اإلرادة رغم الجائحة

إهداء إلى المتضررين من الجائحة
تول ــد اإلرادة م ــن رح ــم الجوائ ــح ،وتخل ــق م ــن عن ــق الزجاج ــة،
لتخـــرج متحديـــة كل الصعوبـــات والعقبـــات ،لتبقـــى عزيـــزة
وشـــامخة فـــي وجـــه األمـــواج المتالطمـــة ،فمـــا هـــي
الجائح ــة ب ــا إرادة؟ وماه ــي اإلرادة إذا ل ــم تختبره ــا األزم ــات؟
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كلمة
الرئيس الفخري

كلمة الملك

شــكرًا لعملــك العظيــم الــذي تقــوم بــه وليس
م ــن الواج ــب فق ــط ب ــل م ــن العقي ــدة والدي ــن
واإليمـــان أن نقـــف معـــك جميعـــً ونذلـــل كل
الصعوب ــات س ــر عل ــى برك ــة اهلل ونح ــن مع ــك.
باألمـــس قلـــت ارفـــع رأســـك أنـــت ســـعودي
واليـــوم أقـــول رفعـــت الـــرأس يـــا عمـــار
بـــاإلرادة واإلدارة تتحقـــق الصـــدارة  ،بـــاإلرادة
ال يمكـــن أن يكـــون هنـــاك مســـتحيل.
مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير
منطقة مكة المكرمة األمير:
خالد الفيصل
حفظه اهلل

مبادرتـــك جميلـــة وأتمنـــى أن تتحـــول
هـــذه المبـــادرة إلـــى كيـــان عظيـــم يخـــدم
الموهوبيـــن مـــن ذوي اإلعاقـــة أمثالـــك
فـــي المملكـــة العربيـــة الســـعودية
خادم الحرمين الشريفين الملك :
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
حفظه اهلل
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من نحن

كلمة المؤسس

منـــذ أن بدأنـــا مســـيرة اإلرادة لـــم نعـــرف
فــي قاموســنا كلمــات التوقــف أو اليــأس
أو االستس ــام فكي ــف إذا كان ــت جائح ــة
هـــزت كيـــان العالـــم أجمـــع حينهـــا
لـــن تكـــون اإلرادة بمعناهـــا الحقيقـــي
والجوهـــري إال إذا صمـــدت أمـــام أقـــوى
االختبـــارات وأعصـــب المحـــن ،إنهـــا اإلرادة
وال شــيء غيرهــا يمكــن أن يجعــل الكيــان
صامـــدًا وســـط كل هـــذه الظـــروف،
حق ــً ..ل ــإرادة أهله ــا ونح ــن أه ــل اإلرادة.

المؤسس ورئيس مجلس اإلدارة:
د.عمار بوقس

رسالتنا

صناعـــة جيـــل مبـــدع مـــن ذوي اإلعاقـــة مـــن خـــال
البحـــث عـــن الموهوبيـــن والموهوبـــات مـــن ذوي
اإلعاق ــة داخ ــل المملك ــة وخارجه ــا وتقدي ــم الدع ــم
الكامـــل لهـــم ليصبحـــوا نمـــاذج مضيئـــة مؤكديـــن
للعالـــم أجمـــع
أن اإلعاقـــة الحقيقيـــة هـــي إعاقـــة فكـــر ال إعاقـــة
جســـد.

رؤيتنا
ألننــا الجمعيــة األولــى مــن نوعهــا علــى
مســتوى العالــم فــي دعــم الموهوبيــن
مــن ذوي اإلعاقــة فإننــا نلتــزم بــأن نصبــح
نموذجــً ألولئــك الذيــن ســينتهجون نهجنــً
فــي تقديــم الدعــم لــذوي الموهبــة مــن
ذوي اإلعاقــة.

قيمنا
اإلتقان
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التقدير

اإلخالص

الجماعية
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اإلبداع

التقوى

الشفافية

ئئئ

كلمة فريق
العمل

كلمة فريق
العمل
(ولسه مكملين المشوار)

عملن ــا ث ــم مم ــن نخدمه ــم م ــن الموهوبي ــن والموهوب ــات م ــن ذوي اإلعاق ــة تل ــك الفئ ــة الغالي ــة عل ــى

ه ــي كلم ــة نح ــب دائم ــً أن نخت ــم به ــا حديثن ــا ،قاله ــا الدكت ــور عم ــار حفظ ــه اهلل ورع ــاه بعدم ــا ب ــذر ب ــذرة

قلوبن ــا الذي ــن عملن ــا وم ــا زلن ــا نعم ــل م ــن أجله ــم كل م ــا عملن ــاه وأخي ــرًا م ــن ش ــركائنا م ــن الجه ــات

الجمعي ــة األول ــى حي ــن انته ــى م ــن مب ــادرة عم ــار األول ــى لدع ــم المبدعي ــن م ــن ذوي اإلعاق ــة ف ــي ع ــام

الحكومي ــة أو القط ــاع الخ ــاص أو القط ــاع الثال ــث بأنن ــا كن ــا جميع ــً متكاتفي ــن ومتعاوني ــن به ــدف تنمي ــة

2014م.

وطنن ــا ومجتمعن ــا.

ولسه مكملين المشوار...

ولسه مكملين المشوار...

نب ــدأ به ــا ه ــذه الم ــرة بع ــد توق ــف فعالياتن ــا دام أكث ــر م ــن س ــنة بس ــبب جائح ــة م ــر به ــا العال ــم أجم ــع

ل ــزرع قيمن ــا جميعه ــا م ــن تق ــوى وإخ ــاص وش ــفافية ف ــي كل م ــا نؤدي ــه م ــن عم ــل بجماعي ــة وإتق ــان

حفظن ــا اهلل ووقان ــا م ــن ش ــرورها ورح ــم م ــن ألم ــت به ــم وذاق ــوا مره ــا.

