ﺗﻘرﯾر اﻟرﺑﻊ اﻟﺛﺎﻟث
)ﯾوﻟﯾو -سبتمبر (2021

يسعدنا أن نضع بني أياديكم ما تم تحقيقه من أعمال خالل
الفترة املاضية
أخبار إشراق
إﻗﺎﻣﺔ ﺣﻣﻠﺔ ﺗوﻋوﯾﺔ ﻟﻣدة  6أﯾﺎم ﻓﻲ ﻏرﻧﺎطﺔ ﻣول ﺑﺗﺎرﯾﺦ
 9/8/2021وذﻟك ﺑﺎﻟﺗزاﻣن ﻣﻊ اﻟﯾوم اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺷﺑﺎب ﺑﻣﺷﺎرﻛﺔ
 5ﻣن ﺷﺑﺎب إﺷراق.

ورﺷﺔ ﻋﺻف ذھﻧﻲ إﻋدا ًد ﻟﺣﻣﻠﺔ اﻟﺷﮭر اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﻟﻠﺗوﻋﯾﺔ
ﺑﺎﺿطراب ﻓرط اﻟﺣرﻛﺔ وﺗﺷﺗت اﻻﻧﺗﺑﺎه  -أﻛﺗوﺑر ﻓﻲ ﻣﻘرھﺎ ﯾوم
اﻟﺳﺑت  ، 28/8/2021وﺷﺎرك ﻓﻲ اﻟورﺷﺔ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن
اﻟﻣﺧﺗﺻﯾن واﻟﻣﮭﺗﻣﯾن واﻟﺷﺑﺎب ،وﻧﺗﺞ ﻋن اﻟﻠﻘﺎء ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن
اﻷﻓﻛﺎر اﻹﺑداﻋﯾﺔ واﻟﺗطوﯾرﯾﺔ اﻟﻣﺑﺗﻛرة.

ﻣﺑﺎدرة ﻏرس اﻟﺷﺗﻼت واﻟزھور ﺑﺎﻟﺗﻌﺎون ﻣﻊ أﻣﺎﻧﺔ ﻣﻧطﻘﺔ
اﻟرﯾﺎض ،وﺑﻣﺷﺎرﻛﺔ ﺷﺑﺎب وﺷﺎﺑﺎت إﺷراق ،واﻟﻣﺳﺗﮭدف ﺗﺷﺟﯾر
ﺳﺗﺔ ﻣواﻗﻊ ﻓﻲ اﻟرﯾﺎض ﺣﯾث ﯾﺗم اﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﻣوﻗﻊ واﺣد ﻛل
ﺷﮭر ﺣﺗﻰ ﻧﮭﺎﯾﺔ ﻋﺎم ٢٠٢١م.
واحتفا ًء باليوم الوطني نظمت الجمعية حملة في حديقة حي الفالح  ،يوم السبت ،18/9/2021
وشارك فيها  28متطوع بزراعة ما يقارب الـ  2000شتلة من األزهار مشكلة شعار اليوم
الوطني  -هي لنا دار.

أﻧﻘر ھﻧﺎ ﻟﻣﺷﺎھدة اﻟﻔﯾدﯾو

جانب من احتفال فريق الجمعية باليوم الوطني 91

نحن إشراق ،أشرقنا بشمس الوطن ودفئه ،صنعنا عناقيد الظل واستظل
أبنائنا واملتطوعني معنا لخير وطن وخير إشراق

ﺣﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﻣوﺳم اﻟﺣﺞ ﺑﻣواﻗﻊ اﻟﺗواﺻل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ
أﻣﺗدت ﻟﻌﺷرة أﯾﺎم ﻣن ﺑداﯾﺔ ﺷﮭر ذي اﻟﺣﺟﺔ.

ﺿﻣن ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻻﺗﺻﺎل اﻟﻣؤﺳﺳﻲ اﻟداﺧﻠﻲ ﻗﺎم ﻓرﯾق اﻟﻌﻣل
ﺑزﯾﺎرة ﻣﻌرض رﺣﻠﺔ اﻟﻛﺗﺎﺑﺔ واﻟﺧط ﻓﻲ اﻟﻣﺗﺣف اﻟوطﻧﻲ
ﺑﺎﻟرﯾﺎض.

اجتماعات العمل
اﻻﺟﺗﻣﺎع اﻟدوري ﻷﻋﺿﺎء ﻣﺟﻠس اﻹدارة ،ﻋﺑراﻻﺗﺻﺎل
ﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺔ

اﻟﻣرﺋﻲ

أﻋﻣﺎل

وﻣﻧﺎﻗﺷﺔ

ﯾوم

اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ

اﻷرﺑﻌﺎء .08/09/2021

اﺟﺗﻣﺎع اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ ﻟﻠﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﺄﺳﯾﺳﯾﺔ ﻟﻣﺷروع دﻟﯾل
اﻟﺗرﺑوﯾﯾن اﻟﺷﺎﻣل ﻟﻠﻣﻌﻠﻣﯾن واﻟﻣﻌﻠﻣﺎت ﻓﻲ ﻣﻘر إﺷراق
ﯾوم اﻟﺳﺑت .18/09/2021

