أنشطة وفعاليات الجمعية لعام 2018

1

أنشطة وفعاليات الجمعية لعام 2018
الفعالية  /النشاط

م

مركز تطوير ذوي متالزمة داون
(فصول تعليمية،إرشاد أسري ،عالج طبيعي،
 1عالج وظيفي ،عالج النطق ،تعديل السلوك،
اختبارات الذكاء)

املوعد

املكان

يناير -ديسمبر

مقر الجمعية

املشاركين

التوجة االستراتيجي

ذوي متالزمة داون

نادي

مركز دبي ألصحاب الهمم
الجولف
مركز دبي للبولينج
نادي النصر الرياض ي
مسبح مدرسة استار الدولية  -مردف

يناير -ديسمبر

ذوي متالزمة داون

مقر الجمعية

يناير  -يونيو

ذوي متالزمة داون

مركز رؤيتي لتحفيظ القران الكريم

على مدار العام

ذوي متالزمة داون

 5تدريبات شانغريال

فندق شانغريال

أكتوبر  -سبتمبر

ذوي متالزمة داون

 6الروبوت

مقر الجمعية

على مدار العام

دورات تدريبية في " بناء الذات" للدكتورة ندى
 7البدري

مقر الجمعية

على مدار العام

تدريبات البوتش ي -السلة
 2البولينج  -الجولف  -السباحة

 3الورش الفنية ( الرسم )
 4مشروع قارئ القران الكريم

2

ذوي متالزمة داون

أسر ذوي متالزمة داون

التأهيل

توعية – دعم – دمج
تأهيل

دعم

أنشطة وفعاليات الجمعية لعام 2018
الفعالية  /النشاط

م

املكان

املوعد

املشاركين

التوجة االستراتيجي

بحضور ذوي متالزمة داون وأسرهم وذويهم أعضاء
املهرجان الصحي الثامن لذوي متالزمة
8

داون بالتعاون مع إدارة خدمات طب

مجلس اإلدارة
مقرالجمعية

 27يناير 2018

األسنان بهيئة الصحة دبي

إدارة خدمات األسنان بهيئة الصحة بدبي

دعم – دمج  -توعية

املستشفى الكندي التخصص ي و العديد من املراكز
الطبيه

9

بطولة اإلمارات الحادية عشر للبوتش ي
2018

مركز دبي لرعاية
وتأهيل أصحاب

بحضورمعالي  /حصه بو حميد وزيرة تنمية املجتمع و
 08فبراير 2018

شارك أكتر من  75العب و العبه يمثلون  15مركز وناد

دمج  -مشاركات  -توعيه

على مستوى الدولة

الهمم

10

اإلجتماع السنوي ألولياء األمور

مقر الجمعيه

 10فبراير 2018

أولياء أمور ذوي متالزمة داون

دعم األسر

11

املشاركة بحملة نمش ي معا

كايت بيتش

 6مارس 2018

ذوي متالزمة داون

دمج – توعية

ورشة عمل حول
12

" التطبيق العملي للدمج التعليمي و
تحدياته
3

مقر الجمعية

 7مارس 2018

بحضور معلمين و معلمات و مختصون في املدارس

تأهيل – دمج -توعية

أنشطة وفعاليات الجمعية لعام 2018

م
13

14

15

الفعالية  /النشاط
املشاركة في األلعاب اإلقليمية التاسعة
لألوملبياد الخاص
االحتفال باليوم العاملي ملتالزمة داون
 22مارس 2018
زيارة وفد من املجلس التنفيذي بدبي
بمناسبة يوم السعاده العاملي
املشاركة في فعالية شهر القراءة

16

17

18

 - 2018القراءة كنز
املشاركة في برنامج تآلف التدريبي

للوالدين
دورة فن التصوير الفوتوغرافي لذوي
متالزمة داون بالتعاون مع شرطة دبي
4

املكان

املوعد

أبوظبي

 19مارس 2018

سيتي سنتر مردف

22مارس 2018

املشاركين
عدد  4العبين من أبطال الجمعية وحصولهم على
7ميداليات (  3ذهبية –  4فضية)

التوجة االستراتيجي
مشاركات

بحضور الشيخ منصوربن محمد بن راشد آل مكتوم
وكبار الشخصيات ومراكز وأندية أصحاب الهمم

