أنشطة وفعاليات الجمعية 2016

أنشطة وفعاليات الجمعية لعام 2016

أنشطة وفعاليات الجمعية لعام 2016
م

الفعالية  /النشاط

1

مركز تطوير ذوي متالزمة داون
✓فصول تعليمية
✓إرشاد أسري
✓عالج طبيعي
✓ عالج وظيفي
✓ عالج النطق
✓تعديل السلوك
✓اختبارات الذكاء

2

األنشطة الرياضية
✓تدريبات البوتشي
✓تدريبات السلة
✓تدريبات البولينج
✓تدريبات الجولف

3

الورش الفنية ( الرسم )

4

مشروع قارئ القران الكريم

5

دورات تدريبية لذوي متالزمة داون بفندق
شانغريال

المكان

مقر الجمعية

الموعد

المشاركين

التوجة
االستراتيجي

يناير 2016
ديسمبر 2016
ذوي متالزمة داون

مركز دبي للمعاقي
نادي الجولف
مركز دبي للبولينج
مقر الجمعية
مركز رؤيتي لتحفيظ
القران الكريم
فندق شانغريال

يناير 2016
ديسمبر 2016
يناير 2016
ديسمبر 2016
يناير 2016
ديسمبر 2016
يناير 2016
ديسمب 2016
ر

تأهيل  /دمج

ذوي متالزمة داون
ذوي متالزمة داون
عدد ( )4من ذوي
متالزمة داون

أنشطة وفعاليات الجمعية لعام 2016

م

الفعالية  /النشاط

المكان

5

استقبال أسرة سعودية

6

مشاركة في ورشة عمل عصف ذهني
لمناصرة األشخاص ذوي اإلعاقة التي
بتنظيم هيئة تنيمية المجتمع.

فيستيفال سيتي

7

مهرجان صحة الفم واالسنان بالتعاون
مع إدارة خدمات األسنان بهيئة
الصحة بدبي

مقر الجمعية

8

9

مقر الجمعية

الموعد

المشاركين

 12يناير  2016تنفيذي اداري واألخصائين
شارك عدد ( )2من أعضاء الجمعية

التوجة
االستراتيجي
دعم  -توعية
دعم أسر

 24يناير 2016
عالية حسين درويش  -ايمان العبيدلي
ذوي متالزمة داون وأسرهم وذويهم
والمتطوعين وأعضاء مجلس االدارة
 6فبراير  2016والنائب األول لرئيس المجلس الوطني دعم  -وتوعية
مروان بن غليطة والراعي البونزي
للجممعية السيدة منى حداد

المشاركة في سيرك من كوكب أخر
بمشاركة عدد  23ذوي متالزمة
 10فبراير
بتنظيم مركز األميرة هيا بنت الحسين
مركز دبي التجاري العالمي
2016
داون وأسرهم
بدعم من القصلية العامة لروسيا
االتحادية
المشاركـة باأللعــاب المحـليـة
الرابعـــة لـألولمبيـــاد الخـاص
 20فبراير  2016عدد ( )6من ذوي متالزمة داون
نادي العين للمعاقين
اإلمــاراتي
( رياضة البولينج )

مشاركات مجتمعية

أشطة ترفيهية
وتوعية

أنشطة وفعاليات

أنشطة وفعاليات الجمعية لعام 2016

المكان

الموعد

م

الفعالية  /النشاط

توقيع اتفاقية مع غنج للمجوهرات
10
(راعي برونزي)

مقر الجمعية

2يناير 2016

التوقيع على تجديد مذكرة التفاهم
11
مع شانغريال

فندق شانغريال

 19يناير 2016

اليوم الرياضي الترفيهي لذوي
12
متالزمة داون وأسرهم

مجمع ند الشبا
الرياضي

 27فبراير 2016

ورشة عمل:
"التحرش الجنسي لألطفالللمحاضر
 13أ .موزة الشومي مدير إدارة الطفل
بوزارة تنمية المجتمع مستشارة
الطفولة بالجمعية

