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نشرة سنا للربع االخير لعام 8102
 القوائم التطورية
 برنامج سنا للدعم األسري ومجموعات جديدة
 تبرع مدرسة المطران
 انضمام مدرب عمل جديد لفريق سنا
 تقييم المدارس التي نساهم في دعم اوالدنا فيها

ورشة عمل







ورشة عمل
زيارة السيد يواكيم كارلسون
جلسة توعوية
اليوم الوظيفي لشركة زين
زيارة اي ام الشريك السويدي للتنمية
لمجموعة سنا منطقة جبل الحسين

القوائم التطورية :

تبرع مدرسة المطران ونشر الوعي

لقد قامت جمعية سنا بطباعة قوائم تطورية تحمل معلومات عن تطور
اطفالنا وتوزيعها على عيادات طبية ومراكز صحية في مختلف محافظات
المملكة لنشر الوعي عن التحديات الممكن مواجهتها في مسيرة تطور
اطفالنا والمساعدة في مواجهتها.
توظيف احد األشخاص ذوي التحديات الذهنية من سكان السلط في تلك
المحافظة.

برنامج سنا للدعم االسري ومجموعات جديدة:
لقد توسعت جمعية سنا في الربع االخير من عام  8102من حيث
مجموعات الدعم االسري ليصبح عددهم  01مجموعة في عمان
والمحافظات .حيث تم عقد اول اجتماع في منطقة الكرك تاريخ
 8102/00/01في مدرسة المنشية الثانوية الشاملة للبنات.
يتم التقاء المجموعة في كل ثاني يوم اربعاء من كل شهر في تمام
الساعة  00:11صباحا.
جزيل الشكر ل  IMالشريك السويدي للتنمية على دعم هذا البرنامج.
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تبرع مدرسة المطران :
قامت مجموعة من طالب الصف الثالث في مدارس المطران ببيع الطعام
ليعود ريعه الى جمعية سنا .وقد تم رصد التبرع بمبلغ  51دينار أردني
لبرنامج سنا للمنح الدراسية للمساهمة في تعليم طفل من ذوي التحديات
الذهنية.

انضمام مدرب عمل جديد لفريق مدربي العمل في الجمعية:
وصول المتطوع الياباني (تايسي أوغورا) الى االردن ومباشره عمله
كمدرب عمل في الجمعية بتاريخ  8132/33/31وذلك بعد االجتماع مع
منسقة برنامج التشغيل السيدة عالية جمعة وجميع مدربي العمل ،ومرافقته
في جوالت ميدانية للتعرف على مهامه في ما يخص تشغيل االشخاص
ذوي االعاقة في مكان عملهم.

تقييم المدارس التي يتم دعم اوالدنا فيها :
لقد بدأت جمعية سنا مشروعها التابع لبرنامج المنح الدراسية في زيارة
المدارس وتقييمها والتأكد من استفادة الطالب المدعومين فيها والحرص على
اخذ المدرسة احتياطات السالمة في التعامل مع اوالدنا ومتابعة حضور االهل
لحاالت ابنائها.

ورشة عمل:
مشاركة عدد من موظفيه الجمعية في تدريب إدارة دورة حياة المشروع
والذي عقد من قبل منظمة  RED Rبالشراكة مع المؤسسة السويدية في
عمان على مرحلتين :االولى لمدة  1ايام و بواقع  9ساعات بتاريخ
 8132/33/3 -8132/31/11والثانية لمدة يومين تاريخ -8132/38/11
. 8132/38/13
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زيارة السيد يواكيم كارلسون:
لقد زار السيد يواكيم كارلسون وهو احد موظفي مؤسسة سيدا التي
بدورها تكون الممول الرئيسي ألي ام الشريك السويدي للتنمية،
للتعرف على مشاريع جمعية سنا وبرامجها لتقييم االثر التي احدثته
سنا في المجتمع بعد دعم أي ام الشريك السويدي للتنمية والتأكد
من حسن العالقة التي تجمع جمعية سنا بالشريك السويدي للتنمية.
حيث ان هذا االجتماع كان في غاية االهمية من حيث استمرارية
الدعم للجمعية.
لقد استطاع السيد يواكيم لمس النجاح التي احدثته جمعية سنا في
توعوية
خالل:مشاريعها ،وبناءا عليه تمت الموافقة على
جلسة من
المجتمع
تمويل جمعية سنا للخمس سنوات القادمة.
قامت منسقة برنامج التشغيل السيدة عالية جمعة ومدربة
العمل السيدة نهاية عطيات بتلبية الدعوة لحضور جلسة
توعوية اقامتها غرفة تجارة السلط بالتعاون مع وزارة العمل
في محافظة البلقاء بتاريخ  ،8132/33/2استهدف من خاللها
مجموعة من أصحاب العمل في المحافظة وتم مناقشة سبل
التعاون لدعم التمكين االقتصادي لألشخاص ذوي اإلعاقة،
كما وتم عرض بعض التجارب الناجحة في تشغيل االشخاص
الوظيفي لشركة زين:
اليوم االعاقة .
ذوي
كما وشاركت مسؤولة برنامج التشغيل في الجمعية السيدة عالية جمعة
باليوم الوظيفي الذي اقامته شركة زين في مجمع الحسين لالعمال
 Zincيوم االثنين الموافق  ١١٢٢/٢١/٣وكان دور منسقة برنامج
التشغيل بجمعية سنا العمل كميسرة لالشخاص ذوي االعاقة الذهنية في
التقديم للوظائف ومقابلة مسؤولي الموارد البشرية و التشبيك مع
الشركات.

زيارة اي ام الشريك السويدي للتنمية في احد
اجتماعات الدعم االري لجمعية سنا:
لقد قامت اي ام الشريك السويدي للتنمية برفقة مجموعة من
اعضاء اي ام في السويد بزيارة احد اجتماعات الدعم
االسري في منطقة جبل الحسين بحضور كل من السيد
طارق عربي كاتبي مسؤول الموارد البشرية في فندق
روتانا والسيد محمد الحوراني مدير المصبغة لمشاركتنا
تجربتهم في التشغيل.
باالضافة الى الموظفين من ذوي االعاقة (ناصر منصور)
الذي يعمل في فندق الريجينسي.
و مالك الخطيب والتي تعمل في فندق الالندمارك باالضافة
الهاليهم للتحدث عن تجربتهم بعد العمل.
و عالية جمعة منسقة برنامج التشغيل للحديث عن آلية
التشغيل
و مدربة العمل نهاية عطيات للحديث عن التحديات خالل
فترة التدريب.

