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 دمةـــــاملق

لكل من له مصلحة أو اهتمام  الجمعية، ويمكن استخدامه لتقديم التعريفي املفتاح ألاول للمنظمات امللفُيعدُّ 

  سواء   الجمعيةبالتطوع داخل 
 
 متطوعا

 
  أكان ذلك شخصا

 
  أم شريكا

 
يتم التعامل معه في العملية  أم شخصا

 .التطوعية

 
 
 موجزا

 
 برسالة  يقدم هذا الدليل تعريفا

 
ويقدم كذلك  ،ورؤيتها وقيمها وتاريخها ودورها في املجتمع الجمعيةومبسطا

 
 
بطبيعة الهيكل إلاداري، والخطط الاستراتيجية والتنفيذية، وطبيعة ألانشطة والبرامج واملشاريع التي تقوم  تعريفا

نب
ّ
 .، وطرق التواصل معهاالجمعية التعرف على هذه بالراغبين في التطوع  تنفيذها في املجتمع، مما ُيَمك

 

التعريفي ألي منظمة تعمل في مجال التطوع  لفملترح ملا يمكن أن يكون عليه امق دليل إرشاديإن هذا الدليل هو 

باعتستطيع أي منظمة ا أو خدمة املجتمع، بحيث
ّ
هذا النموذج بوصفه دليَل تعريف لها يشمُل كل ما يحتاج أن  ت

 . يتعرف عليه شركاء املنظمة في التطوع

 

 :ترحيب  .2

 آلاخرين،فالساعي مواجهة في القوة منتهى في ،وأشرق او تبعياته ألانانية من تجرد آلاخر خدمة على مجتمع اعتمد إذا 

  املجتمع يرى  الغير لخدمة
 
  دائما

 
 هللا ويفتح ، غيره عون  في عبده يرى  مادام عبده عون  في وهللا، ضلوعه بين محتميا

 بأنفسهم حملوه أنهم إذ ألصحابه الخير يحمل عمل في يبارك وهللا ،حاجاتهم غيره على ييسر ملن والتيسير الرزق أبواب

 .مستحقيه إلى

 للعطاء بكل متطوع خصص وقته وإمكانياته وجهدهأن نرحب  باسم الجمعية السعودية للتوحد ونحن يسعدنا

دمت والتزال ، بدون مقابل
ُ
قّدم كل الشكر والتقدير على كل دقيقة ق

ُ
                   .لهذا املجتمع  ت
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   :يعة املنظمة طب .1

الجمعية السعودية الخيرية للتوحد هي جمعية أهلية تعمل تحت إشراف وزارة املوارد البشرية والتنمية الاجتماعية، 

وتقوم على تقديم الخدمات املباشرة وغير املباشرة لحاالت التوحد من الجنسين ولكافة ألاعمار من خالل مراكزها في 

ح فروع لها في كافة مناطق اململكة لتقديم الخدمات ألكبر عدد الدمام وتسعى الجمعية لفت كٍل من الرياض وجدة و

 . ممكن من الحاالت

 

 : السياق التاريخي للمنظمة .3

وقـد حفـزهم علـى  أنشأت الجمعية بمبادرة من قبل أهالي فئة التوحد وعدد من املتخصصـين والسـاعين لعمـل الخيـر،

 ، حيـث أن التوحـد إعاقـة نمائيـة معقـدة السعي إلنشائها إلاحساس الكبير بمدى معاناة ألاهـالي فـي رعايـة هـذه الحـاالت

 علـى سـلوك املصـابين يتمفـل فـي اخـتالل فـي التواصـل واملهـارات تر ، وت آلان، غامضة ومجهولة ألاسباب حتى 
 
 بالغا

 
ك أثرا

            . الاجتماعية

وبجهود مجموعة التأسيس تمت الكتابة لوزارة الشؤون الاجتماعية التي وافقت على إنشاء الجمعية وسجلت في  

 هـ،3/7/2414وتاريخ ( 144)سجل الجمعيات الخيرية تحت الرقم 

 : أسماء املؤسسون 

 تركي بن ناصر بن عبد العزيز / صاحب السمو امللكي ألامير .2

 الفيصل آل فرحان  يزيد بن محمد بن فهد/ سمو ألامير .1

 محمد عبده يماني/ معالي الدكتور  .3

 عبد الرحمن بن عبد العزيز السويلم / معالي الدكتور  .4

 عبد هللا بن أحمد يوسف زينل/ الشيخ  .5

 حمد بن محمد السعيدان / الشيخ .6
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 محمد بن علي الحمراني/ الشيخ .7

 عبد العزيز بن عبد هللا كامل / املهندس .8

 عبد الغني بن محمود صباغ  /ألاستاذ .9

 فاروق بن صالح حسين أبو زيد / ألاستاذ .22

 هشام بن محمد نور جمجوم / ألاستاذ .22

 طلعت بن حمزة الوزنة / الدكتور  .21

 فاروق بن ياسين قرش ي / العقيد .23

 عصام بن عمر قندس/ الدكتور  .24

 فريد بن ياسين قرش ي / الدكتور  .25

 صالح بن حمد الخنيني / ألاستاذ .26

 محمد بن أحمد مقابش  /ألاستاذ .27

 اسماعيل بن إبراهيم سجيني / ألاستاذ .28

 طارش بن مسلم الشمري / الدكتور  .29

 محمد بن أحمد الفوزان / الدكتور  .12

 محمد بن مسلم الشويمان  /ألاستاذ .12

 صالح بن محمد الصالحي / الدكتور  .11

 