وإب ــداع حت ــى نك ــون كالجس ــد الواح ــد وكلن ــا تقدي ــر لم ــن يس ــاهم معن ــا ف ــي تش ــييد صرحن ــا والتزامن ــا

ولسه مكملين المشوار...

برؤيتن ــا ب ــأن نصب ــح نموذج ــً ألولئ ــك الذي ــن س ــينتهجون نهجن ــا ويخط ــون خطن ــا لنتاب ــع مس ــيرة الدع ــم

نختـــم بهـــا عامنـــا الـــذي نثـــق تمـــام الثقـــة أننـــا جميعـــا قـــد بذلنـــا فيـــه وقتنـــا وصحتنـــا وفـــي أغلـــب

للموهوبي ــن والموهوب ــات م ــن ذوي اإلعاق ــة.

األوق ــات أولين ــا عملن ــا اهتمام ــً أكب ــر م ــن أهلن ــا وذوين ــا به ــدف كم ــال نبتغ ــي وصول ــه وإن كان الكم ــال

ولسه مكملين المشوار...

هلل ســـبحانه وتعالـــى ولكـــن لـــكل مجتهـــد نصيـــب.

إليص ــال رس ــالتنا للعال ــم أجم ــع أن اإلعاق ــة الحقيقي ــة ه ــي إعاق ــة فك ــر وهم ــة وطم ــوح وعزيم ــة وإرادة

ولسه مكملين المشوار...

ال إعاق ــة جس ــد.

للوص ــول إل ــى إنج ــازات ونجاح ــات ورض ــى أو ً
ال م ــن اهلل ع ــز وج ــل ث ــم م ــن أنفس ــنا أنن ــا ق ــد أدين ــا أمان ــة

ولسه مكملين المشوار...
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الخطة اإلستراتيجية

الخطة اإلستراتيجية

منظور المستفيدين

األهداف اإلستراتيجية

األهداف اإلستراتيجية
رفع مستوى وعي المجتمع
بالدور
الفعال للموهوبين من
ذوي اإلعاقة

تعزيز البيئة الداعمة لنجاح
الموهوبين من ذوي اإلعاقة

اكتشاف الموهوبين من
ذوي اإلعاقة

توفير البرامج الداعمة لنجاح
الموهوبين من ذوي اإلعاقة

مؤشرات األداء الرئيسية
* مؤشر وعي شرائح
المجتمع ذات العالقة
بالجمعية وخدماتها
* عدد المشاركات الخارجية
للجمعية

* عدد الموهوبين
المكتشفين
* عدد المسجلين في
الموقع الرسمي للجمعية.

* عدد الشراكات الحكومية
المفعلة
* عدد شركاء الجمعية
الذين ساهمت الجمعية
في حصولهم على شهادة
موائمة

* عدد المستفيدين من
البرامج
* نسبة مستفيدي البرامج
الذين حققوا الهدف من
البرنامج

المبادرات االستراتيجية الرئيسية
*توسيع نطاق «جائزة عمار»
لتشمل دوال إضافية
 إضافة دول الخليج العربي()2022-2020
إضافة مصر واألردنوالمغرب ()2025-2023
إضافة أمريكا والنمساوالبرتغال ()2030-2026
*تطوير المؤتمر الدولي
للموهوبين من ذوي اإلعاقة
وانتظام إقامته كل أربع
سنوات (المؤتمر الثاني في
 ،2023والثالث في )2027
*إبرام عقود شراكة جديدة
تستهدف الدعم النظامي
للموهوبين من ذوي اإلعاقة

منظور العمليات الداخلية
رفع مستوى فاعلية وكفاءة
الفعاليات

* نسبة الحضور من إجمالي
المدعويين للفعاليات
* عدد المواد اإليجابية المنشورة
عن الفعاليات في اإلعالم
* نسبة الفعاليات التي تمت
رعايتها
* نسبة المسجلين من إجمالي
المتقدمين
*نسبة الفعاليات المدعومة من
اجمالي الفعاليات
*نسبة الدعم الناتج عن
الفعالية
*نسية الفعاليات التي حققت
الهدف من اجمالي الفعاليات

رفع مستوى فاعلية آليات
اكتشاف الموهوبين من
ذوي اإلعاقة

رفع مستوى فاعلية
الشراكات

تعزيز إتاحة خدمات
الجمعية ألصحاب المصلحة
وتيسير وصولهم إليها

مؤشرات األداء الرئيسية
المفعلة
* نسبة الشراكات
َّ
* نسبة تجديد الشراكات
المحصل من
معدل الدعم
*
َّ
َّ
شركاء الدعم المادي
معدل نسبة زيادة الدعم عند
*
َّ
تجديد الشراكة
* نسبة األنظمة الحكومية
المفعلة الداعمة لنجاح
الموهوبين من ذوي اإلعاقة
*معدل مدة الشراكات
*عدد الشراكات الجديدة
*نسبة الشراكات الغير مكتملة
*عدد مجاالت الشركاء

* عدد الموهوبين
المكتشفين
* نسبة الموهوبين
المسجلين من مجموع
الموهوبين المكتشفين.

