســارة الرشــيد ،واألســتاذة شــادية
باعلــي ،والدكتــورة ســارة القبانــي ،هــن أولــى
ثمــار برنامــج رد الجميــل الــذي أطلقتــه الجمعيــة
بدعــم مــن الشــريك اإلســتراتيجي للجمعيــة
مؤسســة ســليمان صالــح العليــان الخيريــة ،فقــد
ً
ً
مكثفــا فــي معهــد هارتفــورد
تدريبــا
تلقيــن
لتمريــض المســنين فــي جامعــة نيويــورك «كليــة
روري مايــزر» للتمريــض ،وحصلــن علــى شــهادة
معتمــدة منهــا ،وبذلــك أصبحــن أول مدربــات
وطنيــات فــي هــذا المجــال الــذي تتصــف كــوادره
بالنــدرة.
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ومارســت هــذه الكوكبــة الخيّــرة مــن بنــات الوطــن
أعمــال التدريــب ،ونظمــن عــدد مــن ورش العمــل
فــي كل مــن الريــاض وجــدة والخبــر ،حيــث جــاءت
كالتالــي:
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• مشروع أطباء زائرون:
فــي إطــار الجهــود التــي تبذلهــا الجمعيــة للعنايــة بالخدمــات الصحيــة الالزمــة لمرضــى ألزهايمــر ،فقــد أطلقت
الجمعيــة برنامجهــا «أطبــاء زائــرون» بالتعــاون مــع وزارة الصحــة ،وبدعــم مــن مؤسســة ســليمان صالــح العليــان
الخيريــة «الشــريك اإلســتراتيجي» تعزيـ ً
ـزا إليصــال خدمــات الرعايــة الصحيــة لهــم فــي مناطقهــم ،والحــد مــن
الصعوبــات التــي يعانونهــا خــال رحلتهــم فــي البحــث عــن العــاج فــي المستشــفيات المركزيــة ،وذلــك مــن
ً
تطوعــا فــي هــذا البرنامــج الرائــد
خــال نخــب متميــزة مــن األطبــاء االستشــاريين الذيــن يقدمــون خدماتهــم
وكللهــا مشــاركة وكيــل وزارة الصحــة للخدمــات العالجيــة ســعادة الدكتــور طريــف األعمــى.
ويتضمــن برنامــج الطبيــب الزائــر الكشــف والتشــخيص لمرضــى ألزهايمــر في العيــادة ،وإلقــاء محاضــرة توعوية
لمقدمــي الرعايــة تأهلهــم وترشــدهم إلــى الطــرق الصحيحــة لتقديــم خدمــات الرعايــة المثلــى لمرضاهــم،
وتقــدم الدعــم النفســي والعينــي لهــم ،وكذلــك التعريــف بخدمــات الجمعيــة وبرامجهــا فــي إعانــة األســر،
وتوعيــة منســوبي القطــاع الصحــي بمــرض ألزهايمــر ،والتدريــب الميدانــي لألطبــاء ذوي العالقــة.
وقد وعمل البرنامج على تسجيل زيارات لعدد من مدن المملكة كانت كالتالي:
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• إسألني عن الزهايمر:

تحــت هــذا االســم تنظــم الجمعيــة سـ ً
ـنويا عــدة محاضــرات تختلــف فــي المحــاور وتتشــابه فــي األهــداف،