توعية

واألسر واملتطوعين
مقر الجمعية

 02إبريل 2018

ذوي متالزمة داون و أسرهم

توعية

مقر الجمعية

 02إبريل 2018

ذوي متالزمة داون و أسرهم

تأهيل

إبتداءا من  05إبريل
الجامعه البريطانية

 2018و ملده 5

أسر ذوي متالزمة داون

دعم األسر

أسابيع
مقر الجمعية

 29إبريل 2018

عدد  5من ذوي متالزمة داون

تأهيل

أنشطة وفعاليات الجمعية لعام 2018
م

الفعالية  /النشاط

املكان

املوعد

املشاركين

التوجة االستراتيجي

19

االحتفال بعام زايد بالتعاون مع مكتب
رئاسة مجلس الوزراء

حديقة الخور

 01مايو 2018

ذوي متالزمة داون وأسرهم
مجلس اإلدارة واملتطوعين

مشاركات وطنية

20

دورة بورتج لألمهات
" التنمية الشاملة للطفل من الوالدة6-
سنوات للدكتورة زكية الصراف

مقر الجمعية

 02مايو 2018

أسر ذوي متالزمة داون

دعم األسر

21

االحتفال بالنصف من شعبان

مقر الجمعية

 03مايو 2018

ذوي متالزمة داون وذويهم

مشاركات

22

برنامج ترفيهي “يوم األمهات”

مقر الجمعية

 05مايو 2018

أطفال فصل التدخل املبكر و ذويهم

دمج  -توعية

23

دورة تدريبية ملوظفي الجمعيه
" تحدي اإلنجاز"

مقر الجمعية

 10مايو 2018

اإلدارة وموظفي الجمعيه

تدريب

24

زياره معهد التكنولوجيا التطبيقة الثانوية

مقر الجمعية

 21مايو 2018

طالب و مسؤولي املدرسة رئيس مجلس إدارة
الجمعيه و املدير التنفيذي

توعية

25

اإلفطار الجماعي

فندق شانغريال

 21مايو 2018

ذوي متالزمة داون وأسرهم أعضاء مجلس
اإلدارة الداعمين  -املتطوعين

دعم األسر

5

أنشطة وفعاليات الجمعية لعام 2018
م

الفعالية  /النشاط

املكان

املوعد

املشاركين

التوجة االستراتيجي

26

رحلة ترفهية

عالم مدهش

 12يونيو 2018

ذوي متالزمة داون و أسرهم

توعية /دمج

27

الحفل السنوي إلسعاد املوظفين

مطعم البرزه

 21يونيو 2018

أعضاء مجلس اإلدارة واملوظفين

دعم املوظفين

28

رحلة ترفيهية

دبي أكواريوم

 21يونيو 2018

ذوي متالزمة داون و أسرهم

توعية/دمج

جمعية اإلمارات ملتالزمة داون

 10يوليو 2018

29

زياره إدارة اإلتصال الحكومي بوزارة التربية
والتعليم ملقر الجمعية

أعضاء مجلس اإلدارة واإلداريين وذوي
متالزمة داون

توعية /دعم

30

رحلة ترفيهية ملخيم ديوا

حديقة زعبيل

 11يوليو 2018

ذوي متالزمة داون و أسرهم

توعية/دمج

31

رحلة ترفيهية

دبي مول  -كيدزانيا

 16يوليو 2018

ذوي متالزمة داون و أسرهم

توعية/دمج

 23يوليو –  27يوليو

رئيس مجلس اإلدارة وأعضاء لجان

2018

الكونجرس 2020

32

املشاركة في املؤتمر العاملي ملتالزمة داون
 2018اسكتلندا

6

اسكتلندا

مشاركات خارجية

أنشطة وفعاليات الجمعية لعام 2018
م

الفعالية  /النشاط

املكان

املوعد

املشاركين

التوجة االستراتيجي

33

زيارة اإلدارة العامة ألمن املنافذ

مقر الجمعية

 12سبتمبر 2018

ذوي متالزمة داون

توعية

34

زياره الشيف /منال العالم

مقر الجمعية

 20سبتمبر 2018

مقر الجمعية

 22سبتمبر 2018

جمعية اإلمارات ملتالزمة داون

 23سبتمبر 2018

األستاذة /سونيا الهاشمي العضو الفخري
للجمعية و املدير التنفيذي للجمعية و ذوي

توعية

متالزمة داون
35

زيارة رئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية
اإلمارات لألمراض النادرة