*عدد المتقدمين لبرامج
الجمعية
*عدد المسجلين في
الموقع الرسمي للجمعية
*عدد الشكاوي
واإلستفسارات الواردة عن
خدمات الجمعية
*عدد الشكاوي التقنية
لخدمات الجمعية
*عدد المدن التي يوجد بها
مسجلين
*عدد الجهات اإلعالمية

المبادرات االستراتيجية الرئيسية
*تطوير الحمالت التوعوية
والتثقيفية والدعائية
واإلعالنية
*تطوير الموقع اإللكتروني
للجمعية

*إبرام عقود شراكة جديدة
تستهدف الدعم النظامي
للموهوبين من ذوي اإلعاقة
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*مشروع تخطيط احتياجات
الموهوبين
*استحداث برامج جديدة
تسد االحتياجات

مبادرة افتتاح فروع جديدة
للجمعية
 مشروع افتتاح فرعالرياض()2020
مشروع افتتاح فرعاالمارات()2023
مشروع افتتاح فرعالقاهرة()2025
مشروع افتتاح فرع النمسا()2028
مشروع افتتاح فرع امريكا()2030

مبادرة تطوير البرامج وزيادة
طاقتها االستيعابية
مشروع تطوير برنامج«أكاديمية اإلرادة» وزيادة
طاقته االستيعابية
مشروع تطوير برنامج«خليك في موهبتك» وزيادة
طاقته االستيعابية
مشروع تطوير برنامج«صحتك أوال» وزيادة طاقته
االستيعابية
_ مشروع تطوير برنامج
«كملها بعلمك» وزيادة
ِّ
طاقته االستيعابية

تطوير الموقع األلكترونيللجمعية
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تطوير الموقع األلكترونيلجائزة عمار
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الخطة اإلستراتيجية

الخطة اإلستراتيجية

منظور التعلم والنمو
األهداف اإلستراتيجية
استقطاب ،تنمية ،واستبقاء الموارد
البشرية من خبراء ،موظفين،
ومتطوعين

تطوير آليات وأنظمة دعم اتخاذ القرار

المنظور المالي

رفع مستوى االلتزام بقيم الجمعية
الجوهرية

األهداف اإلستراتيجية

مؤشرات األداء الرئيسية
نسبة الوظائف الشاغرةنسبة التسرب الوظيفيمعدل عدد برامج التطوير المهنيسنويا لكل موظف
عدد المتطوعين الجددمعدل الرضا الوظيفيمعدل األداء الوظيفي-معدل رضا المتطوعين

معدل الوقت المستغرق إلنتاج تقاريرَّ
دعم القرار

نسبة الموظفين الخاضعينلحسومات إدارية ناتجة عن مخالفة
اللوائح واألنظمة الداخلية للجمعية
معدل الحسومات اإلدارية الناتجةعن مخالفة اللوائح واألنظمة الداخلية
للجمعية
معدل عدد المبادرات المقترحةسنويا من كل موظف

المبادرات االستراتيجية الرئيسية
إضافة ركن التقديم على الوظائفوالتطوع في معارض الفعاليات،
وباألخص في «جائزة عمار» و»المؤتمر
الدولي».
تطوير نظام أداء الموظفين والحوافزالتشجيعية وربطها بتحقيق األهداف
االستراتيجية
تطوير آليات التواصل االفتراضي معالخبراء الدوليين
تطوير برنامج التنمية المهنيةللموظفين
تطوير إدارة المتطوعين-استحداث فريق اإلرادة التطوعي

تطوير منظومة ذكاء األعمال
للجمعية
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تدريب الموظفين على مهارات العملالجماعي
تدريب الموظفين على مهارات حلالمشاكل
تدريب الموظفين على قيمة الوالء-تطوير البرامج االجتماعية للموظفين

تنمية إيرادات الجمعية

رفع كفاءة اإلنفاق

تنويع مصادر إيرادات الجمعية

مؤشرات األداء الرئيسية
المجموع الكلي إليرادات الجمعية-نسبة زيادة اإليرادات

-عدد مصادر الدخل

معدل تكلفة المستفيد من البرنامجَّ
نسبة المصاريف اإلدارية من إجماليالميزانية
إجمالي عدد ساعات عملالمتطوعين
إجمالي القيمة المالية للخدماتالتطوعية

المبادرات االستراتيجية الرئيسية
إنشاء وقف جمعية اإلرادةإنشاء صندوق استثماري لجمعيةاإلرادة
إنشاء مسارات للبرامج تكون بمقابلمالي.

إنشاء وقف جمعية اإلرادةإبرام عقود شراكة جديدة تستهدفالدعم المالي

17

إنشاء مقر للجمعية-تطوير برنامج الخدمات التطوعية

ئئئ

قالوا عن اإلرادة

قالوا عن اإلرادة

جمعية اإلرادة أبدعت في كل شيء وهي
األولى من نوعها في العالم ونحن في وزارة
العمل والتنمية اإلجتماعية لدينا قرابة 1000
جمعية لكن هذه الجمعية من أميز الـ 1000
وأكثرها احترافية باإلدارة والتنظيم .
ولدينا جمعيات فيها خبراء لم تحقق
ماحققته جمعية اإلرادة.
ولدي يقين أنه بإرادة الدكتور عمار بوقس
سنرى الجمعية في كل مكان بالعالم.
م .أحمد سليمان الراجحي

معالي وزير الموارد البشرية والتنمية اإلجتماعية
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ئئئ

قالوا عن اإلرادة

قالوا عن اإلرادة

أتشـــرف بـــأن أكـــون أحـــد األعضـــاء
الفريـــد
الكيـــان
لهـــذا
المؤسســـين
مـــن نوعـــه علـــى مســـتوى العالـــم
وأتقـــدم بالشـــكر لمؤســـس هـــذا الكيـــان
وقائـــده أخـــي ســـعادة الدكتـــور عمـــار بوقـــس
وكاف ــة القائمي ــن عل ــى ه ــذا الكي ــان اإلس ــتثنائي

د .ماجد بن عبداهلل القصبي

معالي وزير التجارة ووزير اإلعالم المكلف

20

21

كورونا ما يوقفنا
(تقرير البرامج)

دعمك
«يعني لهم الكثير»

22
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برامج خاصة
بجائحة كورونا

24

كورونا ما يوقفنا . . .