بغــرض التعريــف بمــرض الزهايمــر وأســبابه وأعراضــه وطــرق الوقايــة منــه ،وكذلــك عكــس جهــود الجمعيــة
فــي التصــدي للمــرض ،وقــد تــم تنفيــذ محاضــرات هــذا العــام فــي كل مــن:
•مدينة سلطان بن عبدالعزيز للخدمات االنسانية
•مستشفى أبها للنساء والوالدة
•وزارة االتصاالت وتقنية المعلومات
•شركة Bae Systems
•كليات المعرفة
•عيادات طب األسنان (كلية الرياض لطب األسنان) بشرق الرياض
•كما تفاعلت المراكز الصحية في األحياء التالية (الزهرة-التعاون-عتيقة-العريجاء) مع حملة الجمعية
التوعوية.
• كن معي وذكرني:
حملــة توعويــة نظمهــا نــادي «وعــي» التابــع لكليــة الطــب البشــري بجامعــة الملــك ســعود ،بدعــم مــن
كرســي أبحــاث التوعيــة الصحيــة وتعزيــز الصحــة بالجامعــة؛ بمقــر «غرناطــة مــول» بالريــاض؛ وذلــك فــي
إطــار الشــراكة االســتراتيجية بيــن الجمعيــة الســعودية الخيريــة لمــرض ألزهايمــر والجامعــة.
وقــاد الحملــة طــاب كليــة الطــب بجامعــة الملــك ســعود ،حيــث تعمــل الحملــة علــى تعزيــز ســبل الوقايــة
مــن المــرض ،وطــرق الرعايــة الحديثــة للمرضــى ،وتكثيــف برامــج التوعيــة والتثقيــف مــن منظــور طبــي
وعلمــي بحــت.
ثانيًا :االحتفال بالشهر العالمي للزهايمر:
نظمــت الجمعيــة احتفالهــا بالشــهر العالمــي للزهايمــر للعــام المنصــرم تحــت شــعار «تحســبونه بــس
نســيان».
ويمثــل االحتفــال بالشــهر العالمــي أللزهايمــر عــادة ســنوية تحييهــا الجهــات ذات العالقــة بالتعــاون مــع
منظمــة ألزهايمــر العالميــة ،وينــدرج االحتفــال بهــذه المناســبة وفقـً
ـا لشــعار موحــد تطلقــه المنظمــة حيــث
ً
ســعيا مــن المنظمــة للتعريــف بمــرض ألزهايمــر وأعراضــه إضافــة
جــاء هــذا العــام باســم «فاذكرونــي»
للتذكيــر بمرضــى الزهايمــر.
وتأتــي مشــاركة الجمعيــة مواكبــة لالحتفــاالت العالميــة ،وفرصــة لخلــق جســور مــن التعــاون والشــراكات
البنــاءة مــع القطاعــات الحكوميــة والخيريــة والخاصــة ،وإيصــال رســالة الجمعيــة مــن خــال األنشــطة
والفعاليــات التــي تنظمهــا الجمعيــة بقالــب فنــي ترفيهــي صحي شــامل يســعى لتحقيــق أهــداف الحملة،
ويفســح المجــال إلبــراز مواهــب وإبداعــات الكــوادر الشــابة مــن المتطوعيــن بالجمعيــة ،ومنهــا:
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أ /إضاءة المباني باللون العالمي أللزهايمر:

ب /التوعية والتثقيف في المراكز التجارية:
تســتهدف الجمعيــة التجمعــات المجتمعيــة الذيــن يرتــادون األســواق والمراكــز التجاريــة الكبيــرة ،بأنشــطتها
وبرامجهــا التوعويــة المختلفــة فــي معظــم مــدن المملكــة.
ب /التوعية والتثقيف في المراكز التجارية:
تســتهدف الجمعيــة التجمعــات المجتمعيــة الذيــن يرتــادون األســواق والمراكــز التجاريــة الكبيــرة ،بأنشــطتها
وبرامجهــا التوعويــة المختلفــة فــي معظــم مــدن المملكــة.

متاهة ألزهايمر في

مكتبة ألزهايمر بالعرب

بانوراما مول

مول

عرض العيادة المتكاملة

لوحة العزلة االجتماعية

في الحمراء مول

بمجمع الظهران

محاكاة شعور مريض

لوحة العزلة االجتماعية

ألزهايمر في مجمع

بمول (انا غير)