مقر الجمعية

تنظيم اليوم العالمي لمتالزمة داون
14
بالتعاون مع دبي مول

دبي مول

5مارس 2016

 19مارس 2016

المشاركين
رئيس مجلس االدارة و المدير المالي

التوجة
االستراتيجي
استدامة موارد

رئيس مجلس اإلدارة و المدير المالي
وإدارة شانغريال
مراكز و وأندية ذوي االعاقة ،وذوي متالزمة
دعم  /دمج/
داون واسرهم وذويهم والمتطوعين وأعضاء
توعية
مجلس االدارة و كبار الشخصيات

استدامة موارد

أسر متالزمة داون – المهتمين والمتعاملين مع
توعية  /دعم أسر
ذوي متالزمة داون – أعضاء من مجلس
االدارة
بحضورالشيخ منصور بن محمد بن راشد آل
مكتوم
وكبار الشخصيات ( عبد هللا الشيباني -
وسعيد حارب)
وذوي متالزمة داون واسرهم وذويهم
والمتطوعين وأعضاء مجلس اإلدارة ومراكز
وأندية ذوي اإلعاقة والدوائر والمؤسسات
العامة والخاصة

توعية مجتمعية

أنشطة وفعاليات الجمعية لعام 2016

م

الفعالية  /النشاط

المكان

الموعد

المشاركين

التوجة
االستراتيجي

استقبال وفد من مركز دبي لرعاية
 15وتأهيل ذوي اإلعاقة بمناسبة اليوم
العالمي لمتالزمة داون 2016

مقر الجمعية

21مارس 2016

ذوي متالزمة داون وأسرهم

دعم /تعاون /تبادل
الخبرات

استقبال رئيسة الجمعية األمريكية
16
لذوي متالزمة داون

مقر الجمعية

 4ابريل 2016

د .منال جعرور نائب رئيس مجلس
اإلدارة أ /عالية حسين عضو مجلس
اإلدارة أ /ايمان العبيدلي وإدارية
الفريق الرياضي

تبادل الخبرات
دعم و تعاون

مقر الجمعية

 10ابريل 2016

وفد من موانئ دبي بحضور تنفيذي
إداري الجمعية

توعية
استدامة موارد

مقر الجمعية

13ابريل 2016

الدكتورة منال جعرور و االستاذة نوال توعية
استدامة موارد
ناصر عبدهللا ال ناصر

مدينة دبي األكاديمية

16أبريل 2016

المشاركة بعدد ( )6من أولياء أمور
ذوي متالزمة داون

استقبال وفد من إدارة التخطيط
 17والتراخيص موانئ دبي لرعاية
بطولة البوتشي التاسعة
استقبال وفد من جمعية السيدات
18
الدبلوماسيات في دبي
المشاركة في الترويج واإلعالن
عن انعقاد دورة تآلف ألولياء أمور
19
ذوي متالزمة داون والتي تنظمها
مؤسسة الجليلة
استقبال وفد من مؤسسة عيسى
 20صالح القرق الخيرية بشأن دعم
الفصول التعليمة

مقر الجمعية

 24ابريل 2016

دعم األسر

المدير التنفيذي محمد فاروق و السيد
طالل البطاينة وتنفيذي اداري الجمعية استدامة موارد
السيد محمود عطوان

أنشطة وفعاليات الجمعية لعام 2016

م

الفعالية  /النشاط

المكان

الموعد

مركز دبي لرعاية
وتأهيل ذوي اإلعاقة

 25أبريل 2016

بمقر الجمعية

 7مايو 2016

21

تنظيم بطولة اإلمارت التاسعة
للبوتشي لمتالزمة داون

22

االجتماع السنوي ألولياء األمور

23

المشاركة في مبادرة بكم نسعد
بتنظيم من شرطة دبي

مركز الجليلة للطفل

المشاركين
 20مركز ونادي من ذوي اإلعاقة
على مستوى الدولة
أسر متالزمة داون

ذوي متالزمة داون و االسر
17مايو 2016
مراكز ذوي االعاقة

التوجة
االستراتيجي
تأهيل  /أنشطة
وفعاليات استدامة
موارد  /توعية
دعم أسر
تاهيل  /توعية

