
 ما تم خالل أربعة أشھر 
(ینایر- أبریل 2021)

یسعدنا أن نضع بین أیادیكم ما تم تحقیقھ من أعمال خالل الفترة الماضیة

أخبار إشراق

الفوز بجائزة سابك الوطنیة لتعزیز الصحة النفسیة حیث أعلن

المركز الوطني لتعزیز الصحة النفسیة في 14/4/2021 عن

أسماء الفائزین في الجائزة وحصول برنامج آزر على المركز

األول بمجال المبادرات المجتمعیة لتعزیز الصحة النفسیة

واالستجابة.

رعایة مؤتمر الطب النفسي الدولي الخامس المقام لمدة اسبوع

من 6/3/2021 ، ومشاركة الجمعیة بورشتي عمل خالل

المؤتمر بعنوان:

1- ورشة تقییم جودة األدلة اإلرشادیة السریریة لذوي االضطرابات النفسیة. 

2- ورشة األدلة اإلرشادیة السریریة لعالج فرط الحركة وتشتت االنتباه بالمملكة : كیف نحسن تجربة

المریض وننفذ التوصیات.

رعایة ملتقى إدراك السنوي والمشاركة بمحاضرة عنوانھا

(برنامج آزر نموذج لتجربة الدعم النفسي االتصالي) وقدمھا

البروفیسور محمد القحطاني بتاریخ 5/4/2021 .

تنظیم دورة "المساعدة النفسیة األولیة" بالتعاون مع جمعیة

تالقة والمركز الوطني لتعزیز الصحة النفسیة بإقامتھا في مقر

الجمعیة یومي االثنین والثالثاء 25/1/2021 .

المشاركة في حملة (روح العطاء) للتبرع بالدم والتي

نظمھا فریق قوة عطاء التطوعي ومستشفى الملك فیصل

التخصصي لمدة یومین في 7/4/2021 في واجھة الریاض.

إطالق حملة (یدًا بید لعالج أبنائنا)  في شھر رمضان المبارك شملت مواقع التواصل االجتماعي

والشاشات اإلعالنیة بالتعاون مع مجموعة فادن للدعایة واإلعالن بمدینتي الخبر وجدة.

المشاركة بحملة ( #قد_الثقة ) مع مؤسسة الملك خالد

الخیریة والتي امتدت لعشر أیام من بدایة شھر رمضان

المبارك في مواقع التواصل االجتماعي.

المشاركة بملتقى محفزات العمل التطوعي وآثرھا على القطاع

الغیر ربحي والذي كان بتنظیم من وزارة الموارد البشریة

والتنمیة االجتماعیة االثنین 18/1/2021.

المشاركة بورشة التسویق في القطاع غیرالربحي التي أقامتھا

أكادیمیة المسؤولیة االجتماعیة في 2/3/2021 .

ضمن برنامج االتصال المؤسسي الداخلي  تفعیل المناسبات

العامة واألیام العالمیة (الیوم العالمي للمرأة، ملتقى تبادل

التھاني بمناسبة شھر رمضان المبارك) . 

اجتماعات العمل

اجتماع لجنة تحكیم المقاییس العملیة ضمن أعمال مشروع

المسح الوطني الضطراب فرط الحركة وتشتت االنتباه في مقر

الجمعیة یوم األحد 14/02/2021.

اإلجتماع مع مجموعة بناء الطاقات في ورشة عمل الستكمال

الخطة االستراتیجیة ضمن مشروع البناء المؤسسي تحت

مظلة مؤسسة الملك خالد، بتاریخ 17/2/2021 .

االجتماع الدوري ألعضاء مجلس اإلدارة، عبراالتصال

المرئي لمتابعة ومناقشة أعمال الجمعیة یوم الثالثاء

.30/3/2021

اجتماع الجمعیة العمومیة یوم األربعاء 28/4/2021 

حضورًیا في مقر الجمعیة وعن بعد. تم استعراض القوائم

المالیة لعام 2020 وموازنة عام2021 حسب البرامج

والمشاریع والخطة االستراتیجیة، ومن ثم تم التصویت للمجلس

الجدید.

ماذا قدمنا لذوي اضطراب فرط الحركة وتشتت االنتباه؟

الدعم والعالج

784 حالة تم تشخیصھا وعالجھا في المراكز المتخصصة.

142 حالة من مستحقي الزكاة تم دعم برامجھم العالجیة بالكامل.

53 حالة تشخیص وعالج استفادت من الخصم الخاص بالجمعیة.

70 حالة محولة لمراكزالنمووالسلوك ومراكز التربیة الخاصة.

8  زیارات میدانیة للحاالت.

یتم دعم برامج العالج من مبالغ الزكاة

برامج وأنشطة لألطفال بالتعاون مع مكتبة كان یاما كان

في الریاض، ومركز األندلسیة في جدة، ومؤسسة لمسة

الطفولة في الشرقیة.

برنامج آزر (الجلسات الفردیة عن بعد)

73 جلسة للشباب في الریاض.
32 جلسة للشباب في المدینة المنورة والدمام وجدة وجازان.

4 من الكوادر المؤھلة من األطباء والمختصین بعلم النفس.
60 دقیقة مدة كل جلسة.

برنامج رزین

26 شابـ/ـة استفاد من برنامج تطویر المھارات الشخصیة والتنظیمیة.
17 ساعة تدریبیة لكل شابـ/ـة.

برنامج مستشارك
مشاركة مجموعة من االستشاریین والمختصین لتقدیم إستشارات مباشرة في عدة  لقاءات

عبر البث المباشر في منصة تویتر. 

ماذا قدمنا ألھالیھم؟

جلسات تقارب اإلرشادیة (عن بعد) 
الجلسات الجماعیة

102 مشارك في 6 جلسات

120 دقیقة مدة كل جلسة 

الجلسات الفردیة

6 مشاركین

90 دقیقة مدة كل جلسة

ورشة لألھالي عن بعد بعنوان (مفاھیم العالج األسري

لذي االضطراب) حضرھا 106 مشارك

ورشة لآلباء قدمت في مركز إشراق بالشراكة مع

مركز التواصل الشامل بعنوان (إعادة توجیھ السلوكیات

السلبیة) حضرھا 13 مشارك

ماذا قدمنا للتربویین؟

تدریب التربویین (عن بعد)
تقدیم دورة (التعلیم عن بعد لذوي فرط الحركة وتشتت االنتباه) 4 مرات عن بعد

120 معلمـ/ـة مشارك من جدة (لقاء واحد)

408 معلمـ/ـة مشارك من الریاض (3 لقاءات)

تسجیل سلسلة فدیوات توعویة للمعلمین، تم رفعھا في قناة

إشراق في الیوتیوب ونشرھا بحسابات مواقع التواصل

االجتماعي. للمشاھدة أنقر ھنا

التطوع مع إشراق

یتم رفع الفرص التطوعیة على المنصة الوطنیة

للعمل التطوعي

424 ساعة تطوعیة

35 متطوع التحق بالفرص التطوعیة

التبرعات والمنح

للفترة (ینایر-أبریل) 2021

التسجیل في المنصة الوطنیة للتبرعات والمشاركة بحملة شھر
رمضان المبارك حتى اكتمال فرصة التبرع لبرنامج الجمعیة.

تقدم خدمات إشراق لجمیع المستفیدین "مجاًنا"

ونرحب بمساھماتكم معنا 
 

انضم معنا وجدد عضویتك تبرع اآلن
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