الرياض جاليري

آل زهايمر للتوعية بمرض
ألزهايمر بمجمع الراشد
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ج /الحملة اإلعالمية واإلعالنية:
الجانب اإلعالني:
تــدرك الجمعيــة أهميــة الوســائل اإلعالميــة واإلعالنيــة لمشــروعها التوعــوي ،وهــو عمــل خيــري لخدمــة
المجتمــع ،فالبــد أن يتحقــق فيــه التكافــل والمســاندة المجتمعيــة بكافــة أشــكالها ،وفــي هــذا اإلطــار أجــرت
الجمعيــة عــدد مــن المقابــات والمداخــات اإلذاعيــة فــي كل مــن إذاعــة جــدة ،وإذاعــة الريــاض ،وإذاعــة (يــو
إف إم).
كمــا تــم مــن خــال القنــوات المرئيــة إجــراء مقابــات ومداخــات تلفزيونيــة عبــر قنــاة اإلخباريــة الســعودية،
والقنــاة الســعودية األولــى ،وقنــاة روتانــا خليجيــة ،قنــاة صلــة.
حيــث عكــس المتحدثــون فــي تلــك الوســائل األهــداف الرئيســة للجمعيــة ،ومــن أهمهــا تحســين المســتوى
الصحــي والمعيشــي لمرضــى الزهايمــر ومــن يقــوم علــى رعايتهــم ،ورفــع مســتوى الوعــي العــام
بالمــرض مــن حيــث أســبابه واعراضــه ومراحلــه وأســاليب تشــخيصه ووســائل التعامــل معــه مــع تأكيــد
الشــراكة االســتراتيجية بيــن جميــع األطــراف التــي يمكنهــا تحقيــق هــذه األهــداف.
الجانب التسويقي:
•تــم تصنيــع شــعار التوعيــة بمــرض ألزهايمــر علــى هيئــة مرايــا للتعريــف بأعــراض مــرض ألزهايمــر والعمــل
علــى كل مــا يمكــن لخلــق بيئــة أفضــل وغــد أجمــل لمرضــى ألزهايمــر ،وقــد تــم توزيــع هــذه الشــعارات
علــى اإلعالمييــن و المؤثريــن عالميـً
ـا ومحليــا وعبــر وســائل التواصــل االجتماعــي.
•تمت التغطية اإلعالمية للحملة في برامج مختلفة وعبر إعالنات مصورة.
•تم عرض فيلم «آل زهايمر» في عدد من القنوات التلفزيونية.
دعم األبحاث والدراسات:
•دراســة بحثيــة عبــر زيــارات ميدانيــة لألســر يتــم مــن خاللهــا تقديــم فحــص فمــوي مجانــي للمرضــى مــن
قبــل الباحثيــن أطبــاء األســنان بالمستشــفى الملــك خالــد الجامعــي (الريــاض).
• بحــث عــن التسلســل الجينــي المــورث المســؤول عــن اإلصابــة بمــرض ألزهايمر(.جامعــة نايــف العربيــة
للعلــوم األمنيــة)
• اســتبيان عــن المشــكالت التــي تواجــه مقدمــي الرعايــة لمرضــى ألزهايمــر ودور األخصائــي االجتماعــي
فــي التعامــل معهــا مــن منظــرور الممارســة العامــة للخدمــة االجتماعيــة( .جامعــة اإلمــام محمــد بــن
ســعود اإلســامية ).
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برنامج المساندة االستراتيجية
للعــام الثالــث علــى التوالــي يواصــل برنامــج المســاندة االســتراتيجية فعالياتــه الهادفــة إلــى دعــم وتنميــة
مــوارد الجمعيــة ،وتأتــي فكــرة البرنامــج بتوقيــع اتفاقيــات مــع القطــاع الخــاص لتبنــي مشــروع معيــن
ودعمــه لصالــح الجمعيــة ،أو تقــدم الجمعيــة تصـ ً
ـورا لمشــروع وفقـ ً
ـا لرؤيتهــا وتطلعاتهــا أو االطــاع علــى
المشــاريع والبرامــج والتكفــل بإحداهــا ،أو مــن خــال اختيــار باقــة الشــراكة الســنوية والتــي تنقســم لثالثــة
فئــات بمبالــغ ماديــة محــددة لــكل مســاند:

وقد انضم للبرنامج هذا العام كل من:

