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تأسس مركز المشاعر اإلنسانٌة لرعاٌة واٌواء ذوي اإلحتٌاجات الخاصة فً دولة اإلمارات العربٌة المتحدة فً
تشرٌن األول( أكتوبر )عام  ۰۲۲٤كصرح إنسانً خٌري غٌر ربحً ٌضم فً أروقتھ معاناة أسر األطفال ذوي
اإلحتٌاجات الخاصة فً إٌجاد مركز تأھٌلً متخصص ٌقبل حاالت أطفالھم الشدٌدة والمتعددة اإلعاقة.
واآلن ٌضم المركز  ۸٤حالة من ذوي اإلحتٌاجات الخاصة متوسطً وشدٌدي اإلعاقة.
رسالة مركز المشاعر اإلنسانٌة ھً التوسع والتمٌز فً تأھٌل وتعلٌم ورعاٌة فئات ذوي اإلحتٌاجات الخاصة .
وھناك مجموعة مترابطة من الخدمات التربوٌة والعالجٌة والمتابعة الصحٌة وتطوٌر االستقالل الذاتً وتشمل:
عالج طبٌعً  -عالج وظٌفً وحسً  -عالج نطق وتطوٌر التواصل الوظٌفً  -تعدٌل سلوكً  -تربٌة رٌاضٌةتأھٌلٌة – تأھٌل مھنً  -عالج موسٌقى إضافة إلى برامج ترفٌھٌة مدروسة تبعا الحتٌاجات وقدرات األطفال وتشمل
رحالت وأنشطة خارجٌة.
كذلك ّ
ٌقدم لھم المركز برامج تربوٌة لتطوٌر المھارات االدراكٌة المعرفٌة االساسٌة ومھارات القراءة الكتابة
والحساب ،وبرامج تطوٌر السلوك التكٌفً من خالل استغالل طاقاتھم وقدراتھم لٌعتمدوا على ذواتھم.
كما ٌقدم لھم متابعة صحٌة ورعاٌة تمرٌضٌة من قبل ممرضات متخصصات ومرخصات من قبل دائرة الصحة فً
دبً  ،إضافة إلى برنامج الكسوة الصٌفٌة والشتوٌة  ،ووجبات صحٌة بمعدل  ٥وجبات ٌومٌاً .
وتشٌر لٌنا عوٌس المدٌرالفنً والتنفٌذي لمركز المشاعراإلنسانٌة الى أ ّنھ عند التحاق الطفل بالمركزٌ ،قوم القسم
المختص بالتقٌٌم النمائً والقسم الفنً المختص بدراسة الحالة ..ثم ٌقوم فرٌق العمل باالجتماع مع والدي الطفل،
وشرح طبٌعة الوضع بشكل شامل ،وإعطاء جدول لوالدة الطفل لحضور الجلسات العالجٌة لمدة أسبوع لتدرٌبھا
وتأھٌلھا لمتابعة ما ٌتعلق بتطوٌر قدرات الطفل فً المتزل.
وھناك دورات تدرٌبٌة وورش عمل دورٌة لؤلسر وأفراد من المجتمع المحلً وتشجٌعھم على حضور المؤتمرات
والمحاضرات المحلٌة وإرسال بروشورات توعٌة عن التطورات الخاصة بالتأھٌل والعالج لمثل ھذه الحاالت ،
إضافة إلى المتابعة الٌومٌة من قبل المعالجٌن والمعلمٌن من خالل ملف ٌومً ٌرسل لؤلھل لٌبقوا على تواصل وعلم
بالتأھٌل الٌومً لالرتقاء بالخدمات والتأھٌل.
الرؤٌا:
الكل فى حاجة لآلخرٌن.
الرسالة:

تقدٌم أفضل الخدمات العالجٌة والتربوٌة بأعلى مستوى من الكفاءه ضمن مواصفات الجودة العالمٌة الخاصة فى
تأھٌل وتعلٌم و رعاٌة فئات ذوى اإلحتٌاجات الخاصة كمنظومة متكاملة وبشكل شمولى.