24

حفل ختام األنشطة الرياضية

مركز دبي لتأهيل
المعاقين

21مايو 2016

ذوي متالزمة داون و ذويهم

تأهيل
أنشطة وفعاليات

25

تنظيم دورة العداد المراسالت

مقر الجمعية

21مايو 2016

موظفين و متطوعين الجمعية

إدارية

26

المشاركة في األلعاب السابعة
لألولمبياد الخاص اإلماراتي

نادي دبي للمعاقين

28مايو 2016

الفريق الرياضي للبوتشي

تاهيل
انشطة وفعاليات

27

المشاركة في اليوم العالمي للرفاهية
الصحية بالتعاون مع شانغريال

فندق شانغريال

 4يونيو 2016

ذوي متالزمة داون وأسرهم ومجلس اإلدارة توعية

28

استقبال وفد من بلدية دبي

مقر الجمعية

المدير المالي أ.نوال ناصر آل ناصر
 12يونيو  2016أ.محمود عطوان تنفيذي إداري ووفد البلدية استدامة موارد
عل
السيد عمر المري – نورة آل ي

أنشطة وفعاليات الجمعية لعام 2016

المكان

الموعد

م

الفعالية  /النشاط

 29الفطور الجماعي ألسر ذوي متالزمة داون

فندق شانغريال

 13يونيو 2016

 30ورشة رسم بالتعاون مع جمعية البيت متوحد

مقر الجمعية

 31استقبال وفد من هيئة تنمية المجتمع

مقر الجمعية

 32المشاركة في مؤتمر قمة الوصول المستقبلي
حضوراجتماع المجموعة البؤرية الخاصة
33
بجمعيات ذوي االعاقة
تنظيم ورشة عن كيفية التعامل مع ذوي
 34متالزمة داون المدمجون بمدارس التعليم
العام والخاص
مبادرة المعرض الفني ألعمال ذوي متالزمة
35
داون بتنظيم جمعية البيت متوحد

27سبتمبر
2016

 4اكتوبر 2016

المشاركين

التوجة
االستراتيجي

أعضاء مجلس االدارة
ذوي متالزمة داون و ذويهم

دعم األسر

ذوي متالزمة داون وأسرهم ومجلس
اإلدارة والمتطوعين

توعية
استدامة موارد

بحضورأ.عالية حسين درويش أمين السر
العام أ .سلمى كنعان مديركة مركز
التطوير أ.ايمان العبيدلي إدارية الفريق
الرياضي باإلضافة إلى وفد هيئة تنمية
المجتمع أ.ميثاء الشامسي د.هبة عطية
أ .هيبة المال