إضافة إلى استمرارية دعم الجهات التي آمنت برسالة الجمعية
بعد ما المست الشفافية والدقة بالعمل:
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برنامج التطوع بالجمعية
أسســت الجمعيــة لعمــل تطوعــي راســخ يقــوم علــى منهــج علمــي يرتقــي بعطــاء اإلنســان ،ويقــدم العــون
والدعــم والمســاندة لــكل مــن يحتاجهــا ،بقيــادة أجيــال مؤمنــة بــه ومؤهلــة تأهيـ ً
ـا جيـ ً
ـدا لتعــرف كيــف تحقــق
أهدافها.
ويعتبــر «مزولــة» أحــد أبــرز البرامــج التــي يتــرك المتطوعيــن فــي الجمعيــة بصمتهــم عليهــا ،ســواء فــي
التنظيــم ،أو التســويق ،أو إدارة دفــة العمــل فــي فعاليــات المناســبة.
كمــا يُعــد «دليــل التطــوع» الــذي أصدرتــه الجمعيــة خطــوة رائــدة نحــو مأسســة العمــل التطوعــي ،ويشــمل
الدليــل مقدمــة تعريفيــة عــن التطــوع ،حقــوق وواجبــات المتطــوع ،الفــرق التطوعيــة وميثــاق التطــوع،
ـاء علــى رغباتهــم
بحيــث يكــون للمتطــوع أو المتطوعــة المجــال الختيــار الفريــق الــذي يــود العمــل بــه بنـ ً
وميولهــم كــي يتحقــق أداء كل مهمــة عمــل بشــكل متقــن وبمهنيــة عاليــة.
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البرامج التي أطلقتها الجمعية في اليوم العالمي للتطوع
ً
ً
كبيــرا منــذ انطالقتهــا األولــى فــي شــهر أبريــل مــن العــام  ،2016بقاعــة
نجاحــا
القــت برامــج «مزولــة»
«أوشــا» لالحتفــاالت بحــي ظهــرة العــودة بالدرعيــة ،وهــو برنامــج تطلقــه الجمعيــة بالتزامــن مــع اليــوم
العالمــي للتطــوع ،لمــا لهــا ارتبــاط وثيــق مــع المتطوعيــن ..فهــي مــن المناســبات التــي تتيــح للمتطوعيــن
إبــراز مهاراتهــم وقدراتهــم ،وصقــل مواهبهــمّ ،
ألن االحتفاليــة فيهــا الكثيــر الــذي يحتــاج للحنكــة وســرعة
البديهــة واتســاع األفــق فــي التفكيــر والتدبيــر.
ثــم تليهــا اقيــم كرنفــال الطيبيــن والــذي نظمتــه الجمعيــه فــي منطقــة ديــراب وقــد كان البرنامــج االول
فــي مجــال الترفيــه الحديــث والتوعــوي واالجتماعــي فــي آن واحــد واســتقطب عــدد كبيــر مــن شــرائح
المجتمــع واســر المرضــى وبــث رســائلة التثقيفيــه مــن خــال المســارات المختلفــه لتنميــة مــوارد الجمعيــة
وتســليط الضــوء علــى قضيــة المــرض بطــرق مبتكــرة وعصريــة فعالــه تواكــب الفكــر الحديــث.
مزولــة أول مبــادرة تطوعيــة عربيــة مــن نوعهــا والتــي انطلقــت مــن أعضــاء وعضــوات الجمعيــة الســعودية
الخيريــة لمــرض ألزهايمــر مــن خبــرات مختلفــة تحــت مظلتهــا وذلــك لتســخير مواردهــم وإمكاناتهــم.
• تجوري مزولة:
«تجــوري مزولــة» نظمتــه الجمعيــة بمقــر شــركة عبداللطيــف لكــزس ،وقــد احتشــد الــزوار لحضــور الفائزيــن
مــن المتســابقين فــي مشــاريع مختلفــة تضمنتهــا «تجــوري مزولــة» برعايــة كبــرى الشــركات االقتصاديــة.
و «تجــوري مزولــة» عبــارة مســابقة تــم تصميمهــا بمبــادرة تطوعيــة مــن أعضــاء وعضــوات الجمعيــة علــى
نهــج «البروبونــو» وإتاحــة الفرصــة لألفــراد ورواد األعمــال لطــرح المشــاريع التــي تهــدف للتوعيــة بســبل
الوقايــة وتثقيــف المشــاركين بمــرض ألزهايمــر وتفعيــل العالقــات الداخليــة وبنــاء مهــارات العمــل الجماعــي
لــدى موظفــي الشــركات الناشــئة.
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• (مزولة سيتي)
«مزولــة ســيتي» نظمتــه الجمعيــة فــي اليــوم األول مــن شــهر مــارس 2018م بمقــر مشــروع الرائــدة
