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مديىة الشازقة للخدمات إلاوصاهية
مؤطظت أهليت مظخللت
أول مؤشصة إمازاثية ثقدم خدمات لألشخاص ذوي إلاعاقة مىر عام 9191
زؤيتىا:
أن هكىن مؤطظت زائدة في مىاصسة واخخىاء وجمكين ألاشخاص من ذوي لاعاكت في دولت لامازاث العسبيت املخددة والىطن
العسبي.
زشالتىا:
هدن وعمل معا للحد من أطباب لاعاكت بالخدخل املبكس والخىعيت املجخمعيت ،ووعمل على مىاصسة واخخىاء وجمكين ألاشخاص
ذوي لاعاكت بالخعليم والخأهيل والخىظيف ليكىهىا مشازكين ومظخللين في مجخمعاتهم.
أهدافىا:
 .1الخمكين من خالل خدماث مباشسة عالجيت وجسبىٍت وحعليميت وجأهيليت ،باإلضافت إلى الخىظيف.
 .2العمل على الحد من أطباب لاعاكت بالكشف والخدخل املبكسٍن .
 .3جلدًم خدماث الخىعيت والخثليف عبر وطائل لاعالم املخخلفت .
 .4جلدًم خدماث اجخماعيت بالشساكت مع مخخلف كطاعاث املجخمع .
 .5الخعاون الدولي مع املىظماث العاملت في مجال لاعاكت و املجال الاجخماعي .
املدازس واملساكز وألاقصام التابعة للمديىة:
 - 9زوضة ومدزشة ألامل للصم
 - 2مدزشة الوفاء لتىمية القدزات
 - 3قصم العالج الطبيعي والوظيفي
 - 4مسكز مصازات للتطويس والتمكين

-5
-6
-9
-8

مسكز التدخل املبكس
مسكز الشازقة للتوحد
مسكز مديىة الشازقة للصمعيات
مسكز التقىيات املصاهدة

الفسوع:
للمدًىت ثالثت فسوع جلدم خدماتها لألشخاص ذوي لاعاكت في إمازة الشازكت وهي:
ـ فسع خوزفكان ـ
ـ فسع الريد ـ
ـ فسع كلباء ـ
السيادة :


حعخبر مدًىت الشازكت للخدماث لاوظاهيت أول مؤطظت إمازاجيت مخخصصت لحاالث لاعاكت في دولت لامازاث العسبيت
املخددة جم افخخاخها في  22أكخىبس .1979
أول من هظم هادًا صيفيا للمعاكين (صيف .)1986



أول من جبنى زٍاضت ألاشخاص ذوي لاعاكت من خالل جأطيع واخخضان هادي الثلت للمعاكين (.)1987
أول من أصدز مجلت شهسٍت مخخصصت وهي مجلت "املىال" ألاولى من هىعها والثاهيت بعد وشسة املعىكىن الكىٍديت (ماًى
.)1987
أول من دعا إلى إشالت الحىاجص ( ) 1991وكد اطخجابذ ألاماهت العامت لبلدًاث الدولت فأصدزث في فبراًس  1991كاهىن
جىظيم البىاء وضمىخه بىدا خاصا بضسوزة جىفير الخعدًالث والدظهيالث الالشمت لألشخاص ذوي لاعاكت.
أول من جبنى جدليم مطلب ألاشخاص ذوي لاعاكت بالحصىل على زخص كيادة الظيازاث بالخعاون مع إدازة املسوز
والترخيص بشسطت الشازكت.
أول من أدخل خدمت الكشف والخدخل املبكسٍن في مىطلت الخليج العسبي من خالل مسكص الخدخل املبكس (.)1993



أول من أدخل خدمت مخخصصت لحاالث الخىخد في دولت لامازاث العسبيت املخددة في العام (. )1995 - 1994
أول من وظف الفن في خدمت ألاشخاص ذوي لاعاكت في دولت لامازاث العسبيت املخددة من خالل جأطيع جماعت
لامازاث للفن الخاص بالشازكت (أكخىبس  )1995ثم أوشأ جماعت لابداع الفني لألشخاص ذوي لاعاكت بشكل مظخلل
ومكمل لجماعت لامازاث للفن الخاص (دٌظمبر  ) 2212ليخىج كل ذلك بافخخاح مسكص الفن للجميع (فلج) في مازض .2217
أول من أطس جهىد أ ولياء أمىز ألاشخاص ذوي لاعاكت من خالل املبادزة لخأطيع جمعيت أهالي ذوي لاعاكت باإلمازاث
وكان مظماها جمعيت املظخلبل (الاجخماع الخأطيس ي ألاول هىفمبر .)1996
أول من أدخل جسجمت لغت لاشازة إلى املدطاث الخلفصٍىهيت في الدولت (هىفمبر .)1999



جىظيم مؤجمس إخىة الشخص املعاق وهى ألاول على مظخىي الىطن العسبي والثاوي على مظخىي العالم (أبسٍل )2228
أول من أدخل حعليم املىطيلى باأللىان لألشخاص ذوي لاعاكت الرهىيت في دولت لامازاث (ماًى .)2228
أول من هظم بسهامجا للعالج باملىطيلى على مظخىي الدولت .2214



إدخال ججسبت املىاصسة الراجيت لألشخاص ذوي لاعاكت ذهىيا (ًىاًس .)2229