السٌاسة و اإلستراتٌجٌة:
ٌعتمد المركز فى سٌاستھ على قبول جمٌع الفئات من ذوى االعاقة مع التركٌز على قبول الحاالت المتوسطة إلى
الشدٌدة والحاده ومتعددى اإلعاقة وخاصة (اإلعاقات الجسدٌة والصحٌة – فئة الشلل الدماغى  ،التصلب الحدبى –
الجنف –وغٌرھا – اإلعاقات العقلٌة بأنواعھا – إضطراب طٌف التوحد بأنواعھ – اإلضطرابات السلوكٌة) و
اإلنفعالٌة والتركٌز بشكل خاص والتفرد بقبول األٌتام المعاقٌن إٌمانا منا بتفرد إحتٌاجاتھم باإلعتماد على توفٌر
برامج عالجٌة تأھٌلٌة وتربوٌة فردٌة ودعم نفسى ورعاٌة تمرٌضٌة وذاتٌة على أعلى مستوى من الكفاءه والجوده
الشاملة والمستمره تحت مظلة إنسانٌة تجمع بٌن الدفء و العاطفة والجوده تبعا إلحتٌاجات كل طفل بشكل فردى و
برنامج جماعى لتمكٌنھم من اإلستقالل الذاتى والتكٌف ضمن المجتمع األكبر من خالل العمل مع معالجٌن ومعلمٌن
بمستوى متمٌز من التخصص وتحت قٌادة متخصصة و مؤھلة واعٌة قادرة على توفٌر ما ٌلزم من دعم مادى
ومعنوى لتحقٌق اإلستدامة والتمٌز.
أھداف المركز
- ۱تقدٌم خدمات عالجٌة وتأھٌلٌة وتربوٌة فردٌة و متكاملة تجمع بٌن البرامج المتخصصة والمتنوعة ضمن
المواصفات العالمٌة والجودة والكفاءة لتزوٌد ھذه الفئات بمھارات حٌاتٌة استقاللٌة تمكنھم على استمرارٌة الحٌاة
بأعلى قدر من التكٌف مع المجتمع.
- ۰توفٌر قسم داخلى للفئات من اإلعاقة الشدٌدة والمعاقٌن األٌتام و األٌتام ذوى األضطرابات األنفعالٌة و السلوكٌة و
الحاالت التً لدٌھا ظروف اجتماعٌة مضطربة وذالك فى سكن مھٌأ تتوفر فٌھ كافة سبل و أنظمة الراحھ الجسدٌة
والنفسٌة ومتابعة طبٌة ورعاٌة تمرٌضٌة وبرامج عالجٌة تأھٌلٌة و ترفٌھٌة ضمن بٌئة أسرٌة تتمٌز بالحب واألمان.
- ۳تقدٌم خدمات وبرامج التدخل المبكر ضمن أفضل األسس العلمٌة والممارسات والخبرات العالمٌة
- ٤تثقٌف وتوعٌة وتدرٌب أسر ذوى اإلحتٌاجات الخاصة ودعمھم نفسٌا و معرفٌا لتمكٌنھم من التعامل مع أطفالھم
من ذوى اإلحتٌاجات الخاصة وإستغالل قدرات أطفالھم لتطوٌر قدراتھم الفردٌة وتمكٌنھم من اإلندماج فى المجتمع ،
وكذلك توعٌة أفراد المجتمع المحلى للحد من اإلعاقة قدر اإلمكان ضمن برامج تدرٌبٌة دورٌة.
 - ٥توفٌر قسم متخصص للتقٌٌم النمائى المنھجى و برامج تعدٌل السلوك  /منزلٌة  /أسر ذوى اإلحتٌاجات الخاصة
وإرشادھم و تزوٌدھم بالبرامج التأھٌلٌة المالئمة تبعا الحتٌاجاتھم وتقدٌم اإلستشارات الخاصة لتوفٌر المعٌنات
واألجھزه المساعدة تبعا لكل حالھ.
 - ٦توفٌر قسم متخصص للتدرٌب لتطوٌر الموارد البشرٌة العاملة مع ھذه الفئات لتطوٌر أدائھم وتنمٌة قدراتھم بما
ٌحقق التمٌز فى خدمة األطفال من ذوى اإلحتٌاجات الخاصة وتمكٌن األخصائٌن و المعلمٌن من األلتحاق بالدورات
التدرٌبٌة الفاعلھ والمؤتمرات وورش العمل التى تقام فى دولة اإلمارات من قبل المؤسسات العامة أو القطاع
الخاص تبعا لحاجة المركز.
 - ۷تحقٌق الدمج بجمٌع أنواعھ ( التربوى – المجتمعى ) وذلك من خالل التأھٌل والمتابعة والمشاركة من خالل
برنامج سنوى مدروس مخطط ٌشمل أنشطة ترفٌھٌة متنوعة والمشاركة فى جمٌع األنشطةو الفعالٌات الثقافٌة
والرٌاضٌة و المھرجانات و المناسبات المحلٌة .