«المدينــة الرقميــة» بحــي النخيــل ،برعايــة كريمــة مــن نائــب أميــر منطقــة الريــاض صاحــب الســمو الملكــي
األميــر محمــد بــن عبدالرحمــن بــن عبدالعزيــز آل ســعود تحــت شــعار «كلنــا فينــا خيــر».
وتهــدف «مزولــة ســيتي» إلــى تحقيــق رؤيــة المملكــة ( )2030والموجهــة للجميــع علــى مســتوى البرامــج
والمبــادرات ،ولتؤكــد ّ
أن شــباب وشــابات هــذا الوطــن قــادرون علــى حمــل معــول التطويــر مــن خــال توعيــة
المجتمــع ،وتصحيــح المعتقــدات الخاطئــة ،وتحفيــز الشــباب علــى تــرك أثــر إيجابــي فــي المجتمــع باعتبارهــم
قــدوة فاعلــة.
ـرا فعـ ً
وتــرك برنامــج «مزولــة ســيتي» أثـ ً
ـاال علــى الــزوار بمــا شــاهدوه مــن أعمــال جبــارة تمثلت في مشــاريع
تفاعليــة وتجــارب واقعيــة تــم فيهــا اســتخدام أحــدث وســائل التكنولوجيــا للوصــول إلــى الهــدف المنشــود،
وشــملت تلــك المشــاريع التفاعلية:
• حس فيهم.
• شوف مثلهم.
• رد لهم.
• اقلط معهم.
وبإبــداع فنــي متقــن قــام فريــق مزولــة بالعمــل علــى  3مجســمات فريــدة مــن نوعهــا ،وتــم تســليط
الضــوء عليهــا بشــكل احترافــي ،كمــا تــم اســتخدام الوهــم البصــري لتوضيــح االرتبــاك الــذي يعيشــه مريــض
ألزهايمــر ،باإلضافــة إلــى مجســمات بهــدف التشــويش علــى معرفــة مالمــح الوجــه ،وكذلــك تــم اســتخدام
المــرآة بانعكاســاتها المختلفــة لتجعــل الزائــر يتصــرف بطريقــة غيــر معتــادة ،وهــذه كلهــا إيحــاءات تحاكــي
معانــاة مريــض ألزهايمــر ،بهــدف جعــل الــزوار يشــعرون بهــا ويقــدرون أثرهــا علــى المرضــى.
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المشاركات الخارجية
• اليوم العالمي للتطوع:
شــاركت الجمعيــة بورقــة عمــل تعريفيــة فــي برنامــج العمــل التطوعــي فــي الجمعيــة قدمتهــا عــن الجمعية
األســتاذة مشــاعل التويجــري –مســؤولة العالقــات العامــة فــي الجمعيــة بمقــر وزارة التعليــم ،وذلــك فــي
إطــار االحتفــاء باليــوم العالمــي للتطــوع ،الــذي يصــادف الخامــس مــن ديســمبر كل عــام ،وجــاءت هــذه
االحتفاليــة بهــدف نشــر ثقافــة التطــوع فــي المياديــن التربويــة.
• المؤتمر العلمي األول للهيئة العامة للغذاء والدواء:
شــاركت الجمعيــة بورقــة عمــل تعريفيــة عــن مــرض ألزهايمــر وبرامــج الجمعيــة ومشــاريعها التنمويــة
والتوعويــة الخاصــة بخدمــة مرضــى ألزهايمــر ،فــي المؤتمــر الــذي نظمتــه الهيئــة العامــة للغــذاء والــدواء
والــذي جــاء تحــت شــعار «صناعــة وطنيــة رائــدة فــي مجــاالت الغــذاء والــدواء واألجهــزة الطبيــة».
والمؤتمــر يشــكل حلقــة وصــل ســنوية مــع الشــركاء فــي القطاعيــن العــام والخــاص ،ويُعتبــر منصــة للنقاش
العلمــي والعملــيُ ،تعــرض فيــه المســتجدات العلميــة والتشــريعية والتنظيميــة بعمــل الهيئــة ،إضافــة إلــى
نقــل وتوطيــن الخبــرات ،واإلثــراء المعرفــي بالتثقيــف الغذائــي والدوائي.
• منتدى اليونسكو للمنظمات الغير ربحية:
شــاركت الجمعيــة فــي الــدورة الســابعة لمنتــدى اليونســكو للمنظمــات الغيــر ربحيــة والــذي نظمتــه
مؤسســة «مســك الخيريــة» ،بالتعــاون مــع منظمــة «اليونســكو» ،والــذي جــاء تحــت شــعار «الشــباب
وتأثيرهــم االجتماعــي» ،وبمشــاركة أكثــر مــن  250مؤسســة غيــر حكوميــة حــول العالــم ،بهــدف اســتعراض
النمــاذج الناجحــة فــي القطاعــات الغيــر ربحيــة وتبــادل الخبرات والمشــاركات بيــن القطاعــات الخيريــة المحلية
والدوليــة.
• لقاء مجلس شؤون األسرة والقطاع غير الربحي:
شــاركت الجمعيــة بورقــة عمــل فــي ورشــة نظمهــا مجلــس شــؤون األســرة فــي مقــر وزارة العمــل بالريــاض
قدمتهــا عــن الجمعيــة األســتاذة رنــا عبداللــه المرعــي – المديــر التنفيــذي للجمعيــة ،وقــد جمعــت الورشــة
لجــان المجلــس بممثلــي مؤسســات القطــاع غيــر الربحــي ،بهــدف تعزيــز دور القطــاع غيــر الربحي وإســهامه
فــي تنميــة المــرأة ،والطفــل ،وتقديــم الحمايــة األســرية ،ومســاندة كبــار الســن ،وذلــك بمشــاركة عــدد مــن
ممثلــي المؤسســات والجمعيــات والمراكــز المختصــة بتلــك المجــاالت.
• استراتيجية تطوير وتفعيل التطوع الصحي في المملكة
شــاركت الجمعيــة بمناقشــة العمــل التطوعــي فــي القطــاع الصحــي بورشــة العمــل التــي نظمتهــا وزارة
الصحــة بالريــاض.
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مبادرات اجتماعية
كما شاركت الجمعية بركن في المبادرات التالية:
مؤتمر صحة المرأة األول:
الــذي نظمتــه كليــة العلــوم الطبيــة التطبيقيــة (قســم صحــة المجتمــع) فــي المدينــة الطبيــة بجامعــة
الملــك ســعود فــي القاعــة الرئيســية بمستشــفى طــب االســنان الجامعــي
االحتفال باليوم العالمي للمسنين:
الذي أقيم تحت رعاية معالي وزير العمل والتنمية االجتماعية بمقر دار الرعاية للمسنين بالرياض.
فعاليات معرض جلوورك المهني :Glowork
الــذي تــم تنظيمــه فــي فنــدق الفيصليــة ،ويعــد حــدث ســنوي بــارز يهــدف لتمكيــن المــرأة الســعودية
وتوفيــر آالف فــرص العمــل المتاحــة لشــغلها مــن قبــل المتقدمــات المؤهــات مــن بيــن الباحثــات عــن
الوظائــف مــن كافــة أنحــاء المملكــة.
المؤتمر السعودي لطب الطوارئ:
والــذي انعقــد فــي جامعــة الفيصــل بالريــاض تحــت عنــوان «العلــم النافــع» ،وذلــك بمشــاركة عــدد مــن أبــرز
المتحدثيــن المختصيــن فــي طــب الطــوارئ علــى مســتوى المملكــة والخليــج العربــي.
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تنمية موارد الجمعية
تم ِثّــل المــوارد الماليــة عصــب الحيــاة للمؤسســات
ً
دومــا إلــى تطويــر
الخيريــة ،وتســعى الجمعيــة
تنميــة مواردهــا الماليــة واســتدامة مصادرهــا
وتنويــع تلــك المصــادر ،وتطويــر آليــة التواصــل
مــع الداعميــن ،وكذلــك خلــق عالقــات متميــزة مــع
الجهــات المانحــة وتنميتهــا ،وتطويــر األوقــاف
واالســتثمارات بالتعــاون مــع بيــوت الخبــرة ،وتدريــب
الكــوادر البشــرية القــادرة علــى تســويق األنشــطة
والبرامــج.
وتعتمد الجمعية في مواردها على:
• دعم وزارة العمل والتنمية االجتماعية:
وهــو عبــارة عــن مبلــغ محــدد تحصــل عليــه الجمعيــة
بصفــة ســنوية مــن الــوزارة  ،مثلهــا مثــل أي
جمعيــات خيريــة أخــرى.
• رسوم العضوية:
وهــي الرســوم التــي تتحصــل عليهــا الجمعيــة
مــن اشــتراكات أعضائهــا الســنوية ،وتمثــل رافـ ً
ـدا ال
بــأس بــه إذا مــا اســتمر دون انقطــاع ،وقــد عملــت
الجمعيــة علــى تقويــة الروابــط بينهــا وأعضائهــا،
وإشــراك األعضــاء العامليــن فــي كافــة أنشــطتها
واالســتفادة مــن خبراتهــم فــي كافــة المجــاالت
التــي تعمــل عليهــا الجمعيــة ،كمــا اســتحدثت
ً
ً
قريبــا يمنــح
برنامجــا ســيرى النــور
الجمعيــة
األعضــاء ميــزة إضافيــة فــي مســيرة حياتهــم
اليوميــة مــن خــال بطاقــة أعــدت لهــذا الغــرض.
• التبرعات:
وتتمثــل فــي المبالــغ التــي يتبــرع بهــا الخيريــن
ً
أفــرادا وجهــات مــن مؤسســات
والداعميــن
ً
انطالقــا مــن مســؤوليتهم
وشــركات وغيرهــا،
االجتماعيــة تجــاه هــذا الوطــن.