أ.سلمى كنعان  +محمود عطوان

نقل خبرات الجمعية للجهة املعنية

توعية  /تعاون

ذوي متالزمة داون وأسرهم

مشاركة وطنية

جمعية اإلمارات ملتالزمة داون

 26سبتمبر 2018

ذوي متالزمة داون

تأهيل /دمج

38

زيارة وفد من شانغريال

مقر الجمعية

 26سبتمبر 2018

مجلس اإلدارة

توعية  /دمج

39

حملة شهر التوعية بمتالزمة داون

مقر الجميعة

األسر واملتطوعين واملجتمع

توعية /دعم األسر

36

اإلحتفال باليوم الوطني السعودي
زيارة الشيف /روان صوان في حلقة

37

طبق السعادة

7

 01أكتوبر 2018
 31أكتوبر 2018

أنشطة وفعاليات الجمعية لعام 2018
املكان

املوعد

م

الفعالية  /النشاط

األوملبياد الخاص

 4أكتوبر 2018

اإلماراتي

6أكتوبر 2018

40

حضور دورة دولية في تحكيم رياضة البوتش ي

 6أكتوبر 2018

41

محاضرة اضطرابات التنفس أثناء النوم عند متالزمة
داون

مقر الجمعية

42

االحتفال بيوم املعلم مع األهالي

مقر الجمعية

43

اجتماع مع سامي قرقاش العضو الفخري للجمعية

املشاركين

التوجة االستراتيجي

مدرب البوتش ي محمود عطوان

فعاليات

األسر وذوي االختصاص ومراكز أصحاب
الهمم

توعية /دعم األسر

 7أكتوبر 2018

معلمي وأخصائي املركز واألسر

فعاليات

 16أكتوبر 2018

رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة

استدامة موارد

44

اجتماع مع مؤسسة األوقاف وشؤون القصر

مقر املؤسسة

 22أكتوبر 2018

رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة

استدامة موارد

45

اجتماع مع هيئة تنمية املجتمع

مقر الجمعية

 24أكتوبر 2018

رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة

استدامة موارد

46

زيارة وفد من مؤسسة األوقاف وشؤون القصر

مقر الجمعية

 25أكتوبر 2018

أعضاء مجلس اإلدارة

استدامة موارد

8

مؤسسة محمد بن راشد
لإلسكان

أنشطة وفعاليات الجمعية لعام 2018
م

الفعالية  /النشاط

املكان

املوعد

املشاركين

التوجة
االستراتيجي

47

محاضرة التربية اإليجابية

مقر الجمعية

 25أكتوبر 2018

أولياء أمور ذوي متالزمة داون

دعم األسر

48

حضور ندوة قانون األحوال الشخصية

جمعية النهضة النسائية
بالخوانيج

 31أكتوبر 2018

محمود عطوان تنفيذي إداري

فعاليات

49

يوم العلم

مقر الجمعية

 01نوفمبر 2018

ذوي متالزمة داون ومجلس اإلدارة واملوظفين وأولياء األمور

مشاركات وطنية

50

ورشة عمل تفاعلية معا نتحدى الصعوبات في مجال اللغة
والتواصل والعالج الوظيفي والطبيعي

مقر الجمعية

 3نوفمبر 2018

أولياء األمور واملختصين واملجتمع

دعم األسر

51

حضور برنامج تدريب الصغار بتنظيم من األوملبياد الخاص
اإلماراتي

مدرسة سان مارك

محمود عطوان – محمد عزيز – علي جهاد

فعاليات

عدد  8العبين من ذوي متالزمة داون

مشاركات /فعاليات

 7نوفمبر  8-نوفمبر
2018

52

املشاركة في بطولة البوتش ي بتنظيم مركز دبي ألصحاب الهمم مركز دبي ألصحاب الهمم  11نوفمبر 2018

53

54

حضور ندوة حلقة نقاشية " الخدمات املقدمة ألصحاب الهمم
"بتنظيم لجنة الشؤون االجتماعية والعمل والسكان واملوارد
البشرية في املجلس الوطني االتحادي  22نوفمبر 2018

نادي الضباط دبي

 22نوفمبر 2018

مجلس اإلدارة

دعم األسر /توعية

توقيع مذكرة تفاهم مع شركة جايما للصناعات الغذائية بايرا

مقر الشركة

 25نوفمبر 2018

د .منال جعرور  +أ.سلمى

دعم األسر /توظيف/توعية

9

انجازات مجلس اإلدارة
حصول الجمعية على جائزة خليفة التربوية في دورتها الثانية عشر لعام 2019/ 2018
في مجال أصحاب الهمم فئة المؤسسات والمراكز

10

انجازات مجلس اإلدارة

االنضمام لعضوية جمعية كروموسوم  21لألبحاث -هولندا

االنضمام لعضوية اتحاد دول آسيا والمحيط الهادي لمتالزمة داون

11

انجازات الفريق الرياض ي

حصول فريق الجمعية خالل عام  2018على عدد (  ) 24ميدالية في البوتش ي والبولينج
( ) 12ذهبية (  ) 7فضية (  ) 5برونزية

12

ً
أوال  :الندوات واملحاضرات

 -1حضور ندوة قانون األحوال الشخصية بتنظيم من
جمعية اإلمارات لحقوق اإلنسان  31أكتوبر 2018

 -2حضور ندوة حلقة نقاشية " الخدمات املقدمة
ألصحاب الهمم "بتنظيم لجنة الشؤون االجتماعية
والعمل والسكان واملوارد البشرية في املجلس الوطني
االتحادي  22نوفمبر 2018