تقرير البرامج

تقرير البرامج

مشــروع تعلــم مــن بيتــك يقــدم األدوات التقنيــة
المس ــاعدة للتعل ــم ع ــن بع ــد عب ــارة ع ــن أجه ــزة لوحي ــة
رقمي ــة باإلضاف ــة إل ــى ش ــرائح بيان ــات إنترن ــت للمس ــاهمة ف ــي
عـــدم توقـــف ســـير عجلـــة التعليـــم ألبنائنـــا وبناتنـــا الطلبـــة
م ــن الفئ ــة األكث ــر عرض ــة للوب ــاء م ــن ذوي اإلعاق ــة.

الفئة المستهدفة
الفئـــة المســـتهدفة مـــن
هـــذا المشـــروع هـــم الطلبـــة
والطالبـــات مـــن ذوي اإلعاقـــة
المحتاجيـــن لهـــذه األدوات التقنيـــة
لمواصلـــة تعليمهـــم عـــن بعـــد فـــي
جميـــع أنحـــاء المملكـــة بمختلـــف
أعمارهـــم وأنـــواع إعاقاتهـــم.

برنامج
كورونا مايوقفنا

عدد الفئة المستهدفة

مشروع تعلم من بيتك

نطاق المشروع

 60مستفيد
التكلفة اإلجمالية لمشروع
تعلم من بيتك

جميع مناطق
المملكة
العربية
السعودية
26

تكلفة دعم المستفيد الواحد

 870ريال سعودي

تكلفــة دعــم الفئة المســتهدفة
( 60مستفيد)

 52,200ريال سعودي
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تقرير البرامج

تقرير البرامج

مش ــروع نف ــزع ل ــك يق ــدم إعان ــة مالي ــة ش ــهرية
اســـتثنائية لمـــدة  3أشـــهر فـــي ظـــل األزمـــة التـــي يعانـــي
منهـــا الموظفيـــن المتضرريـــن مـــن البقـــاء فـــي البيـــت و
المتأثـــرة رواتبهـــم بســـبب الوبـــاء مســـاهمة فـــي حمايـــة
المجتم ــع والتقلي ــل م ــن انتش ــار الم ــرض تحدي ــدًا بي ــن الفئ ــة
األكثـــر عرضـــة للوبـــاء.

الفئة المستهدفة
الفئـــة المســـتهدفة مـــن
هـــذا المشـــروع هـــم الموظفيـــن
والموظفـــات مـــن ذوي اإلعاقـــة
المتوقفـــة رواتبهـــم بســـبب الوبـــاء
ف ــي جمي ــع أنح ــاء المملك ــة بمختل ــف
أعمارهـــم وأنـــواع إعاقاتهـــم.

برنامج
كورونا مايوقفنا

عدد الفئة المستهدفة

مشروع ِنفزع لك

نطاق المشروع

 15مستفيد
التكلفة اإلجمالية لمشروع
مشروع ِنفزع لك

جميع مناطق
المملكة
العربية
السعودية
28

تكلفة دعم المستفيد الواحد

 4,500ريال سعودي

تكلفــة دعــم الفئة المســتهدفة
( 15مستفيد)

 67,500ريال سعودي
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تقرير البرامج
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مشـــروع مقاضـــي رمضـــان يوفـــر المـــواد
الغذائي ــة األساس ــية الت ــي تحتاجه ــا كل أس ــرة ف ــي ه ــذا
الشـــهر الفضيـــل خاصـــة فـــي هـــذا الوضـــع الـــذي تعيشـــه
البـــاد بســـبب أزمـــة فايـــروس كورونـــا المســـتجد وجـــاءت
الحاجـــة لهـــذا المشـــروع فـــي ظـــل اإلجـــراءات االحترازيـــة
وعلـــى رأســـها حظـــر التجـــول الـــذي فرضتـــه الدولـــة
للمســـاهمة فـــي حمايـــة المجتمـــع والتقليـــل مـــن انتشـــار
الوبـــاء عبـــر بقـــاء المســـتفيدين فـــي منازلهـــم تحديـــدًا بيـــن
الفئـــة األكثـــر عرضـــة للوبـــاء.

الفئة المستهدفة
برنامج
كورونا مايوقفنا

الفئـــة المســـتهدفة مـــن هـــذا
المشـــروع هـــم المحتاجيـــن مـــن
ذوي اإلعاقـــة وأســـرهم فـــي جميـــع
أنحـــاء المملكـــة بمختلـــف أعمارهـــم
وأنـــواع إعاقاتهـــم وخاصـــة أولئـــك
العاجزي ــن ع ــن الخ ــروج م ــن منازله ــم
وقضـــاء احتياجاتهـــم األساســـية
بســـبب إعاقاتهـــم أو مناعتهـــم
ا لمنخفضـــة .

عدد الفئة المستهدفة

مشروع مقاضي رمضان

 300مستفيد
التكلفة اإلجمالية لمشروع

نطاق المشروع

مشروع مقاضي رمضان

جميع مناطق
المملكة
العربية
السعودية
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تكلفة دعم المستفيد الواحد

 200ريال سعودي

تكلفــة دعــم الفئة المســتهدفة
( 300مستفيد)

 60,000ريال سعودي
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تقرير البرامج

مش ــروع خلي ــك ف ــي بيت ــك يق ــدم االحتياج ــات
الصحيـــة األهـــم فـــي الفتـــرة الحاليـــة مـــن معقمـــات
وكمامـــات وقفـــازات وغيرهـــا مـــن المســـتلزمات الطبيـــة
للمســـاهمة فـــي حمايـــة المجتمـــع والتقليـــل مـــن انتشـــار
المـــرض تحديـــدًا بيـــن الفئـــة األكثـــر عرضـــة للوبـــاء.

الفئة المستهدفة
الفئـــة المســـتهدفة مـــن
هـــذا المشـــروع هـــم كبـــار الســـن
وأصحـــاب المناعـــة المنخفضـــة مـــن
ذوي اإلعاقـــة فـــي جميـــع أنحـــاء
المملكـــة بمختلـــف أعمارهـــم وأنـــواع
إعاقاتهـــم.