• برنامج الشراكات المالية:
فــي ســعي الجمعيــة إلــى تنويــع مصــادر الدخــل
فيهــا ،فقــد بــادرت إلــى خلــق شــراكات دعــم،
يســتفيد منهــا الطرفيــن (الجمعيــة والداعــم)،
وحــددت بباقــات تختلــف مســمياتها وقيمتهــا
حســب كل باقــة.
• األوقاف الخيرية:
ً
ً
مســتداما للدخــل
رافــدا
تمثــل األوقــاف الخيريــة
الخالــي مــن المخاطــر ،وتعمــل الجمعيــة اآلن علــى
تطويــر الوقــف الخيــري لديهــا ،واالســتفادة مــن
مــا هــو موجــود حاليـ ً
ـا.
• جمع التبرعات عن طريق الرسائل النصية:
واصل برنامج خدمة الرسائل القصيرة ( )SMSعمله،
ً
ً
ً
وداعما يسهم في
اقتصاديا
رافدا
وأصبح يمثل
تحقيق أهداف الجمعية.
• تنشيط برامج استقطاب الدعم:
تعمــل الجمعيــة باســتمرار علــى تنظيــم أنشــطة
متعــددة ومتنوعــة بهــدف التوعيــة والتثقيــف،
وتضــع فــي الحســبان مــا يمكــن أن تســهم بــه
هــذه األنشــطة فــي تنميــة مواردهــا ،وذلــك مــن
خــال اســتغالل تلــك المناســبات فــي جلــب الدعــم
المــادي للجمعيــة.
• برنامج واو الخير:
ضمــن إطــار االســتدامة للبنــك الســعودي
لالســتثمار الفريــد مــن نوعــه فــي المنطقــة
العربيــة و المبنــي علــى أســس إســامية هــي
لــه فــإن واحــدة مــن ركائــز االســتدامة الخمســة
التــي ينتهجهــا البنــك هــو «عــون» و التــي
تعنــي مســاعدة اآلخريــن و تقديــم مــا يمكــن
لهــم عبــر اســتحداث برنامــج وااو الخيــر الــذي
أتــاح لعمالئهــم المســاعدة بأنفســهم عبــر التبــرع
بنقــاط وااو إلــى عــدد مــن الشــركاء و الجمعيــات
الخيريــة ومــن أبرزهــم الجمعيــة الســعودية الخيريــة
لمــرض ألزهايمــر ويمكــن لكافــة منســوبي البنــك
وعمالئهــم أن يقدمــوا تبرعهــم لخدمــة مرضــى
ألزهايمــر.
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وقف الوالدين
نماذج االستدامة المالية:
وقف الوالدين
أ /العمارة السكنية بحي النخيل الغربي:
تحتــوي العمــارة علــى ( )14شــقة ،مؤجــرة بالكامــل بإشــراف ومتابعــة تاميــن مــن ِقبــل إدارة الجمعيــة ،بمــا
يمكــن الجمعيــة مــن االســتفادة مــن ريــع ذلــك اإليجــار بمــا يُحقــق األهــداف مــن الوقــف.
ب /قطعة أرض مساحتها ( 6493متر مربع):
تــم االنتهــاء مــن كافــة المخططــات الهندســية التــي أعدهــا ويُشــرف عليهــا مكتــب الزيــد لالستشــارات
الهندســية ،والتــي روعــي فيهــا االســتثمار األمثــل لهــذه القطعــة ،مــن خــال حجــم ونــوع المبانــي التــي
ً
ـواطا متقدمــة فيمــا يخــص اســتثمار هــذه القطعــة ،والــذي
ســيتم إنشــاؤها عليهــا ،وقطعــت الجمعيــة أشـ
ســيرى النــور قريبـ ً
ـا بــإذن اللــه تعالــى.