13

ً
ثانيا  :املشاركات

أ -املشاركات الدولية
 -1شاركت الجمعية في املؤتمر العاملي ملتالزمة داون في
اسكتلندا  2018بحضور رئيس مجلس اإلدارة وأعضاء مجلس
اإلدارة وأعضاء لجان الكونجرس العاملي  2020وتم استالم
الراية بحضور معالي حصة بوحميد وزير تنمية املجتمع

14

ً
ثانيا :املشاركات

أ -املشاركات الدولية
 -3شارك عدد  4العبين من أبطالنا في األلعاب الدولية اإلقليمية
التاسعة لألوملبياد الخاص
أبوظبي  19مارس  2018وحصلوا على  7ميداليات
 4ذهبيات  2فضية وبرونزية في تجمع شارك فيه  45دولة

15

ً
ثانيا  :املشاركات
ب -املشاركات الداخلية
 -1املشاركة بحملة نمش ي معا ضمن فعاليات األوملبياد الخاص 2018
كايت بيتش بمشاركة ذوي متالزمة داون وأسرهم
 06مارس 2018

-2املشاركة في برنامج تآلف التدريبي للوالدين بالتعاون مع مؤسسة
الجليلة بدبي  05إبريل  2018ملدة  5أسابيع من يناير وحتى فبراير 2018

16

ً
ثانيا  :املشاركات
ب -املشاركات الداخلية
 -1املشاركة في بطولة البوتش ي بتنظيم مركز دبي لرعاية وتأهيل أصحاب
الهمم بمشاركة  8العبين من أبطالنا وحصولهم على  6ميداليات
 2برونزية
 3ذهبية فضية

17

ً
ثالثا :االتفاقيات ومذكرات التفاهم

 -1تجديد مذكرة التفاهم مع فندق شانغريال راعي الضيافة الفندقية للجمعية

 -2توقيع مذكرة التفاهم مع املستشفى الكندي التخصص ي
 -3توقيع مذكرة التفاهم مع نظارات دبي
 -4توقيع شراكة مع تعاونية االتحاد لرعاية فصل تعليمي راعي استراتيجي

 -5توقيع مذكرة التفاهم مع مستشفى الجليلة التخصص ي
 -6توقيع مذكرة تفاهم مع شركة جايما للصناعات الغذائية بايرا

18

ً
رابعا :الحفالت

 -1نظمت الجمعية االحتفال باليوم العاملي ملتالزمة داون سيتي سنتر مردف 22
مارس  2018بحضور الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم ومجموعة كبيرة
من الشخصيات العامة بالدولة ورئيس وأعضاء مجلس اإلدارة
وذوي متالزمة داون وأسرهم وذويهم واملتطوعين والدوائر املؤسسات الحكومية
والخاصة

19

ً
رابعا :الحفالت

 -2االحتفال بالنصف من شعبان بمقر
جمعية اإلمارات ملتالزمة داون  03مايو 2018
بحضور ذوي متالزمة داون وذويهم وطالبات
كلية التقنية وشركة ألكون ومجلس اإلدارة
 -3نظمت الجمعية حفل إفطارصائم لذوي
متالزمة داون وأسرهم  -فندق شانغريال
بحضور رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة
واملتطوعين والداعمين للجمعية

 -4قامت الجمعية باإلحتفال بعام زايد بحضور
رئيس أعضاء مجلس اإلدارة ذوي متالزمة داون
وذويهم في حديقة الخور  01مايو 2018
20

ً
رابعا :الحفالت

 -5نظمت الجمعية لالحتفال باليوم الوطني السعودي
بمقر الجمعية  23سبتمبر  2018بمشاركة ذوي متالزمة
داون

 -6نظمت الجمعية الحفل السنوي إلسعاد املوظفين بمطعم
البرزه  21يونيو  2018بحضور مجلس اإلدارة و جميع املوظفين

21

ً
خامسا :املهرجانات

 -1نظمت الجمعية بالتعاون مع إدارة خدمات طب األسنان هيئة الصحة بدبي
واملستشفى الكندي التخصص ي و العديد من املراكز الطبية بالدولة مهرجان
صحه الفم واألسنان لذوي متالزمة داون وذويهم واملتطوعين  27يناير 2018
بمقر الجمعيه

22

ً
سادسا  :ورش العمل التأهيلية والرياضية والفنية
 -1مركزتطويرذوي متالزمة داون
فصول تعليمية،إرشاد أسري ،عالج طبيعي ،عالج وظيفي
عالج النطق ،تعديل السلوك ،اختبارات الذكاء
يناير – 2018ديسمبر 2018
الجلسات

العالج الطبيعي

العالج الوظيفي

اإلرشاد األسري

النطق

فصول تعليمية

اإلجمالي

681

1065

802

1169

2

23

ً
سادسا  :ورش العمل التأهيلية والرياضية والفنية

 -1ورش الرسم لذوي متالزمة داون على مدار العام
بمشاركة ذوي متالزمة داون يناير  – 2018ديسمبر 2018