برنامج
كورونا مايوقفنا

عدد الفئة المستهدفة

مشروع خليك في بيتك

نطاق المشروع

 500مستفيد
التكلفة اإلجمالية لمشروع
مشروع خليك في بيتك

جميع مناطق
المملكة
العربية
السعودية
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تكلفة دعم المستفيد الواحد

 102ريال سعودي

تكلفــة دعــم الفئة المســتهدفة
( 500مستفيد)

 51,000ريال سعودي
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برامج اإلرادة

34

35

تقرير البرامج

تقرير البرامج

أكاديميـــة اإلرادة هـــي البرنامـــج الرئيســـي
لجمعيــة اإلرادة للموهوبيــن مــن ذوي اإلعاقــة ولمــا كانــت
هـــذه الفئـــة مهمشـــة إعالميـــً واجتماعيـــً كان البـــد مـــن
وجـــود برنامـــج متخصـــص يعمـــل علـــى إبـــراز هـــذه النمـــاذج
ودعمهـــا وتقديمهـــا للمجتمـــع

أهداف المشروع
الفئة المستهدفة

برنامج
أكاديمية
اإلرادة

نخبـــة مواهبنـــا مـــن ذوي
اإلعاق ــة م ــن جمي ــع أنح ــاء المملك ــة
بمختل ــف أعماره ــم وأن ــواع إعاقته ــم
ومج ــال موهبته ــم حي ــث يت ــم اختي ــار
 10مواهـــب ســـنويًا مـــن قبـــل لجنـــة
متخصصـــة.

نطاق المشروع

 -1اســـتقالل ذوي الموهبـــة مـــن ذوي اإلعاقـــة
واعتمادهـــم كليـــً علـــى مواهبهـــم
 -2وجـــود نمـــاذج إيجابيـــة مـــن ذوي اإلعاقـــة تمهـــد
الطري ــق ألقرانه ــا لتوفي ــر بيئ ــة مالئم ــة ل ــذوي اإلعاق ــة.
 -3تطعيـــم ودمـــج هـــذه النمـــاذج فـــي المجتمـــع
وذلـــك مـــن خـــال تواجدهـــم بشـــكل فاعـــل ومؤثـــر
مـــن الناحيـــة اإلنتاجيـــة ســـواء كان ذلـــك فـــي القطـــاع
الحكومـــي أو الخـــاص.

أثر المشروع

جميع مناطق
المملكة
العربية
السعودية

عدد المستفيدين

تـــم تنميـــة وصقـــل وتطويـــر  30موهـــوب
وموهوبـــة مـــن ذوي اإلعاقـــة ليصبحـــوا بعـــد تخرجهـــم
م ــن ه ــذه األكاديمي ــة قادري ــن عل ــى اإلعتم ــاد بش ــكل كام ــل
علــى مواهبهــم ومســتقلين بهــا ذاتيــً بعيــدًا عــن مســاعدة
األخريـــن .

 30موهبة
36
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تقرير البرامج

نطاق المشروع

إعانات مالية منتظمة

جميع مناطق
المملكة
العربية
السعودية

إعانـــات ماليـــة منتظمـــة تقـــدم بشـــكل شـــهري
للمســـتفيد يتـــم تقديمهـــا لمـــدة عـــام كامـــل .

إعانات مالية مقطوعة
إعانــة ماليــة تقــدم مــرة واحــدة للمســتفيد تعينــه
عل ــى قض ــاء بع ــض اإلحتياج ــات األساس ــية لتش ــكيل حيات ــه
مث ــل اإليج ــار أو تجهي ــز من ــزل أو ال ــزواج وغيره ــا.

برنامج
خليك في
موهبتك

عدد المستفيدين
 22موهبة

أهداف المشروع
تمكيـــن الفقـــراء والمحتاجيـــن مـــن الموهوبيـــن
مـــن ذوي اإلعاقـــة ليتفرغـــوا لتطويـــر موهبتهـــم بعيـــدًا
عـــن مشـــقة تكاليـــف المعيشـــة .

الفئة المستهدفة
أثر المشروع

الفقـــراء والمحتاجيـــن
مـــن ذوي الموهبـــة مـــن ذوي
اإلعاقـــة مـــن جميـــع أنحـــاء
المملكـــة بمختلـــف أعمارهـــم
وأنـــواع إعاقاتهـــم ومجـــال
مو هبتهـــم .

تـــم دعـــم  22مـــن الفقـــراء والمحتاجيـــن مـــن
الموهوبيـــن مـــن ذوي اإلعاقـــة ومســـاعدتهم علـــى تجـــاوز
مش ــقة المعيش ــة عب ــر المس ــاهمة بتغطي ــة اإلحتياج ــات اليومي ــة
ذات المصاريـــف العاليـــة.

38
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أهداف المشروع

مشروع األجهزة الطبية

 -1رف ــع نس ــبة اإلعتم ــاد عل ــى ال ــذات للمحتاجي ــن
مـــن الموهوبيـــن مـــن ذوي اإلعاقـــة إلعانتهـــم علـــى
ممارســـة موهبتهـــم وتيســـير وتســـهيل أمـــور حياتهـــم
اليوميـــة .
 -2الحف ــاظ عل ــى صح ــة الموهوبي ــن م ــن ذوي اإلعاق ــة عب ــر
ع ــاج إعاقاته ــم أو تخفي ــف حدته ــا حت ــى ال تك ــون معوق ــً
له ــم ف ــي ممارس ــة وتطوي ــر مواهبه ــم .

توفيـــر المســـتلزمات واألجهـــزة الطبيـــة التـــي
يحتاجهــا المســتفيد لتعينــه فــي حياتــه اليوميــة لممارســة
موهبتـــه بـــكل يســـر وســـهولة مـــن كراســـي متحركـــة
كهربائيـــة وأســـرة طبيـــة منزليـــة وأجهـــزة مســـاعدة علـــى
التنفـــس وغيرهـــا .

