سياسة تنظيم العالقة مع المستفيدين

مقدمة:
تعتمد جمعية سند الخيرية في كافة مراكز أورام اململكة السياسات والجراءات التي تنظم عالقتها بجميع األطراف
من املستفيدين والداعمين واملتطوعين وخالفه  ,بما يكفل حقوق الجمعية وكافة هذه األطراف.وتشكل أنظمة العمل
والعقود املصدر األساس ي في تحديد حقوق وواجبات املتعاقدين وحدود املسؤولية وطريقة أدائها وتبعات التقصير في
اآلداء وطريقة تسوية الخالفات التي قد تنشأ من جراء تنفيذ هذه االلتزامات بشكل يكفل حماية األطراف ذات
العالقة مع الجمعية .
حيث أولت الجمعية جل اهتمامها لصيغة العالقات مع املستفيدين من خالل وضع آليات تنظيم هذه العالقة مع
مستفيديها باستمرار والتعديل عليها وتعميمها بما يكفل حقوق الطرفين.

الهدف العام:
تحقيق مستويات آداء متميز ومستدام بما يلبي احتياجات املستفيدين من كافة الشرائح من خالل تطبيق أفضل املمارسات
املهنية في القطاع الغير ربحي لنجاز معامالتهم ومتابعة متطلباتهم ومقترحاتهم وتضمينها في الخطط التطويرية لرفع آداء
املنشأة .

األهداف التفصيلية:
تطبيق منهجية عملية تساعد على إدارة وتعزيز العالقات مع املستفيدين من خالل :
 حصر احتياجات وتطلعات املستفيدين واملتبرعين بنسب تقديرية لكل جانب وترجمتها في محاور الخطط
االستراتيجية.
 تطوير قنوات التواصل من خالل وسائل أكثر مرونة لسهولة وصول املستفيدين للقسم املعني .
 تطبيق معايير قياس مستوى رض ى املستفيدين وتحليل البيانات واستخدامها في اتخاذ القرارات املتعلقة
بتطوير وتحسين أداء املنشأة.
 تقديم البرامج والخدمات باستخدام الوسائل التقنية الحديثة.

املمارسات في تقديم الخدمة للمستفيد وذلك عن طريق اآلتي:






تصحيح املفاهيم السائدة لدى املستفيد عن الخدمات املقدمة في الجمعية.
تكوين انطباعات وقناعات ايجابية جديدة نحو الجمعية وما تقدم من خدمات.
نشر ثقافة تقييم جودة الخدمة لدى املستفيد والتأكيد على أنه حق من حقوق املستفيد حيث أنها أداة
للتقويم والتطوير.
نشر ثقافة جودة الخدمة بين جميع األقسام التي تقدم خدماتها للمستفيدين الداخلية أو الخارجية.
ابتكار تقنيات إدارية لالرتقاء بمستوى ونوعية الخدمات املقدمة للمستفيدين .

القنوات املستخدمة للتواصل مع املستفيدين :


الالئحة األساسية للجمعية.



املقابلة.
االتصاالت الهاتفية  /االتصاالت املرئية .
عقد االجتماعات .
وسائل التواصل االجتماعي.
املخاطبات.
خدمة التطوع.
املوقع االلكتروني للجمعية.








التعامل مع املستفيد إلنهاء معامالته باآلتي:






استقبال املستفيد بلباقة واحترام والجابة على جميع االستفسارات وإعطاء املراجع الوقت الكافي
التأكد من تقديم كافة املعلومات املطلوبة ،وعلى املوظف مطابقة البيانات والتأكد من صالحيتها وقت التقديم
التأكد من صحة البيانات املقدمة من طالب الدعم والتوقيع عليها وأنه مسؤول مسئولية مباشرة عن صحة
املعلومات
استكمال اجراءات التسجيل مع اكتمال الطلبات .
تقديم الخدمة حسب نتائج الدراسة .

شروط القبول في البرامج والخدمات:
الخدمة االجتماعية:








ً
تقدم الخدمات للطفل من سن الوالدة إلى سن الثامنة عشر عاما .
يجب ان يكون الطفل محول من إحدى املستشفيات الحكومية أو الخاصة ومراكز األورام داخل اململكة العربية
السعودية.
أن تكون بيانات التحويل من مراكز األورام شاملة (استمارة بحث اجتماعي – إثبات الطفل وولي أمره – تعريف
بالراتب لولي األمر – تقرير طبي جديد– أي إثباتات أخرى تثبت حالة األسرة االجتماعية واالقتصادية
إثبات الصرف من الضمان االجتماعي إذا كان من املستفيدين منه).
أن يكون التقرير الطبي جديد ومعتمد ،مختوم من الطبيب املعالج.
أن تكون استمارة البحث االجتماعي معتمدة من قسم الخدمة االجتماعية باملستشفى.
أن تكون األسرة غير قادرة على تقديم الخدمات والبرامج لطفلها بسبب الوضع املادي وذلك يخضع لدراسة
الحالة وشروط كل خدمة.
 في حال عدم توفر جميع شروط قبول الحالة يمكن للجمعية استثناء بعض الحاالت على أن يتم توضيح
الوضع االجتماعي كامل في البحث االجتماعي من قبل اخصائي املستشفى.

برنامج سند التعليمي:






تقدم الخدمات التعليمية من سن ثالث أعوام إلى سن الثامنة عشر .
أن يكون الطالب ضمن الفئة املخدومة في الجمعية .
أن يكون الطالب مسجل بنظام نور.
أن يكون الطالب منتسب ملدرسة ويقيم مع مدرسته بنظام دوري.
أن يكون الطالب منقطع عن املدرسة ويقيم بالتنسيق مع وزارة التعليم بإعادة تفعيل ملفه وتقديم االختبارات.

خدمة العالج الترفيهي
 ال يشترط آن يكون من الفئة املخدومة.
 أن يكون الطالب ملتحق باملدرسة آو ملتحق بالخدمة التعليمية.
 أن يكون الطالب تحت العالج آو انهى فترة عالجة وتحت املتابعة.

برنامج الدعم املعنوي:









ً
تقدم الخدمات للطفل من سن الوالدة إلى سن الثامنة عشرعاما .
ال يشترط آن يكون من الفئة املخدومة.
أن تكون الحالة تحت العالج آو انهى فترة عالجة وتحت املتابعة.
ان يكون الطفل محول من إحدى املستشفيات الحكومية ومراكز األورام في اململكة العربية السعودية.
أن تكون بيانات التحويل كاملة .
أن يكون التقرير الطبي جديد ومعتمد ،مختوم من الطبيب املعالج.أن تكون األسرة غير قادرة على تقديم الخدمة لطفلها بسبب الوضع املادي وذلك يخضع لدراسة الحالة وشروط
كل خدمة.
 في حال عدم توفر جميع شروط قبول الحالة يمكن للجمعية استثناء بعض الحاالت على أن يتم توضيح
الوضع االجتماعي كامل في البحث االجتماعي من قبل اخصائي املستشفى.