 -2التدريبات الرياضية لفريق الجمعية على مدار العام
البوتش ي ،السلة ،الجولف ،البولينج ،السباحة – ركوب
الخيل يناير  – 2018ديسمبر 2018

24

ً
سادسا  :ورش العمل التأهيلية والرياضية والفنية

 -3تدريبات شانغريال
استفاد عدد  4أعضاء من تدريبات شانغريال من خالل األعمال
اإلدارية وأعمال املطبخ وتنظيم وتنظيف الغرف بهدف االعتماد على
أنفسهم

25

ً
سادسا  :ورش العمل التأهيلية والرياضية والفنية

 -4نظمت الجمعية اإلجتماع السنوي ألولياء األمور من ذوي
متالزمة داون  10فبراير  2018بمقر الجمعيه بحضور أولياء أمور
ذوي متالزمة داون واألخصائيين
 -5نظمت جمعية اإلمارات ملتالزمة داون ورشة عمل حول "
التطبيق العملي للدمج التعليمي و تحدياه " للدكتورة ايمان جاد
بمشاركة عدد  150مدرس و مدرسة مختص من مدارس دبي
 7مارس  2018بمقر الجمعية
 -6نظمت الجمعية دورة فن التصوير الفوتوغرافي ألصحاب
الهمم من ذوي متالزمة داون بالتعاون مع شرطة دبي املالزم ثاني
علياء الخضر  29إبريل  2018بمقر الجمعيه ومشاركة  6أبطال
من ذوي متالزمة داون
 -7نظمت الجمعية دورة بورتج لألمهات
" التنمية الشاملة للطفل من الوالدة 6-سنوات للدكتورة زكية
الصراف  2مايو 2018
26

ً
سادسا  :ورش العمل التأهيلية والرياضية والفنية

 -8نظمت الجمعية محاضرة اضطرابات التنفس أثناء النوم عند
متالزمة داون بالتعاون مع مستشفى الجليلة  6أكتوبر 2018

 -9نظمت الجمعية محاضرة التربية اإليجابية ألسر ذوي متالزمة
داون واملختصين بالتعاون مع مركز أساسكو للتنمية والتدريب
 25أكتوبر 2018

 -10نظمت جمعية اإلمارات ملتالزمة داون ورشة عمل تفاعلية معا
نتحدى الصعوبات في مجال اللغة والتواصل والعالج الوظيفي
والطبيعي  3نوفمبر 2018

27

ً
سادسا  :ورش العمل التأهيلية والرياضية والفنية

تنظيم بطوالت رياضية
 -11تنظيم بطولة اإلمارات الحادية عشر للبوتش ي
ملتالزمة داون على مستوى الدولة -08فبراير 2018
برعاية بلدية دبي بمشاركة  75العب والعبة يمثلون  15مركز و نادي على مستوى
الدولة وبحضور معالي وزيرة تنمية املجتمع حصة بو حميد

28

ً
سادسا  :ورش العمل التأهيلية والرياضية والفنية

 .12نظمت جمعية اإلمارات ملتالزمة داون دورة تدريبية ملوظفي الجمعيه
بعنوان " تحدي اإلنجاز :للمحاضرة موزه جمعه محكوم
بمقر الجمعية  06مايو  2018بحضور اإلدارة و موظفي الجمعية

 .13نظمت جمعية اإلمارات ملتالزمة داون دورة بورتج لألمهات ألسر ذوي متالزمة
داون بعنوان " التنمية الشاملة للطفل من الولدة 6-سنوات للدكتورة زكية
الصراف
بمقر الجمعية  02مايو  2018بحضور أسر ذوي متالزمة داون

29

ً
سادسا  :ورش العمل التأهيلية والرياضية والفنية

 .14تدريب عدد  6ذوي متالزمة داون على الروبتكس بالتعاون مع
معهد التكنولوجيا التطبيقية ومركز دبي لرعاية وتأهيل أصحاب الهمم
على مدار العام

30

ً
سادسا  :ورش العمل التأهيلية والرياضية والفنية

 .15تنظيم ورشة عمل طبق السعاده لطالب مركز التطوير من
ذوي متالزمة داون فصل األبطال و فصل الفرسان بالتعاون مع
الشيف /روان صوان

31

ً
سابعا :زيارات ملقرالجمعية

 -1زيارة وفد من املجلس التنفيذي بدبي ملقر الجمعية بمناسبة يوم
السعادة العاملي  28مارس 2018

 -2زيارة وفد من طالب ومسؤولي معهد التكنولوجيا التطبيقية
التانوية ملقر الجمعية بحضور أعضاء مجلس اإلدارة و املدير
التنفيدي و املوظفين  05مايو 2018