مشروع األطراف الصناعية
توفيـــر األطـــراف الصناعيـــة واألجهـــزة التعويضيـــة
التـــي تســـاهم فـــي تســـهيل ممارســـة الموهـــوب لموهبتـــه

الفئة المستهدفة
المحتاجي ــن م ــن ذوي الموهب ــة
مـــن ذوي اإلعاقـــة مـــن جميـــع أنحـــاء
المملكـــة بمختلـــف أعمارهـــم وأنـــواع
إعاقاتهـــم ومجـــال موهبتهـــم.
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برنامج
صحتك أو ً
ال

أثر المشروع
ت ــم دع ــم  21م ــن المحتاجي ــن م ــن الموهوبي ــن
م ــن ذوي اإلعاق ــة عب ــر توفي ــر األجه ــزة الطبي ــة المس ــاعدة
المخصص ــة ل ــكل حال ــة عل ــى ح ــدة.

نطاق المشروع
عدد المستفيدين

جميع مناطق
المملكة
العربية
السعودية

 21موهبة
41

تقرير البرامج

تقرير البرامج

أهداف المشروع

مشروع المنح الدراسية

تنمي ــة المحصل ــة العلمي ــة وتطوي ــر مواه ــب الفئ ــة
المس ــتفيدة.

دع ــم علم ــي يغط ــي كاف ــة التكالي ــف والرس ــوم
الدراســية يقــدم للموهوبيــن والموهوبــات مــن ذوي اإلعاقــة
يتيـــح لهـــم مواصلـــة تعليمهـــم فـــي مختلـــف المراحـــل
الجامعي ــة م ــن خ ــال توفي ــر من ــح تعليمي ــة داخلي ــة.

مشروع الدورات التدريبية

برنامج
كملها بعلمك

أثر المشروع
تـــم دعـــم  7مواهـــب مـــن ذوي اإلعاقـــة
ومســاعدتهم علــى إكمــال دراســتهم والتخــرج بشــهادات
أكاديميـــة.

تنمي ــة مواه ــب ذوي اإلعاق ــة م ــن خ ــال إش ــراكهم
ف ــي مختل ــف ال ــدورات التدريبي ــة داخ ــل المملك ــة.

الفئة المستهدفة
الفئ ــة المس ــتهدفة م ــن ه ــذا المش ــروع ه ــم ذوي
الموهبـــة مـــن ذوي اإلعاقـــة مـــن جميـــع أنحـــاء المملكـــة
الحاصليـــن علـــى شـــهادة الثانويـــة أو الحاصليـــن علـــى
مؤهـــل جامعـــي دون درجـــة الدكتـــوراه الراغبيـــن بإكمـــال
دراســـتهم.
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نطاق المشروع
عدد المستفيدين

جميع مناطق
المملكة
العربية
السعودية

 7مواهب
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ئئئ

فعل ال قول

(أرقام مواهب اإلرادة)

13

332

الفعاليات المنفذة من قبل
الجمعية

المواهب المكتشفة في
المملكة

42

277

الشراكات المجتمعية

المواهب المسجلة في
الجمعية

58

461

مجاالت الموهبة المسجلة في
الجمعية

44

45

المواهب المستفيدة من برامج
الجمعية

ئئئ

أرقام مواهب اإلرادة

أرقام مواهب اإلرادة

الفئات العمرية المسجلة في الجمعية
من  13إلى 18

من  5إلى 12

17
39

58
121
من  19إلى 24
من  40فما فوق

من  25إلى 39

إجمالي المواهب
المسجلة في الجمعية

277

ذكور
132

إناث
145

42

46

الفن التشكيلي

األعمال الحرفية

اإلعالم

الفنون

الثقافة

66

28

17

57

28

التقنية

القدرات الذهنية

القدرات الرياضية

ريادة األعمال

متعدد المواهب

30

6

14

13

18
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ئئئ

إرادة الفريق تنتصر
(تقرير الفعاليات)

48
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ئئئ

تقرير الفعاليات

تقرير الفعاليات

مقدمة
فـــي ظـــل األحـــداث التـــي يشـــهدها العالـــم بســـبب جائحـــة
كورونـــا قـــررت لجنـــة الجائـــزة إطـــاق نســـخة اســـتثنائية مـــن الجائـــزة
بعن ــوان «جائ ــزة عم ــار لدع ــم المبدعي ــن ف ــي مواجه ــة كورون ــا» حي ــث يت ــاح
لكاف ــة ش ــرائح المجتم ــع المش ــاركة فيه ــا م ــن خ ــال اس ــتثمار مواهبه ــم
بالمشــاركة بعمــل إبداعــي متعلــق بجائحــة كورونــا فــي شــتى المجــاالت.

جائزة عمار النسخة اإلستثنائية

نبذة عن الجائزة
تعتبــر مبــادرة عمــار لدعــم المبدعيــن مــن ذوي اإلعاقــة اللبنــة األساســية
للجمعيــة حيــث أنهــا تأسســت بعــد نجــاح المبــادرة
حي ــث يتق ــدم ع ــدد كبي ــر م ــن المواه ــب م ــن ذوي اإلعاق ــة وم ــن األصح ــاء بأعم ــال
تتعلـــق بتســـهيل وتســـخير كافـــة اإلمكانيـــات لـــذوي اإلعاقـــة حتـــى يمارســـوا
حياتهـــم اليوميـــة بشـــكل أســـهل

أهداف الجائزة
دعم
المجهودات الوطنية
التي تبذلها كافة
قطاعات الدولة في
مواجهة جائحة
كورونا

50

تسخير
طاقات المبدعين
في هذا الوطن
واستثمار مواهبهم
لمواجهة جائحة
كورونا

51

إبراز الدور
الريادي للمملكة
العربية السعودية
بين دول العالم
في مواجهة هذه
الجائحة