ﺿﻣن ﻣﺷروع اﻟﻣﺳﺢ اﻟوطﻧﻲ ﻻﺿطراب ﻓرط اﻟﺣرﻛﺔ وﺗﺷﺗت
اﻻﻧﺗﺑﺎه ﺗم إﻗﺎﻣﺔ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺗرﻛﯾز ﻟﻌﯾﻧﺔ ﻣن اﻟﻣﺧﺗﺻﯾن واﻟﻣﻌﻠﻣﯾن
واﻵﺑﺎء ﻟﻣراﺟﻌﺔ وﺗﺣﻛﯾم اﻟﻧﺳﺦ اﻷﺧﯾرة ﻣن ﺗرﺟﻣﺔ وﺗﻘﻧﯾن
ﻣﻘﺎﯾﯾس اﻟﻣﺳﺢ اﻟوطﻧﻲ ﻟﻼﺿطراب ﺣﺿرھﺎ  12ﻣﺷﺎرك.

ماذا قدمنا ألبنائنا ؟
ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟدﻋم واﻟﻌﻼج
 74ﺣﺎﻻت اﻟدﻋم
 63ﺑﺎﻗﺎت اﻟﻌﻼج
 319ﺟﻠﺳﺎت اﻟﻌﻼج
 185اﻟﺣﺎﻻت اﻟﻣﺣوﻟﺔ ﺑﺧﺻم
 10ﺣﺎﻻت ﻣﺣوﻟﺔ ﻟﻣراﻛز اﻟﻧﻣو واﻟﺳﻠوك
 26حالة تم توجيهها إلدارة التربية والتعليم
 649حالة تم تقديم التوجيه واإلرشاد لها

يتم دعم برامج العالج من مبالغ الزكاة

ﺑراﻣﺞ وأﻧﺷطﺔ ﻟﻸطﻔﺎل ﺑﺎﻟﺗﻌﺎون ﻣﻊ ﻣرﻛز وﺟﮭﺔ ﻟﻠﺗدرﯾب
ﻓﻲ اﻟرﯾﺎض.

ﺑرﻧﺎﻣﺞ آزر )اﻟﺟﻠﺳﺎت اﻟﻔردﯾﺔ ﻋن ﺑﻌد(
 47ﺣﺎﻟﺔ ﻣن اﻟﺷﺑﺎب واﻟﻔﺗﯾﺎت.
 4مختصني بعلم النفس من الكوادر املؤهلة.
 60دقيقة مدة كل جلسة.

ﺑرﻧﺎﻣﺞ آزر )اﻟﺟﻠﺳﺎت اﻟﺟﻣﺎﻋﯾﺔ ﻋن ﺑﻌد واﻟﺣﺿورﯾﺔ(
 121ﺣﺎﻟﺔ ﻣن اﻟﺷﺑﺎب واﻟﺷﺎﺑﺎت.
 4من الكوادر املؤهلة من األطباء واملختصني بعلم النفس.

ماذا قدمنا لألهالي؟
ﺟﻠﺳﺎت ﺗﻘﺎرب اﻹرﺷﺎدﯾﺔ )ﻋن ﺑﻌد(
الجلسات الجماعية
 163مشارك في  15جلسة.
 120دقيقة مدة كل جلسة

ورﺷﺔ )ﻣﺎ ھو اﺿطراب ﻓرط اﻟﺣرﻛﺔ وﺗﺷﺗت اﻻﻧﺗﺑﺎه ﻷھﺎﻟﻲ
ذوي اﻻﺿطراب( ﻗدﻣت ﻟﻸھﺎﻟﻲ ﺑﺎﻟﺗﻌﺎون ﻣﻊ ﻣرﻛز وﻋد
ﻟﻼﺳﺗﺷﺎرات اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ ﺣﺿرھﺎ  23أﺳرة .

ماذا قدمنا للتربويني؟
ورش ﻋﻣل ﻣﺟﺎﻧﯾﺔ ﺑﻌﻧوان ) اﻟدﻟﯾل اﻹرﺷﺎدي اﻟﺳرﯾري ﻟﻌﻼج
وﺗﺷﺧﯾص ذوي اﺿطراب ﻓرط اﻟﺣرﻛﺔ وﺗﺷﺗت اﻻﻧﺗﺑﺎه
( ADHD

التطوع مع إشراق
ﯾﺗم

رﻓﻊ

اﻟﻔرص

اﻟﺗطوﻋﯾﺔ

ﻋﻠﻰ

اﻟﻣﻧﺻﺔ

اﻟوطﻧﯾﺔ

ﻟﻠﻌﻣل اﻟﺗطوﻋﻲ
 762ﺳﺎﻋﺔ ﺗطوﻋﯾﺔ
 127ﻣﺗطوع اﻟﺗﺣﻘوا ﺑﺎﻟﻔرص اﻟﺗطوﻋﯾﺔ

التبرعات واملنح
للفترة )يوليو  -سبتمبر( 2021

تقدم خدمات إشراق لجميع املستفيدين "مجانًا"
ونرحب بمساهماتكم معنا

ﺗﺑرع اﻵن

اﻧﺿم ﻣﻌﻧﺎ وﺟدد ﻋﺿوﯾﺗك
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