 -3زيارة وفد من إدارة اإلتصال الحكومي بوزارة التربية و التعليم ملقر
الجمعية 10يوليو  2018بحضور أعضاء مجلس اإلدارة و ذوي
متالزمة داون و اإلداريين
32

ً
سابعا :زيارات ملقرالجمعية

 -4زيارة الشيف منال العالم ملقر الجمعية  20سبتمبر  2018بحضور
العضو الفخري للجمعية األستاذة /سونيا الهاشمي و الرئيس التنفيذي
للجمعيه

 -5زيارة وفد من فندق شانغريال ملقر الجمعية  26يوليو 2018
بحضور أعضاء مجلس اإلدارة و ذوي متالزمة داون و اإلداريين

 -6زيارة املدير الوطني لألوملبياد الخاص اإلماراتي السيد طالل
الهاشمي  23ديسمبر  2018بهدف التعاون وتبادل الخبرات

33

ً
ثامنا :أنشطة أخرى
 -1شاركت جمعية اإلمارات ملتالزمة داون فعالية شهر القراءة
 2018تحت شعار القراءة كنز بحضور ذوي متالزمة داون و
أسرهم  02إبريل  2018بمقر الجمعيه
 .2نظمت الجمعية يوم ترفيهي ألمهات ذوي متالزمة داون بمقر
الجمعيه فصل التدخل املبكر ملشاركة أبنائهم في األنشطة و
املهارات املختلفة  05مارس 2018
 .3نظمت جمعية اإلمارات ملتالزمة داون يوم ترفيهي لذوي
متالزمة داون و أسرهم إلى ( عالم مدهش )  21يونيو 2018
 .4نظمت جمعية اإلمارات ملتالزمة داون يوم ترفيهي لذوي
متالزمة داون و أسرهم إلى( دبي أكواريوم)  04يوليو 2018
 .5نظمت جمعية اإلمارات ملتالزمة داون يوم ترفيهي لذوي
متالزمة داون و أسرهم إلى ( مخيم ديوا) بحديقة زعبيل
11يوليو 2018
 .6نظمت جمعية اإلمارات ملتالزمة داون يوم ترفيهي لذوي
متالزمة داون و أسرهم إلى ( كيدزانيا)  16يوليو 2018
34

ً
ثامنا :أنشطة أخرى

 .7احتفلت الجمعية بيوم العلم بحضور ذوي متالزمة داون
وأسرهم واملتطوعين وموظفي الجمعية 1نوفمبر 2018

.8احتفلت الجمعية بيوم املعلم بحضور معلمي التربية الخاصة
واملعالجين  4نوفمبر 2018

35

فعاليات و أنشطة
جمعية اإلمارات ملتالزمة داون
فرع أبو ظبي لعام 2018

36

أنشطة وفعاليات جمعية اإلمارات ملتالزمة داون فرع أبو ظبي لعام 2018
التوجيهات االستراتيجية
الفعالية  /النشاط

م

التاريخ

نوع المشاركة

موقع الفعالية
دمج

تأهيل دعم األسر

توعية

استدامة موارد

منظم  /مشارك

يناير

 1ركوب الخيل
 2الغولف
 3نمشي معا

✓

األولمبياد الخاص
األولمبياد الخاص
األولمبياد الخاص

 18/1/2018نادي الفرسان
 20/1/2018الغولف
 26/1/2018حديقة أم اإلمارات  -أبوظبي

✓

 4نمشي معا
 5ركوب الدراجات
 6نمشي معا
 7نمشي معا
 8كرة السلة
 9نمشي معا
Abu Dhabi Tour 10
 11نمشي معا

2/2/2018
6/2/2018
9/2/2018
16/2/2018
19/2/2018
23/2/2018
24/2/2018
30/2/2018

حديقة أم اإلمارات  -أبوظبي
حلبة مرسى ياس
حديقة أم اإلمارات  -أبوظبي
حديقة أم اإلمارات  -أبوظبي
مدرسة الراحة الدولية
حديقة أم اإلمارات  -أبوظبي
نيشن جاليريا
حديقة أم اإلمارات  -أبوظبي

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

 12نمشي معا
 13نمشي معا

2/3/2018
9/3/2018

حديقة أم اإلمارات  -أبوظبي
حديقة أم اإلمارات  -أبوظبي

✓
✓

األولمبياد الخاص
األولمبياد الخاص

 14نمشي معا

 16/3/2018حديقة أم اإلمارات  -أبوظبي

✓

األولمبياد الخاص

فبراير
األولمبياد الخاص
األولمبياد الخاص
األولمبياد الخاص
األولمبياد الخاص
األولمبياد الخاص
األولمبياد الخاص
األولمبياد الخاص
األولمبياد الخاص
مارس