ئئئ

تقرير الفعاليات

تقرير الفعاليات

مراحل الجائزة

المناطق المستهدفة
ت ــم خ ــال ه ــذا النس ــخة م ــن جائ ــزة
عم ــار إج ــراء مقاب ــات ش ــخصية م ــع المواه ــب
المتقدمـــة مـــن كافـــة مناطـــق المملكـــة
العربيـــة الســـعودية

المرحلة األولى :تم فيها استقبال المشاركات

راعي الحدث
معالـــي وزيـــر التجـــارة ووزيـــر اإلعـــام
المكلـــف الدكتـــور ماجـــد القصبـــي
المرحلة الثانية :تصفية المشاركات وانتهت لجنة التحكيم من
اختيار المرشحين

لجنة التحكيم

الدكتور
عمار بوقس

اإلعالمي
أحمد الشقيري

الفنان
حبيب الحبيب

52

الفنان
قصي خضر

الفنانة
دارين البايض

المرحلة الثالثة :وهي المرحلة النهائية حيث تم فيها إعالن
اسماء الفائزين من قبل معالي وزير التجارة واإلعالم
المكلف الدكتور ماجد القصبي
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ئئئ

تقرير الفعاليات

الفائزين بجائزة عمار النسخة اإلستثنائية

حملة إرادة وطن

نبذة عن الحملة
نبعـــت فكـــرة الحصـــول علـــى شـــهادة غينيـــس لألرقـــام القياســـية
لمـــا تنفـــرد بـــه الجمعيـــة علـــى مســـتوى العالـــم فـــي رعايـــة وصقـــل وتحفيـــز
الموهوبيــن مــن ذوي اإلعاقــة فقــد تــم البحــث مــــع مـكــتـــب غـيــنيــــس لـألرقــــام
القـياســـية ووضــــع بــعــــض الـخـطـــط الـــتي تـســهـــم فـــــــي خدمتهــم ودخــول
الجمـعـــية للــموسـوعـــة وتـسـجــــيل إنـجـــاز جديــد بإســم المملكــة فــي الموســوعة

أهداف الحملة
تسجيل
إنجاز بإسم
المـمـــلكة الـــعربية
السعودية

حصـــول
الـجــمـعـية على
شهادة غينيس
لألرقام القياسية

لفت األنظار
بشكل أكبر إلى
الموهوبين من ذوي
اإلعاقة

تــســلـيـط الــضـــــوء اإلعالمي على المواهب المــسجـلة فـي
الجمعية ودعمهم من كافـة شرائـح الـمــجـتــمــع السعودي
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ئئئ

تقرير الفعاليات

تقرير الفعاليات

الجهات المستهدفة
القط ــاع الحكوم ــي والقط ــاع الخ ــاص
والقط ــاع الثال ــث ف ــي جمي ــع أنح ــاء المملك ــة

راعي الحدث
معالـــي وزيـــر االتصـــاالت وتقنيـــة
المعلومـــات المهنـــدس عبـــداهلل بـــن عامـــر
ا لســـو ا حة

إحصائيات الحملة
الرقم المطلوب لدخول
موسوعة غينيس:

 4200رسالة
وقت الحدث:

1م2-م

الرقم المحقق من قبل
الجمعية:

 19,649رسالة
تاريخ الحدث:
 3ديسمبر 2020
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ئئئ

تقرير الفعاليات

تقرير الفعاليات

شركاؤنا من القطاع الحكومي

شركاؤنا من القطاع الخاص

شركاؤنا من الجهات التطوعية
شركاؤنا من القطاع الرياضي

شركاؤنا من النجوم والمؤثرين
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ئئئ

اإلرادة نصف الطريق
(تقرير مشاركات المواهب)

60
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ئئئ

مشاركات مواهب
اإلرادة

مشاركات مواهب
اإلرادة

مشاركة موسم الرياض

اإلرادة
جمعيــة
شــاركت
للموهوبيــن مــن ذوي اإلعاقــة فــي
موســم الريــاض ضمــن فعاليــات
هيئــة الترفيــه والــذي أقيــم فــي
البوليفــارد _الونترالنــد (بالريــاض)
مــن خــال عــرض مســرحي
لمواهــب الجمعيــة .

مشاركة مسابقة غرفة اإلحساء الوطنية

شــاركت جمعيــة اإلرادة للموهوبيــن مــن ذوي اإلعاقــة فــي مســابقة
غرفــة األحســاء الوطنيــة للتصويــر فــي دورتهــا العاشــرة تحــت شــعار
( حيــاة ملهمــة) والمقامــة فــي مدينــة األحســاء والتــي كانــت تحــت
رعايــة أميــر المنطقــة الشــرقية حيــث حاز فيديــو (اعرفنــي بموهبتي)
علــى جائــزة المركــز الخامــس فــي مســار األفــام القصيــرة.

مشاركة المؤتمر الخليجي األول للتوحد في سلطنة عمان

المؤتمــر الخليجــي األول للتوحــد
فــي ســلطنة عمــان أقامــه
مجلــس الصحــة لمجلــس دول
التعــاون فــي مســقط .
شــاركت جمعيــة اإلرادة فــي
هــذا المؤتمــر بـــ ركــن خــاص
للتعريــف بالجمعيــة وإبــراز
أهدافهــا ورســالتها واســتعراض
الخدمــات التــي تقدمهــا .
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ئئئ

مشاركات مواهب
اإلرادة

مشاركات مواهب
اإلرادة

مشاركة المواهب في هايدآوت كافية
مشاركة اإلتحاد السعودي بالتنسيق مع رابطة المحترفين

شــارك مواهــب جمعيــة اإلرادة
للموهوبيــن مــن ذوي اإلعاقــة
فــي مبــاراة (النصــر -أبهــا) بملعــب
مدينــة األمير ســلطان بــن عبدالعزيز
الرياضيــة بمدينــة أبهــا.
وأيضــً فــي مبــاراة ( الهــال  -الفتح)
فــي اســتاد الملــك فهــد الدولــي
بمدينــة الريــاض.