 : وقد قامت الجمعية منذ تأسيسها بما يلي  

  .افتتاح مراكز رعاية نهارية متخصصة في رعاية فئات التوحد في كٍل من الرياض وجدة والدمام .1

العديد من املهرجانات التوعوية التي تهدف إلى زيادة الوعي املجتمعي حيال اضطراب التوحد وكيفية التعامل  .1

 . معه

 1225الندوة الدولية ألاولى للتوحد عام  .3
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 . وورش العاملة الهادفة إلى تنمية مهارات العاملين مع حاالت اضطراب التوحد العديد من الدورات التدريبية .4

 . إعداد الدليل الوطني لتشخيص التوحد .5

كأول عيادة تعمل بنظام الفريق الواحد في اململكة والتي  1226افتتاح العيادة الشاملة لتشخيص التوحد عام  .6

 . ساهمت في الاكتشاف املبكر للحاالت 

 .م22/21/1212لتطوع في الجمعية بتاريخ  تأسيس وحدة ا .7

 . وقد تم تنفيذ معظم هذه النشاطات من قبل متطوعين من كافة القطاعات والتخصصات 

  

 : املهمة .4

مهمة الجمعية هي تقديم الخدمات املباشرة وغير املباشرة لرعاية وتأهيل فئات التوحد من الجنسين ولكافة ألاعمار 

 ألحدث املعايير 
 
 .العاملية بهذا الخصوص من خالل املراكز املتخصصة التابعة لهاوفقا

  

 : ألاهداف. 5

،  خيرية ،حكومية) الجهود وتحقيق التكامل بين كافة القطاعات املعنية برعاية فئة التوحد املساهمة في تنسيق -

(.  أهلية  

بناء  على الدراسات واملعطيات كةإنشاء مراكز الرعاية املتخصصة لفئة التوحد في العديد من مناطق اململ -  

.قد نسبة انتشار الحاالت في املناطالبحفية التي تحد   

  .إنشاء قاعدة معلومات حول حاالت التوحد بكافة أنواعها ومراكز الرعاية في اململكة -

.العمل على رفع درجة الوعي حيال إعاقة التوحد في املجتمع -    

.قة بمسببات التوحد وأساليب العالج والرعاية والتأهيلتشجيع ودعم الدراسات وألابحاث املتعل -   
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تبني برامج التأهيل والتدريب ألاكاديمي والتطبيقي الهادفة إلى إعداد كوادر متخصصة للعمل مع فئة التوحد  -

.وتطوير قدرات الكوادر العامة   

.حد لسوق العملاملساهمة في توفير البرامج التأهيلية املهنية املناسبة إلعداد فئة التو  -   

.حث القطاعات الحكومية وألاهلية على توفير الفرص الوظيفية املناسبة لهذه الفئة -   

 

 : القيم .5

 العمل الجماعي  –التعاون  –إلابداع  –الخصوصية  –إلاحترام  –إلانجاز  –العناية  –النزاهة  -املبادرة   – الشفافية

  

 : املتطوعينقسم التطوع ودوره وأثره في إشراك  .6

، التطوع من خالل تمكين  1232من رؤية اململكة  انطالقا تم إنشاء إدارة التطوع بالجمعية السعودية للتوحد

 لهذا الهدف إلا
 
، بير على الجمعية واملجتمع واملتطوع نساني العظيم وماله من ألاثر إلايجابي الكوتحقيقا

إنشاء إدارة مختصة بالتطوع تقوم بنشر ثقافة التطوع قامت الجمعية بتنظيم العمل التطوعي من خالل 

وتهيئة البيئة للمتطوعين وذلك من خالل تحديد البرامج واملشاريع والفرص التطوعية وتطوير وتأهيل 

  .املتطوعين بما يعود بالنفع على الجمعية واملتطوع واملجتمع 

 

التطوع إدارة  إستراتيجية  رتكز وت،  ين في الجمعيةهو املكون إلاداري الذي يختص بشؤون املتطوع/  التطوع إدارة

 /على 

  ترسيخ وتعزيز مفاهيم العمل التطوعي لدى أفراد املجتمع. 

  (.البشرية  –املالية ) املوارد  استخدامترشيد 

 مضاعفة القدرة على إلانتاج. 

 تعزيز املواطنة الفاعلة وتفعيل إشراك املتطوعين.  
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 :أما أهداف الجمعية من إشراك اللمتطوعين وتأسيس قسم خاص بهم  

 املساهمة في تعزيز خدمة ذوي التوحد بالجمعية. 

 رفع كفاءة التشغيل بالجمعية. 

 القيام بالدراسات البحفية ذات العالقة. 