تعاون

فندق شيراتون
جراند

 11 – 10أكتوبر بحضور أمين السر العام أ .علياء حسين
2016
درويش

مشاركات
مجتمعية

هيئة تنمية
المجتمع

12أكتوبر  2016أ .عالية حسين درويش أمين السر العام

مشاركات
مجتمعية

مقر الجمعية
ستي ووك

16أكتوبر 2016

معلمي المدارس وأولياء األمور

 20أكتوبر  22 -أعضاء مجلس اإلدارة وذوي متالزمة
أكتوبر  2016داون وأولياء األمور

توعية مجتمعية
دعم األسر
توعية مجتمعية

أنشطة وفعاليات الجمعية لعام 2016

م

الفعالية  /النشاط

االجتماع مع أعضاء المجلس التنفيذي
36
للمنظمة الدولية لمتالزمة داون

 37االحتفال بيوم العلم

المكان

جي دبيلو ماريوت

مقر الجمعية

 38الحفل السنوي لتكريم الرعاة والداعمين

فندق شانغريال

تدريب مدربين على حقيبة سند للتعامل
39
مع األشخاص من ذوي اإلعاقة

فندق انترناشونال
البادية نادي الجولف
قاعة الشاهين

تنظيم دورة خطوات منهجية للتدخل
40
المبكر لألخصائية سندس كسواني

مقر الجمعية

الموعد

المشاركين

الحضور :د .منال جعرور نائب رئيس
مجلس اإلدارة  ،أ .نوال ناصر عبدهللا
عضو مجلس اإلدارة أ .عالية حسين
 2نوفمبر  2016درويش عضو مجلس اإلدارة أ .سلمى
كنعان مديرة مركز التطوير أ .محمود
عطوان تنفيذي إداري باالضافة إلى وفد
المنظمة الدولية
أعضاء مجلس اإلدارة و بعض أعضاء
 3نوفمبر  2016المنظمة الدولية و الموظفين وأولياء
األمور ذوي متالزمة داون
أعضاء مجلس االدارة و موظفي الجمعية
7نوفمبر  2016و جميع الرعاة و الشركاء و الداعمين
للجمعية لسنة 2016
نوفمب 2016
8
ر
أ.عالية حسين درويش أمين السر العام
نوفمب 2016
11
ر

التوجة
االستراتيجي

اعداد للكونجرس
2020

فعاليات وطنية
استدامة موارد
توعية مجتمعية

مشاركات مجتمعية

توعية مجتمعية
 12نوفمبر  2016أولياء األمور ومعلمي ومعلمات المداريس
دعم األسر

أنشطة وفعاليات الجمعية لعام 2016

م

الفعالية  /النشاط

المشاركة في األلعاب المحلية األولى
 41لألولمبياد الخاص اإلمارتي
«رياضة البوتشي»

مبادرة الفن للتوعية مزاد البيت متوحد
 42معرض فني وإطالق
مزاد إلكتروني
دورة خطوات منهجية للتدخل المبكر
 43تقديم االخصائية سندس كسواني
(الجزء الثاني)
 44اجتماع مع بيت الخير

 45االحتفال باليوم الوطني ال 45

المكان

نادي دبي للمعاقين

الموعد

المشاركين

التوجة
الالستراتيجي

مراكز و وأندية ذوي االعاقة وأعضاء
تاهيل  /توعية
مجلس اإلدارة ومدرب الفريق
 22نوفمبر 2016
أنشطة وفعاليات
الرياضي أ .محمود عطوان وأولياء
األمور والمتطوعين

السركال افنيو

 23نوفمبر 2016

أعضاء مجلس االدارة و كبار
الشخصيات و الفنانين وأولياء األمور

استدامة موارد
توعيه

مقر الجمعية

 26نوفمبر 2016

أولياء األمور ومعلمي ومعلمات
المدارس

توعية – دعم أسر

جمعية بيت الخير

 29نوفمبر 2016

بحضور رئيس مجلس اإلدارة و أمين
السر العام و تنفيذ إداري الجمعية

استدامة موارد

مقر الجمعية

 30نوفمبر 2016

بحضور ذوي متالزمة داون واألسر
والمتطوعين

مشاركات وطنية

أنشطة وفعاليات الجمعية لعام 2016

م

الفعالية  /النشاط

المكان

الموعد

المشاركين

التوجة
االستراتيجي

46

زيارة لوزيرة تنمية المجتمع

مكتب
وزارة تنمية المجتمع

 5ديسمبر 2016

بحضور رئيس و أعضاء مجلس
اإلدارة و تنفيذي إداري

تعاون

47

المشاركة في حملة توعوية

كليات التقنية العليا
كلية دبي للطالب

 5ديسمبر 2016

بحضور األخصائي أنس
الحوساني و األخصائي معاذ
الجراح

توعية مجتمعية

48

زيارة وفد من بلدية دبي لالطالع
على سير العمل في الحديقة الترفيهية

مقر الجمعية

 6ديسمبر 2016

حضور السيد عمر المري أ  .نورة تعاون  /استدامة
موارد
آل علي

49

حضور المؤتمر السنوي األول لذوي
اإلعاقة (قصص ملهمة وتحديات)

قاعة المها
فندق حياة ريجنسي

 6ديسمبر 2016

50

االجتماع مع جمعية دار البر

جمعية دار البر

 20ديسمبر 2016

مشاركات
مجتمعية

بحضور االستاذة عالية درويش
و االستاذة نوال عبدهللا
رئيس مجلس االدارة أ .عيد محمد
ثاني حارب و نائب رئيس مجلس
االدارة د .منال جعرور و تنفيذي
إداري أ .محمود عطوان مع المدير تعاون
التنفيذي لجمعية دار البر عبدهللا بن
زايد و خالد بن تميم وعبدهللا
الزرعوني