64

شــاركت جمعيــة اإلرادة للموهوبيــن من ذوي
اإلعاقــة مــن خــال مواهــب الجمعيــة فــي
هايــدآوت كافيــه بمناســبة اليــوم العالمــي
لإلعاقــة ,وقامــت مواهــب الجمعيــة بعــرض
أعمالهــا فــي الكافيــة والتــي حــازت علــى
إعجــاب الجمهــور.
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نرى النور من خلف الجائحة

(التقرير اإلعالمي)
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اإلحصائية اإلعالمية العامة
لعام 2020

التقرير اإلعالمي

التقرير اإلعالمي

إجمالي اإلحصائية اإلعالمية لعام 2020
صحف ورقية

اإلحصائية اإلعالمية لجائزة عمار 2020

جائزة عمار
النسخة اإلستثنائية

صحف ورقية
جهات

صحف إلكترونية
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القنوات التلفزيونية
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الحملة الوطنية لدخول
موسوعة غينيس
لألرقام القياسية

الصحف الورقية واإللكترونية
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ئئئ

ال نرضى بغير القمة

اإلرادة في أرقام

(من قصص النجاح)
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ئئئ

من قصص النجاح

من قصص النجاح

مرحلة التفعيل

الموهبة
األدب

ب ــدأت مرحل ــة التفعي ــل ف ــي مس ــار دع ــم المش ــاريع كآخ ــر مرحل ــة ف ــي
برنام ــج أكاديمي ــة اإلرادة بإش ــراف الجمعي ــة و التع ــاون م ــع دار تكوي ــن للنش ــر
 ,و تمـــت طباعـــة كتـــاب ســـميرة (ميـــاد) بعـــد ذلـــك و عرضـــه فـــي عـــدد مـــن
المكتب ــات منه ــا جري ــر و فيرج ــن و كذل ــك موق ــع ن ــون للتس ــوق االلكترون ــي
كم ــا ت ــم عرض ــه ف ــي المكتب ــات المصغ ــرة ل ــدى مجموع ــة م ــن المطاع ــم و
الكافيه ــات المهتم ــة ح ــول المملك ــة.

اإلعاقة
بصرية
سميرة العتيبي

مرحلة التأهيل
بـــدأت أولـــى خطواتهـــا فـــي التأهيـــل
النفســـي واألســـري واالجتماعـــي علـــى
أيـــدي استشـــاريين ومختصيـــن فـــي مجـــال
االستشـــارات عـــن طريـــق جلســـات فرديـــة
وجماعيـــة مـــع أســـرتها

مرحلة التدريب
ب ــدأت مرحل ــة التدري ــب للموهوب ــة س ــميرة العتيب ــي عل ــى أي ــدي كت ــاب و
مؤلفي ــن رائدي ــن ف ــي المج ــال ,حي ــث خضع ــت للعدي ــد م ــن ال ــدورات التدريبي ــة
علـــى يـــد مجموعـــة مـــن الخبـــراء فـــي مجـــال األدب منهـــم الكاتـــب محمـــد
الحس ــين و الكاتب ــة الكويتي ــة بثين ــة العيس ــى و الكاتب ــة اثي ــر النش ــمي
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ئئئ

من قصص النجاح

من قصص النجاح

مرحلة التفعيل

الموهبة
تنسيق األزهار

ب ــدأت مرحل ــة التفعي ــل ف ــي مس ــار دع ــم المش ــاريع كآخ ــر مرحل ــة ف ــي
برنام ــج أكاديمي ــة اإلرادة م ــع ش ــركة عي ــادات األعم ــال وه ــي جه ــة متخصص ــة
ف ــي مج ــال االستش ــارات ب ــدورات تدريبي ــة ف ــي مج ــال ري ــادة األعم ــال للتأك ــد
مــن جاهزيــة الموهوبــة مــن إدارة وتشــغيل مشــروعها مســتقب ًلا ,واســتكملت
م ــآرب بع ــد ذل ــك العم ــل عل ــى مش ــروعها الش ــخصي متج ــر لألزه ــار (حكاي ــة
ورد) لتقدي ــم بع ــض منتج ــات الهداي ــا كالتغلي ــف والطباع ــة ف ــي مق ــره ف ــي
المنطق ــة الش ــرقية

اإلعاقة
بصرية
مآرب الجوهر

مرحلة التأهيل
بـــدأت أولـــى خطواتهـــا فـــي التأهيـــل
النفســـي واألســـري واالجتماعـــي علـــى
أيـــدي استشـــاريين ومختصيـــن فـــي مجـــال
االستشـــارات عـــن طريـــق جلســـات فرديـــة
وجماعيـــة مـــع أســـرتها

مرحلة التدريب
بـــدأت مرحلـــة التدريـــب للموهوبـــة مـــآرب الجوهـــر علـــى أيـــدي رائـــدات
أعمــال وصاحبــات مشــاريع قائمــة فــي مجــال تنســيق األزهــار ,حيــث خضعــت
للعديـــد مـــن الـــدورات التدريبيـــة مـــع المدربـــات ميســـون الرواجـــح وبدريـــة
البياهـــي فـــي تقنيـــات وأشـــكال تصاميـــم جديـــدة فـــي عالـــم األزهـــار
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شراكاتنا سر نجاحاتنا
(شركاء اإلرادة)
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شاركونا اإلرادة

شاركونا اإلرادة

الشريك اإلعالمي

الشريك اللوجستي

الشريك الفضي

الشريك الذهبي

الشريك المساهم

الشريك التفاعلي

الشريك الرياضي

الشريك القانوني

الشريك اإلستشاري

الشريك الخيري
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