يوم ترفيهي لألهالي
 15بمناسبة اليوم العالمي
لمتالزمة داون
 16نمشي معا
 17نمشي معا
37

 21/3/2018فندق شانغريال  -أبوظبي

✓

 23/3/2018حديقة أم اإلمارات  -أبوظبي
 30/3/2018حديقة أم اإلمارات  -أبوظبي

✓
✓

✓

✓

منظمون
األولمبياد الخاص
األولمبياد الخاص

أنشطة وفعاليات جمعية اإلمارات ملتالزمة داون فرع أبو ظبي لعام 2018
الفعالية  /النشاط

م

التاريخ

موقع الفعالية

التوجيهات االستراتيجية
دمج

ابريل
✓

 18كرة السلة

1/4/2018

ياس دو Harlem

 19كرة القدم الموحدة

25/4/2018

جامعة نيويورك  -أبوظبي

 20نعم أستطيع

14/5/2018

مبادلة أرينا

✓
مايو
✓
يونيو

 21االفطار الجماعي

14/ 6/2018

فندق الفيرمونت باب البحر

✓

22/7/2018

مركز يتيم للعيون  -مدينة خليفة

31/7/2018

بوابة الشرق مول

1/8/2018

بوابة الشرق مول

29/8/2018

فندق ميلينيوم الوحدة

✓

30/8/2018

دلما مول

✓

تأهيل

دعم األسر

توعية

نوع المشاركة
استدامة موارد

منظم  /مشارك

✓

األولمبياد الخاص

✓

األولمبياد الخاص /سدره
شرطة أبوظبي
✓

منظمون

يوليو
الملتقى الطبي التثقيفي
22
لألهالي
 23طريق بالحوادث
 24طريق بالحوادث
أمسية اتيكيت التعامل
25
مع أصحاب الهمم
فرحة عيد ( المهرجان
26
الصيفي الترفيهي)

✓

✓

✓
اغسطس
✓
✓

✓

✓

منظمون

✓

شرطة أبوظبي

✓

شرطة أبوظبي

✓

كايزن للتدريب

✓

✓

مؤسسة الرعاية االجتماعية
وشؤون القصر

سبتمبر
28
29

30
31

رحلة االبداع مع فن
الموزاييك
تدريب التنس
فن التواصل والتعامل
مع ذوي الهمم
الصيد والفروسية
38

1/9/2018
3/9/2018

منتجع الفرسان الرياضي/اتيليه
ساره السناني
مدينة زايد الرياضية

22/9/2018

مركز يتيم للعيون  -مدينة خليفة

28/9/2018

مركز أبوظبي للمعارض

✓
✓

✓
✓

✓
✓

✓

✓

فريق بصمة سعادة
التطوعي
األولمبياد الخاص

منظمون
األولمبياد الخاص

أنشطة وفعاليات جمعية اإلمارات ملتالزمة داون فرع أبو ظبي لعام 2018
التاريخ

موقع الفعالية

م

الفعالية  /النشاط

 32ركوب الدراجات

1/10/2018

 33رياضة البوتشي

3/10/2018

حلبة مرسى ياس
مبنى األولمبياد  -مدينة
خليفة

تطوع اآلن مع
34
االولمبياد الخاص

5-6/10/2018

ياس مول

 36فن السدو

10/10/2018

التوجيهات االستراتيجية
دمج

تأهيل

دعم األسر

توعية

نوع المشاركة
استدامة موارد

منظم  /مشارك

اكتوبر

37
38
39
40
41
42
43
44

الملتقى االسري
ورشة تحليل النفسيه
واالنماط الشخصية من
خالل الرسومات
تطوع ذوي متالزمة
داون
تطوع ذوي متالزمة
داون
ملتقى العين/همم ترتقي
الى القمم
اليوم العالمي لرياضة
المرأة
بركة الدار
نتسابق معا ً (الدرجات
الهوائية)
39

13/10/2018

مرسم البارول  -نادي
السيدات
جمعية اإلمارات للتوحد

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

غدير للحرف اليدوية

✓

✓

✓

✓

✓

منظم

✓

✓

األولمبياد الخاص

✓

األولمبياد الخاص

✓

17/10/2018

طيران االتحاد

✓

18/10/2018

طيران االتحاد

✓

✓

20/10/2018

جمعية محمد بن خالد آل
نهيان  -العين

✓

✓

20/10/2018

مبادلة أرينا

✓

✓

✓

✓

28/10/2018

✓

األولمبياد الخاص

✓

17/10/2018

حلبة ياس

األولمبياد الخاص

منظم

جمعية اإلمارات للتوحد

 24/10/2018قرية التراث  -كاسر األمواج

األولمبياد الخاص

✓

جمعية محمد بن خالد آل
نهيان  -العين
اكاديمية الشيخة فاطمة

✓

✓

مؤسسة التنمية األسرية
األولمبياد الخاص

أنشطة وفعاليات جمعية اإلمارات ملتالزمة داون فرع أبو ظبي لعام 2018
التوجيهات االستراتيجية
م