أوال :المؤتمرات

حضور مؤتمر قمة الوصول المستقبلي
تحت رعاية بلدية دبي وهيئة تنمية المجتمع
عقد في فندق شيراتون جراند في  10و  11اكتوير
بحضور االستاذة عالية حسن درويش أمين السر العام

حضور المؤتمر السنوي األول لذوي اإلعاقة (قصص ملهمة وتحديات)
قاعة المها  -فندق حياة ريجنسي كريك هايتس
 06/12/2016بتنظيم من هيئة كهرباء ومياه دبي

بحضور األستاذة نوال عبدهللا عضو مجلس اإلدارة واألستاذة عالية درويش أمين السر العام

ً
ر
والمحاضات
ثانيا  :الندوات

 -1نظمت الجمعية ورشة عمل (التحرش الجنسي لالطفال)
بتاريخ  5مارس  2016ألقت الورشة أ .موزة الشومى مدير إدارة الطفل
بوزارة تنمية المجتمع بحضور أولياء األمور ومعلمي ومعلمات المدارس
العامة والخاصة – والمهتمين و المتعاملين مع ذوي متالزمة داون وأعضاء
مجلس اإلدارة

 -2نظمت الجمعية ورشة عن كيفية التعامل مع ذوي متالزمة داون
المدمجون بمدارس التعليم العام والخاص بتاريخ  16اكتوير 2016
ألقت المحاضرة البروفسورة ايمان جاد المستشارة التربوية للجمعية
وعميد كلية التربية بالجامعة البريطانية في دبي
بحضور معلمي ومعلمات المدارس وأولياء األمور.

 – 3نظمت الجمعية دورة خطوات منهجية للتدخل المبكر تم عرضها على
جزئين بمقر الجمعية بتاريخ  12نوفمبر  2016بحضور اولياء امور ذوي
متالزمة داون ومعلمي ومعلمات المدارس العامة والخاصة ألقت الدورة
أ  .سندس الكسواني

ثالثا :المشاركات
 المشاركات الداخليةالمشاركة في ورشة عمل عصف ذهني لمناصرة األشخاص من ذوي اإلعاقة
التي نظمتها هيئة تنيمية المجتمع .بالفيستيفال سيتي  24يناير  2016شارك
فيها السيدة عالية حسين دروريش أمين السر العام السيدة ايمان العبيدلي
ادارية الفريق الرياضي بهدف المشاركة المجتمعية مع الجهات

المشاركة في سيرك من كوكب أخر بتنظيم من مركز األميرة هيا بنت الحسين
بمركز دبي التجاري العالمي 10فبراير 2016
بحضور ذوي متالزمة داون وأسرهم بهدف التوعية عن ذوي متالزمة داون

المشاركـة باأللعــاب المحـليـة الرابعـــة لـألولمبيـــاد الخـاص اإلمــاراتي
( نشاط البولينج ) بنادي العين للمعاقين  20فبراير  2016بهدف تأهيلهم
وتحرير قدراتهم وامكانياتهم
بحضوور عدد ( )6من ذوي متالزمة داون وحصولهم على عدد  4ميداليات
 2ميداليات ذهبية  1 -فضية  1-برونزية

ً
ثانيا  :المشاركات
 المشاركات الداخليةتنظيم اليوم الرياضي الترفيهي بالتعاون مع مجمع ند الشبا الرياضي
27فبراير 2016
بمشاركة مراكز و وأندية ذوي االعاقة ،وذوي متالزمة داون وأسرهم
وذويهم والمتطوعين وأعضاء مجلس االدارة و كبار الشخصيات بهدف
دعم األسر وتوعية المجتمع بذوي متالزمة داون

المشاركة بعدد (  ) 6من أولياء أمور من أعضاء بالجمعية
في دورة تآلف ألولياء أمور ذوي متالزمة داون والتي تنظمها مؤسسة
الجليلة مدينة دبي األكاديمية
 16أبريل  2016بهدف دعم االسر