خدمي اجتماعي
أ /قطعة األرض التي حصلت عليها الجمعية من وزارة العمل والتنمية االجتماعية:
مســاحتها (1500م ،)2وقــرر مجلــس إدارة الجمعيــة علــى إقامــة مركــز رعايــة نهاريــة علــى هــذه القطعــة،
وقــد اســتكملت الدراســات الالزمــة (العلميــة ،والفنيــة ،والهندســية) إلنشــاء المركــز ،ويجــري اآلن التنســيق
للبــدء فــي عمليــة التشــييد.
كمــا حصلــت الجمعيــة علــى جائــزة األميــرة صيتــة بنــت عبدالعزيــز للتميــز فــي العمــل الخيــري فــي فــرع
مبــادرات دعــم وتشــجيع الوقــف اإلســامي بالــدورة الخامســة بوقــف الوالديــن.
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التخطيط االستراتيجي للجمعية
والهيكلة اإلدارية
تــدرك الجمعيــة أهميــة التخطيــط االســتراتيجي ودوره فــي تنظيــم أعمالهــا ،وقــد أعــدت عــدة أنــواع مــن
الخطــط وعلــى رأســها الخطــة االســتراتيجية  ،والتــي تســعى مــن خاللهــا إلــى تحديــد نقــاط القـ ّ
ـوة ونقــاط
الضعــف والفــرص المتاحــة أمامهــا والمخاطــر التــي تتوقــع أن تواجههــا فــي المســتقبل ،وذلــك مــن أجــل
تحديــد مالمــح اســتراتيجياتها المســتقبلية وفــرص نجــاح الوصــول لهــا واإلمكانيــات المتوفــرة لديهــا والتــي
تســاعد علــى تحقيــق هــذه اإلســتراتيجية.
ويتولــى التخطيــط االســتراتيجي بالجمعيــة شــركة  – S&FB&COأحــد بيــوت الخبــرة المحليــة المتميــزة فــي
هــذا المجــال  -والتــي تعكــف علــى وضــع الدراســات والخطــط الالزمــة للجمعيــة.
أن الجمعيــة تؤمــن ّ
حيــث ّ
بــأن اإلدارة الناجحــة هــي التــي تعتمــد علــى الخطــط المتجانســة التــي تبلغهــا
أهدافهــا فــي ضــوء الوســائل الماديــة والبشــرية المتاحــة.

طموحاتنــا المســتقبليه وخططنــا الطموحــة لــن
تنتهــي طالمــا ومــازال هنــاك احتيــاج ......ولجهــة
متخصصــه تعنــى وتســعى و تدعــم المرضــى واألســر
وتبحــث عمــن يقــف معهــم فــي رحلــة مــن المعانــاة
واأللــم ومــع مــن افنــوا حياتهــم وبذلــوا كل مالديهــم
ألبنائهــم ليصلــوا الــى هامــش الحيــاة ســنتعهد
معكــم بمشــيئة اللــه ان نقــدم الرعايــة والخدمــة
المثلــى لمســاعدتهم ومســاعدة ذوويهــم قــدر
المســتطاع وبدعــم الخيريــن امثالكــم لنكمــل مســيرتنا
معــا.
والله ولي التوفيق،

39