الفعالية  /النشاط

التاريخ

موقع الفعالية

دمج

تأهيل

دعم األسر

توعية

نوفمبر
 45احتفاالت يوم العلم
ورشة عمل االسر وتدريب المدربين
46
(لبرنامج صغار االعبين)
ورشة عمل االسر وتدريب المدربين
47
(لبرنامج صغار االعبين)
افتتاح مباراة نادي الجزيرة &
48
الوصل

استدامة
موارد

منظم  /مشارك

مؤسسة زايد العليا
للرعاية اإلنسانية

5/11/2018

مجلس ابوظبي الرياضي

✓

✓

✓

✓

األولمبياد الخاص

6/11/2018

مجلس ابوظبي الرياضي

✓

✓

✓

✓

األولمبياد الخاص

5/11/2018

استاد محمد بن زايد

✓

 49نمشي معا "مهرجان التسامح"

9/11/2018

حديقة أم اإلمارات

✓

 50دورة التشكيل بالصلصال

10/11/2018
منارة السعديات
نادي أبوظبي My Gym
13/11/2018
للسيدات
20/11/2018
منارة السعديات

األولمبياد الخاص
✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

كلية اإلمارات للدراسات
والتطوير التربوي
نادي الغزال للجولف
مؤسسة زايد العليا
بروج

✓

✓

✓
✓
✓

✓

 58احتفاالت العيد الوطني

29/11/2018

نادي ضباط العين

✓

مهرجان العيد الوطني السابع
59
واألربعين

30/11/2018

بلدية أبوظبي

✓

 51الالعبون الصغار

52
53
54
55
56
57

40

1/11/2018

مؤسسة زايد القسم
الزراعي

✓

نوع المشاركة

ورشة التصوير الفوتوغرافي
حلقة نقاشية (الخدمات المقدمة
ألصحاب الهمم)
يوم المرح الموحد احتفاالت العيد
الوطني
سباق سبارتن
احتفاالت العيد الوطني
احتفاالت العيد الوطني

21/11/2018
22/11/2018
23/11/2018
27/11/2018
28/11/2018

نادي ضباط دبي

✓

✓

األولمبياد الخاص
األولمبياد الخاص

✓

✓
✓

األولمبياد الخاص
✓

األولمبياد الخاص
المجلس الوطني
االتحادي
األولمبياد الخاص
األولمبياد الخاص
مؤسسة زايد العليا
بروج
فريق سفراء الخير
التطوعي  -العين
بلدية ابوظبي

أنشطة وفعاليات جمعية اإلمارات ملتالزمة داون فرع أبو ظبي لعام 2018
التوجيهات االستراتيجية
الفعالية  /النشاط

م

التاريخ

موقع الفعالية

دمج

تأهيل

دعم األسر

توعية

نوع المشاركة
استدامة
موارد

منظم  /مشارك

ديسمبر

 60مهرجان العيد الوطني السابع واألربعين

1/12/2018

بلدية أبوظبي

✓

بلدية ابوظبي

 61مهرجان العيد الوطني السابع واألربعين

2/12/2018

بلدية أبوظبي

✓

بلدية ابوظبي

 62مهرجان العيد الوطني السابع واألربعين

3/12/2018

بلدية أبوظبي

✓

بلدية ابوظبي

 63مهرجان العيد الوطني السابع واألربعين

4/12/2018

بلدية أبوظبي

✓

بلدية ابوظبي

 64مهرجان العيد الوطني السابع واألربعين

5/12/2018

بلدية أبوظبي

✓

بلدية ابوظبي

 65البرنامج التطوعي لكبار المواطنين

6/12/2018

وزارة تنمية المجتمع

 66اليوم العالمي ألصحاب الهمم

9/12/2018

عزبة بلدية العين

 67الطيارون الصغار

11/12/2018

 68تطوع سدره

12/12/2018

مبنى أكاديمية االتحاد
للطيران  -ابوظبي
فندق فيرمونت باب

✓

✓

✓

✓

✓

وزارة تنمية المجتمع

✓

✓

✓

✓

بلدية العين

✓

األولمبياد الخاص

✓

✓

 69ورشة التصوير الفوتوغرافي

14/12/2018

منارة السعديات

✓

✓

األولمبياد الخاص

 70ورشة فن

15/12/2018

منارة السعديات

✓

✓

األولمبياد الخاص

✓

✓

 71المعسكر الداخلي لفريق الشراع
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البحر

نادي ابوظبي للرياضات
16-30/12/2018

البحرية

األولمبياد الخاص

األولمبياد الخاص