المشاركة في اليوم العالمي للرفاهية الصحية بالتعاون مع شانغريال
 4يونيو  2016بحضور ذوي متالزمة داون وأسرهم بهدف التوعية

ً
ثانيا  :المشاركات
 المشاركات الداخليةالمشاركة في مبادرة بكم نسعد بمركز الجليلة للطفل
 17مايو  2016بتنظيم من شرطة دبي
بحضور مراكز وأندية ذوي اإلعاقة واألسر وبعض المدارس
المشاركة في األلعاب السابعة لألولمبياد الخاص اإلماراتي بنادي دبي
للمعاقين بتاريخ  28مايو 2016
شارك عدد  6العبين حصلوا على  5ميداليات
 1ذهبية –  2فضية –  2برونزية

ااأللعاب المحلية األولى لالولمبياد الخاص اإلماراتي للبوتشي
نادي دبي للمعاقين  22/11/2016مراكز وأندية ذوي اإلعاقة وأعضاء
مجلس االدارة ومدرب الفريق محمود عطوان وأولياء االمور والمتطوعين
شارك عدد  9العبين حصلوا على  6ميداليات
 2برونزية
 1فضية
 3ذهبيات
المشاركة في حملة توعوية بالتعاون مع كليات التقنية العليا – كلية التقنية
للطالب  5ديسمبر  2016بحضور األخصائي أنس الحوساني و األخصائي
معاذ الجراح

ً
ثالثا :االتفاقيات ومذكرات
التفاهم

التوقيع على تجديد مذكرة التفاهم مع شانغريال
 19يناير  2016بحضور رئيس مجلس االدارة و المدير المالي

ومدير فندق شانغريال

التوقيع اتفاقية مع غنج للمجوهرات (راعي برونزي)
 2يناير  2016بحضور رئيس مجلس اإلدارة والمدير المالي

ً
رابعا  :معارض

مبادرة المعرض ر
الفن ألعمال ذوي متالزمة داون بتنظيم
ي
جمعية البيت متوحد بستي ووك من  22 - 20أكتوبر 2016
بحضور رئيس واعضاء مجلس االدارة وذوي متالزمة داون
وأولياء األمور بهدف التوعية المجتمعية

مبادرة الفن للتوعية  -مزاد البيت المتوحد
(اطالق المزاد االلكتروني بالسركال افنيو)
23نوفمبر  2016بحضور رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة و
كبار الشخصيات و الفنانين وأولياء األمور وذوي متازمة داون
والمهتمين بشؤون هذه الفئة

ً
خامسا :الحفالت
العالم لمتالزمة داون 2016
 -1االحتفال باليوم
ي

اليوم العالمي لمتالزمة داون بالتعاون مع دبي مول 19مارس 2016
بحضور الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم  ،وكبار الشخصيات
عبد هللا الشيباني  -وسعيد حارب ،وذوي متالزمة داون وأسرهم وذويهم
والمتطوعين ورئيس وأعضاء مجلس االدارة و الدوائر و المؤسسات العامة
والخاصة

ً
خامسا :الحفالت
 -2حفل افطار صائم
الفطور الجماعي برعاية فندق شانغريال  13يونيو 2016
بحضور رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة وذوي متالزمة داون
وأسرهم والمتطوعين وموظفي الجمعية

ً
خامسا :الحفالت
 -3االحتفال بيوم العلم

 -3نظمت الجمعية االحتفال بيوم العلم بمقر الجمعية بحضور وفد
من المنظمة الدولية لمتالزمة داون وذوي متالزمة داون وأسرهم

ومجلس اإلدارة والمتطوعين والموظفين  3نوفمبر 2016

ً
خامسا :الحفالت
 -4حفل تكريم الرعاة والداعمين للجمعية 2016
نظمت الجمعية برعاية فندق شانغريال حفل تكريم الرعاة والداعمين
ألنشطة وفعاليات الجمعية لعام  2016االثنين  07نوفمبر 2016
والذي تم فيه تكريم عدد  65جهة يمثلون الدوائر والمؤسسات والهيئات
واألفراد التى دعمت الجمعية خالل عام .2016

ضيوف الشرف الحاضرين
سعادة خليفة بن دراي المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات االسعاف