 /إشراك املتطوعين  

املحلي والسعي بفعالية على نحو يعكس تنوع املجتمع ، تفتح الجمعية أبوابها إلشراك املتطوعين  

تية
ّ
 :لتحقيق ذلك وفق ألاهداف املحددة ووفق إلاشتراطات الا

  تفتح الجمعية أبوابها إلشراك املتطوعين الستقبال مجموعة واسعة من الخلفيات والقدرات

 .وتخصص املوارد الالزمة لذلك

  التفرقة والتمييز في املعاملة بين املتطوعينبعدم تلتزم الجمعية. 

  ملوظفون واملتطوعون على تقبل التنوع بينهما الجمعيةتشجع. 

 حتياجات املناسبة للمتطوعين من ذوي إلاعاقة بما يضمن سهولة الوصول الا  توفر الجمعية

 .وإلاشراك الفاعل

 تتيح الجمعية معلوماتها والطرق التي يمكن بها مشاركة املتطوعين على أوسع نطاق ممكن. 

 

 

 :عديدة من خال ل اشراك املتطوعين لديها منها عوائد ولقد جنت الجمعية 

  ألاعباء على الجمعية من الناحية املالية حجمتخفيف. 

 تخفيف حجم ألاعباء على املوظفين من الناحية الذهنية والجسدية. 

 الوصول للفئات املستهدفة. 

  لجمعيةاملؤثرين وذلك بعد تطوعهم بااملجتمع  أفرادوبعض  الجمعيةعالقات جديدة وجيدة بين. 
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 تعاون وتكاتف بعض املوظفين وزيادة أواصر املحبة فيما بينهم بعد تطوعهم بعدة فرص تطوعية. 

هي مسيرة اليوم العاملي للتطوع في اليوم العاملي ، من أهم برامج التطوع التي نفذتها الجمعية في مجال التطوع و 

 .وأهميته للفرد واملجتمعللتطوع ولقد ساهمت هذه املسيرة في نشر ثقافة العمل التطوعي 

 : التطوير والجودة .7

تهتم الجمعية السعودية للتوحد بالتطوير والجودة في أقسامها ووحداتها والاستخدام ألامفل لألدوات والارتقاء  

 لتصل بها إلى جودة عالية سواء  في 
 
 وقسم التطوع خصوصا

 
 اختيار بمستوى الخدمات التي تقدمها الجمعية عموما

في تطوير إلامكانيات البشرية أو في تهيئة البيئة وتقديم  أو ، الادوات والوسائل التي تستعمل في التدريب إلالكتروني 

 ب و  ، املباشر أو عن بعد أو في تقديم الدعم الفني  التدريب
 
تقويم مستوى ألاداء فيها  والعمل على متابعة تهتم أيضا

 .والوحدات في جميع ألاقسامبجودة وتنفيذ ألاداء 

 

 : (املشروعات والفمرات)أثر املنظمة في املجتمع بعامة، وأثر قسم التطوع بخاصة  .8

 إلاشراك الفعال ، نؤمن في الجمعية السعودية للتوحد أن التطوع يعود بالنفع على املتطوع والجمعية 
ّ
وأن

 بأنه ، للمتطوعين يساعدنا في تحقيق أهدافنا وأدوارنا بفعالية 
 
يجب أن يعمل كل فرد من أفراد ونؤمن أيضا

 .املجتمع رسالة الجمعية وأن يكون شريك لنا في تحقيقها 

 :لذا جنينا عدة ثمرات منذ تأسيس الجمعية وهي 

 .مضاعفة وكفاءة إلانتاج لخدمة املستفيدين  .2

خرين لدى املواطن واملقيم .1
ّ
 .تعزيز حب العطاء ومساعدة الا

 .الفرص املتنوعة لفئات عديدة من املجتمع باملشاركة تعزز التكافل إلاجتماعي من خالل إتاحة .3

 .تقليل التكاليف .4

 .في إشراك وتمكين املتطوعين 1232املساهمة في تحقيق رؤية اململكة  .5
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 :لوحدة التطوع   يالهيكل التنظيم. 9

 

 

 

               

              

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 العمومية الجمعية

 اإلدارة مجلس

 العام األمين

 المديرالتنفيذي

 التطوع وحدة

 التطوع وحدة مدير
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 : املنظمة مع  للتواصل

    1212252/هاتف   -

 1212228/ فاكس  -

    info1@saautism.org     /البريد إلالكتروني  -

  www.saautism.org/املوقع الالكتروني  -

 @ autisticsociety /تويتر  -

 autism_society/  انستغرام  -

 

 : انضم إلينا .6

  

 

 

 

 

 : خريطة مكان املنظمة .7

 حي أم الحمام الشرقي /الرياض 

 https://goo.gl/maps/LTUffhVbyKYLDB1L7 
 

مركز األمير 

ناصر بن عبد 

/  العزيز للتوحد

 ذكور وإناث

 مركز

 إناث/  التوحد أطفال

 

الدعم 

 الفني

 

 المالية

 

الموارد 

 البشرية

منطقة فرع 

مكة 

 المكرمة

العالقات 

 / العامة

عالقات 

 األعضاء

 مركز

 إناث/  التوحد أطفال


