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.إيصال رسالة الجمعية للمجتمع من خالل دعم وتغطية األنشطة والفعاليات التي تقيمها والبرامج والخدمات التي تقدمها لمستفيديها1

.بناء جسور التواصل المباشر بأنواعه بين الجمعية وجميع شرائح المجتمع من أصحاب المصلحة أو غيرهم بما يحقق تعزيز الصورة الذهنية للجمعية ورضا المستفيدين2

.توسيع نطاق الشراكات للتعاون والتكامل مع القطاع العام والخاص في مدينة الرياض والمنطقة الشرقية1

.تطوير آلية العمل مع الجهات المانحه من خالل اإلطالع على أفضل الممارسات في مجال العمل اإلحترافي لتنمية اإليرادات2

توسيع نطاق التعاون والتكامل مع القطاع العام و الخاص1

استقطاب الدعم العيني واللوجستي لبرامج وخدمات الجمعية2

.تنفيذ كافة اإلجراءات التنظيمية للفعاليات التكريمية والريعية للجمعية حسب اإلجراءات المعتمدة3

.توطيد العالقات مع األعضاء، الكفالء، المتطوعين1

.توسيع النطاق اإلجتماعي لألعضاء، الكفالء2

.اإلرتقاء بفئة المانحين لبرنامج الكفالة من الفردي إلى المؤسسي3

استقطاب المتطوعين4

تفعيل اليوم العالمي للتطوع وحملة التطوع عن بعد و تفعيل التطوع بحملة فبراير  5

تعزيز الصوره الذهنية للجمعية من خالل إعداد وصنع التصاميم التسويقية اإلحترافية 1

.تطوير التصاميم من الطابع التقليدي إلى اإلحترافي2

.تفعيل أفضل الممارسات في استقطاب الدعم الفني من الجهات المختصه بالتصميم والجرافيك3

تنظيم وتطوير آلية العمل اإلداري والفني1

التدريبي المتخصص– توسيع نطاق التعاون والتكامل مع القطاع الترفيهي 1

فتح باب التعاون لتفعيل خدمات سند الترفيهي2

الحفاظ على استدامة تقديم الخدمات التعليمية لألطفال في البرنامج1

توسيع نطاق تقديم الخدمة التعليمية2

تطوير منهجية تقديم خدمة العالج الترفيهي1
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(التوعوية - الصحية - التربوية  )تنفيذ إجراءات اخراج المطبوعات 1

نشر المواد التربوية والتوعوية بالموقع اإللكتروني2

تجهيز وتأثيث عدد من المرافق بمراكز اورام األطفال1

رفع مستوى جودة الخدمات المقدمة  وتنوعها حسب احتياج المستفيدين1

توسيع نطاق التعاون مع الجهات المتخصصة في تقديم البرامج واألنشطة المهارية1

توسيع نطاق تقديم الخدمات العالجية لألطفال المقيمين بمراكز األورام1

رفع مستوى جودة الفعاليات واألنشطة المقدمة لألطفال1

استحداث آلية لتوفير الدعم اللوجستي لحفالت نهاية العالج1

توسيع نطاق تقديم خدمة لعبة ترسم بسمة1

الحفاظ على تطوير آلية تقديم الخدمات االستشارية1

تطوير خدمة التقبل اإليجابي لحديثي التشخيص2

الحفاظ على  آلية تقديم الخدمات المعنوية3

تجهيز مقار لتفعيل برنامج الدعم المعنوي4

الحفاظ على آلية تقديم البرنامج التدريبي لالخصائيين العاملين في مجال سرطان الطفولة5

(اليوم العالمي للطفل المريض بالسرطان، يوم األم، اليوم العالمي للصحة النفسية )تقديم األنشطة والفعاليات 6

توفير قاعدة مرجعية لألبحاث العلمية الممنوحة من جمعية سند1

تعزيز دور العاملين في التوعية باألدورا والخدمات والبرامج التي تقدمها الجمعية1

رفع مستوى آداء الفريق من خالل وضع معايير إلنجاز المهام والمسؤوليات2

ي الخطة التفصيلية*
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