ً
خامسا :الحفالت

 - 5نظمت الجمعية االحتفال باليوم الوطني ال  45ويوم الشهيد بمقر
الجمعية بتاريخ  30نوفمبر 2016
بحضور ذوي متالزمة داون و األسر والمتطوعين

- 6حفل ختام االنشطة الرياضية مركز دبي لرعاية وتأهيل ذوي اإلعاقة
بتاريخ  21مايو 2016بحضور ذوي متالزمة داون وأولياء األمور
والراعي البرنزي للجمعية السيدة منى حداد ورئيس وأعضاء مجلس

اإلدارة

ً
سادسا :المهرجانات
 -1مهرجان صحة الفم واألسنان
نظمت الجمعية بالتعاون مع إدارة خدمات األسنان في قطاع الصحة األولية
بهيئة الصحة بدبي مهرجان صحة الفم واألسنان لذوي متالزمة داون
وذويهم السبت  06/01/2016بمقر الجمعية بحضور عدد  100شخص
من ذوي متالزمة داون وذويهم

ً
سابعا :ورش العمل التأهيلية
والرياضية والفنية

فصول تعليمية
إرشاد أسري
عالج طبيعي
عالج وظيفي
عالج النطق
تعديل السلوك
اختبارات الذكاء

 -1مركز تطوير ذوي متالزمة داون

الجلسات

العالج الطبيعي

العالج الوظيفي

اإلرشاد األسري

النطق

فتح جديد فصل الفرسان

اإلجمالي

709

859

694

610

يوجد به  8أطفال

:

التدريبات الرياضية للبوتشي والسلة والجولف والبولينج لفريق الجمعية على مدار العام بمشاركة 20العب

:

مشروع قارئ القران الكريم بالتعاون مع مركز رؤيتي لتحفيظ القران
الكريم يناير  -يونيو  2016بحضور عدد  11ذوي متالزمة داون

تنظيك دورة العداد المراسالت مقر الجمعي  21مايو 2016
بحضور موظفي الجمعية والمتطوعين

:

-3
تنظيم بطولة اإلمارات التاسعة للبوتشي لمتالزمة داون على مستوى الدولة  25ابريل  2016برعاية موانئ دبي و مجموعة السركال
بمشاركة  108العب والعبة يمثلون  18مركز و نادي من ذوي اإلعاقة على مستوى الدولة

:
تنظيم ورش الرسم لذوي متالزمة داون على مدار العام بمشاركة  20من ذوي متالزمة داون

تنظيم دورات تدريبية لذوي متالزمة داون بالتعاون مع فندق شانغريال على مدار العام  2016بحضور عد (  ) 4من ذوي متالزمة داون

:

تدريب مدربين على حقيبة سند للتعامل مع األشخاص من ذوي اإلعاقة
فندق انترناشونال البادية نادي الجولف قاعة الشاهين خالل الفنرة
 2016 / 11 / 10 - 08بحضور أ .عالية حسين درويش
أمين السرالعام

تنظيم دورة خطوات منهجية للتدخل المبكر بمقر الجمعية  12نوفمبر 2016
تقديم االخصائية سندس كسواني بحضور أولياء األمور ومعلمي ومعلمات
المدارس بهدف دعم األسر والتوعية

:

زيارة أسرة سعودية للجمعية للتعرف على الخدمات التى تقدمها  12يناير
 2016كان في استقبال األسرة السيد محمود عطوان تنفيذي اداري
وأخصائيي الجمعية

زيارة وفد من مركز دبي لرعاية وتأهيل ذوي اإلعاقة لالحتفال باليوم
العالمي لمتالزمة داون 2016
بمقر الجمعية  21مارس  2016بحضور ذوي متالزمة داون وأسرهم

زيارة رئيسة الجمعية االمريكية بمقر الجمعية  4ابريل  2016كان في
استقبالها د .منال جعرور نائب رئيس مجلس اإلدارة أ /عالية حسين عضو
مجلس اإلدارة أ  /ايمان العبيدلي ادارية الفريق الرياضي

:

استقبال وفد ادارة التخطيط-التراخيص موانئ دبي بمقر الجمعية  10ابريل
 2016وكان في استقبالهم السيد محمود عطوان تنفيذي اداري الجمعية
بخصوص رعاية بطولة البوتشي التاسعة

استقبال وفد من جمعية السيدات الدبلوماسيات بدبي بمقر الجمعية  13ابريل
 2016وكان في استقبالهم الدكتورة منال جعرور نائب رئيس مجلس اإلدارة
أ .نوال ناصر عبدهللا ال ناصر عضو مجلس اإلدارة بهدف التعاون والمشاركة
المجتمعية

استقبال وفد من مؤسسة عيسى صالح القرق الخيرية مقر الجمعية  24ابريل
 2016وكان في استقبالهم السيد محمود عطوان تنفيذي إداري بهدف التعاون
ودعم الفصول التعليمية بمركز تطوير ذوي متالزمة داون

:

زيارة وفد من بلدية دبي بمقر الجمعية  12يونيو  2016كان في
استقبال الوفد المدير المالي أ .نوال ناصر عبد هللا  ،أ .محمود
عطوان تنفيذي إداري ووفد البلدية السيد عمر المري أ .نورة ال
علي بخصوص الحديقة ترفيهية لذوي متالزمة داون

استقبال وفد من هيئة تنمية المجتمع بمقر الجمعية  4اكتوبر 2016
وكان في اسقبالهم أ.عالية حسين درويش أمين السر العام أ .سلمى كنعان
مدير مركز تطوير ذوي متالزمة داون أ.ايمان العبيدلي إدارية الفريق
الرياضي

:

حضور اجتماع المجموعة البؤرية الخاصة بجمعيات ذوي االعاقة
ببمقر هيئة تنمية المجتمع 12أكتوبر  2016بحضور أ عالية حسين درويش
امين السر العام بهدف تبادل الخبرات لتكوين فريق مناصر من ذوي اإلعاقة

االجتماع مع وفد المنظمة الدولية فندق جي دبيلو ماريوط 2نوفمبر 2016
بحضور د .منال جعرور نائب رئيس مجلس األإدارة  ،أ .نوال ناصر عبد هللا
المدير المالي ،أعالية حسين درويش أمين السر العام أ .سلمى كنعان ميدرة
مركز تطوير ذوي متالزمة داون أ  .محمود عطوان تنفيذي إداري

االجتماع السنوي ألولياء األمور بمقر الجمعية 7مايو 2016
بحضور أعضاء مجلس اإلدارة وأولياء أمور ذوي متالزمة داون
المسجلين بالجمعية بهدف التعرف على خطة عمل مركز تطوير
ذوي متالزمة داون والصعوبات التى تواجه األسر والتعرف على
اقتراحاتهم لتطوير العمل

:
اجتماع مع بيت الخير بمقرهم  29نوفمبر 2016
بحضور سعادة عيد محمد ثاني حارب رئيس مجلس اإلدارة ،أ عالية حسين
درويش أمين السر العام والسيد محمود عطوان تنفيذ إداري بهدف التعاون
وتقديم الدعم ألبنائنا من ذوي متالزمة داون

االجتماع مع وزيرة تنمية المجتمع معالي نجالء العور بمكتبها  5ديسمبر
 2016بحضور سعادة رئيس و أعضاء مجلس اإلدارة و التنفيذي اإلداري
بالجدمعية

االجتماع مع جمعية دار البر بمقرهم  20ديسمبر  2016بحضور سعادة
عيد محمد ثاني حارب رئيس مجلس اإلدارة الدكتورة منال نائب رئيس مجلس
االدارة و التنفيذي اداري أ .محمود عطوان مع المدير التنفيذي لجمعية دار
البر سعادة عبدهللا بن زايد وخالد بن تميم و عبدهللا الزرعوني بهدف التعاون
وتقديم الدعم ألبنائنا من ذوي متالزمة داون

:

:

حصول فريق الجمعية خالل عام  2016على عدد  18ميدالية في البوتشي والبولينج
 7برونزية
 5فضية
 6ذهبية

فوز الجمعية باستضافة الكونجرس العالمي  2020ألول مرة بمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا

