االهداف واخلطة التشغيلية
للعام 0202م0200/م

هقدهة
بسم هللا الرحمن الرحمن الرحٌم ..
الحمد هللا والصالة والسالم على أشرف األنباٌء والمرسل نبٌنا محمد
وعلى إله وصحبه افضل الصالة واتم التسلٌم
تم إعداد أهداف وخطة الجمعٌة للعام 0202م0200/م آخذٌن فً
االعتبار الحاجة الماسة ألحداث نقله نوعٌة فً سٌر عمل الجمعٌة
والوصول إلى مرحلة متقدمة من العمل المإسسً المتمٌز بتعاون
االخوة العاملٌن بالجمعٌة وبدعم مبارك من مجلس اإلدارة.
فريق العول

اجملاالت التي تشولها االهداف واخلطة لعام م0200/ 0202م
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الشإون االدارٌة والمالٌة
االعالم والتواصل
الشراكات وتنمٌة الموارد المالٌة
خدمة المستفٌدٌن
البرامج واالنشطة

أهن هالهح اهداف وخطة اجلوعية  0202م0200/م

-

 استكمال بناء المقومات األساسٌة (البناء الداخل للجمعٌة)التركٌ ٌز على العاملٌن فً الجمعٌة
التواصل الفعال مع الداعمٌن والكفالء
التواصل الفعال مع المستفٌدٌن
تعزٌز عالقة الجمعٌة بالمجتمع ومد جسور التعاون مع
الجهات ذات العالقة
ترسٌخ الصورة الذهنٌة اإلٌجابٌة للجمعٌة لدى المجتمع
تفعٌل دور المتطوع
التوسع ف تقدٌم برامج نوعٌة تحقق الرعاٌة الشاملة لألٌتام
بناء شراكات جدٌدة وتفعٌل الشراكات الحالً

الشؤوى اإلدارية واملالية
ً
اهلدف الرئيسي

الٌشاط  /الرباهج

ٌزٌارة جم ٌعٌات مت ٌمٌزة فً نفس مجال
وعمل الجم ٌعٌة
االستفادة من أفضل التجارب
والممارسات ف مجال عمل الجم ٌعٌة

عمل دلٌٌل ال ٌسٌاسة اإلعالمٌة
عمل دلٌٌل هوٌ ٌة الجم ٌعٌة

تحقٌٌق معاٌٌٌر الت ٌمٌز فً
التطوٌ ر والتح ٌسٌن والجودة

ٌ
الوظٌفً
عمل دل ٌٌل السلوك
مراجعة وتح ٌدث الئحة ٌ
تنظم العمل
ٌ
ٌ
الوظٌفً
مراجعة وتح ٌدٌث اللوائح وتوثق كافة مراجعة وتح ٌدث دل ٌٌل الوصف
المهام واإلجراءات
مراجعة وتح ٌدث الالئحة المالٌة
مراجعة وتح ٌدث دل ٌٌل الصالحٌات
عمل دلٌٌل التبرعات ال ٌعٌ ٌنٌة
تبنً ثقافة الجودة والت ٌمٌز  ،تطبٌق بعض معا ٌٌر الجودة فً جمٌع انشطه الجم ٌعٌة
تحد ٌٌد كافة المخاطر المحتملة وتطوٌ ٌر الحلول والبدائل االزمة لمواجهة المخاطر
وآلٌٌة سرعة التجاوب

الشؤوى اإلدارية واملالية
الٌشاط  /الرباهج
ٌ
التوظٌف واإلعالن عنها والمقابالت
تطوٌ ٌر عملٌٌة
واالختبارات واالستمارات الخاصة بذلك بناء على
ٌ
الوظٌفً وبطاقات
معاٌٌٌر واضحة تستند للتحلٌٌل
ٌ
الوظٌفً وملفات التعٌٌٌن
الوصف

اهلدف الرئيسي
ٌ
تخطٌط وتؤمٌن اح ٌتٌاجات
الجم ٌعٌة من الموارد البش ٌرٌة

ٌ
التوظٌف

المكافآت والحوافز

تطوٌ ٌر ال ٌٌات النزاهة والشفاف ٌٌة

تؤ ٌمٌن الوظائف الشاغرة (التً تحتاجها الجمعٌة
للفترة القادمة)
إنشاء ملف شخصً لكل موظف
ٌ
تخطٌط المسار الوظٌفً
انشاء برنامج
مراجعة وتطوٌ ٌر نظام سلم الرواتب والمزاٌا
والحوافز الخاصة بالموظفٌٌن
االنتظام فً صرف رواتب الموظفٌٌن بتح ٌدٌد تارٌ ٌخ
ثابت من كل شهر

ٌ
معطٌات تقنٌٌة المعلومات ف توثٌق
رفع درجة االستفادة من
اإلجراءات والعملٌٌات داخل الجم ٌعٌة

تف ٌعٌل نظام الحوكمة لمنع الوقوع فً السل ٌبٌات والمخالفات
المقصودة وال ٌغٌر مقصودة
مراجعة داخلٌٌة فعالة لج ٌمٌع جوانب األداء فً الجم ٌعٌة
تنفٌٌذ كافة أعمال وإجراءات الجم ٌعٌة الداخلٌٌة من خالل العمل
ٌ
التوثٌق واألرشفة
اإللكترونً بما فٌٌها

الشؤوى اإلدارية واملالية
ً
اهلدف الرئيسي
تطوٌ ٌر وتد ٌرٌب العاملٌٌن

الٌشاط  /الرباهج
وضع برنامج تعرٌ ٌفً للعامل ٌٌن الجدد وتعرٌ ٌفهم بحقوقهم ووجباتهم
ومعلومات كافٌٌة عن الجم ٌعٌة وطب ٌٌعة العمل فٌٌها
وضع خطة تدرٌبٌة ٌراعى فٌٌها تصن ٌٌف ومهارات وقدرات العاملٌٌن
فً ج ٌمٌع مستوٌ ٌاتهم و االحتٌاجات التدرٌبة التً ٌحتاجونها
تحقٌٌق فرصة عادلة للموظفٌٌن لاللتحاق بالدورات التدرٌبة والفعالٌات
المرتبطة بمجال عملهم
تؤ ٌمٌن االحتٌاجات االسا ٌسٌة للعاملٌٌن ألداء عملهم

ت ٌهٌئة ب ٌٌئة عمل محفزة تعزز روح الوالء
والنتماء للجم ٌعٌة

استقطاب وتحف ٌٌز المتطوعٌٌن

إقامة عدد ( )0لقاء للموظفٌٌن والمتعاونٌن
إقامة عدد ( )0لقاء للموظفات والمتعاونات
تؤ ٌمٌن ٌبٌئة عمل ٌ
نظٌفة وصحٌ ٌة فً مقر العمل
التؤكد من وضوح النظم واإلجراءات
تحفٌز وتشجٌع العاملٌٌن على حب المبادرة وتق ٌدٌم
المقترحات والمالحظات

إعداد دلٌٌل للعمل التطوع ٌٌتضمن ال ٌسٌاسات واإلجراءات التً توفر
الفرص المشجعة على المشاركة فً العمل ف الجم ٌعٌة وتدعم
مبادرات التطوع
مراجعة وتح ٌدٌث صفحة التطوع ف موقع الجم ٌعٌة لتتضمن قواعد
ٌبٌانات متكاملة ونماذج المشاركة
مراجعة قائمة المتطو ٌعٌن المسجلٌٌن فً موقع الجم ٌعٌة لالستفادة منهم
من خالل التواصل معهم

اإلعالم و التىاصل
اهلدف الرئيسي
تحق ٌٌق ظهور إعالمً م ٌمٌز

الٌشاط  /الرباهج
ٌ
وتوثٌق كافة المواد اإلعال ٌمٌة للجم ٌعٌة
أرشفة
نشر مواد إعال ٌمٌة مختلفة عن الجم ٌعٌة ومتابعة ما ٌٌنشر من مواد
إعال ٌمٌة عن الجم ٌعٌة والعمل ٌ
الخٌري بمختلف وسائل اإلعالم والرد
على ج ٌمٌع الحاالت التً تتطلب الرد
تف ٌعٌل مشاركة الشخ ٌ
صٌات المجتم ٌعٌة للتع ٌرٌف بالجم ٌعٌة عن طرٌ ٌق
دعوتهم ٌزٌارة الجم ٌعٌة او حضور الفعال ٌٌات التً تقٌمها الجم ٌعٌة
تطوٌ ٌر وإصدار مواد إعال ٌمٌة ووضع آل ٌٌة لتو ٌزعها على مختلف
العمالء (تقا ٌرٌر_ ملفات  -هدا ٌٌا دعا ٌئٌة  -أفالم وثائقٌٌة ودعا ٌئٌة
وإعال ٌمٌة(
ٌ
تطوٌ ر وتف ٌعٌل و تنظم حمالت إعال ٌمٌة واعال ٌنٌة وقٌٌاس نتائجها
إقامة لقاء إعالمً فً المحافظة للتع ٌرٌف ببرامج الجم ٌعٌة

تطوٌ ٌر موقع الجم ٌعٌة لكون أكثر جاذ ٌبٌة
ز ٌٌاده عدد الفعال ٌٌات والمناسبات
اإلعالمٌة التً تشارك فٌٌها الجم ٌعٌة تف ٌعٌل دور وسائل التواصل االجتماعً للجم ٌعٌة واستخدام وسائل جد ٌٌدة
تف ٌعٌل مشاركة مشاهٌٌر التواصل االجتماعً للتعر ٌٌف بالجم ٌعٌة عن
طرٌ ٌق دعوتهم ٌزٌارة الجمعٌة او حضور الفعال ٌٌات التً تقٌٌمها الجم ٌعٌة
بهدف التعرٌ ٌف بالجم ٌعٌة

الشراكات وتٌوية املىارد املالية
اهلدف الرئيسي
بناء وتفعٌٌل الشراكات

الٌشاط  /الرباهج
تحدٌٌد الشركاء المستهدفٌٌن الر ٌئٌسٌٌٌن وتصنٌٌفهم لتحقٌٌق أفضل فائدة
وتقٌٌٌم كافة المزاٌٌا والمخاطر المحتملة من مختلف الشراكات

إ ٌٌجاد ابتكارات وأفكار إبدا ٌعٌة وتف ٌعٌلها مع الشركاء وعمل اتفاقٌٌات
تعاون وتطوٌ ٌر برامج لتع ٌزٌز العالقة معهم
عمل برنامج ٌ
للزٌارات تشمل مسإولٌٌن وتجار وشركات لشرح أهداف
وبرامج الجم ٌعٌة بهدف الحصول على الدعم منهم
تو ٌجٌه دعوات لرجال و ٌسٌدات اعمال ٌ
لزٌارة الجم ٌعٌة واالطالع على
أهدافها و برامجها
تزو ٌٌد المإسسات والشركات والداع ٌمٌن والجهات المانحة بالتقر ٌٌر السنوي
عن الجم ٌعٌة والمطبوعات والنشرات التً تصدرها الجم ٌعٌة
تحق ٌٌق التواصل الفعال مع
الداع ٌمٌن والكفالء والتطو ٌٌر
المستمر للعالقة معهم

تزوٌ ٌد كل كفٌٌل بتق ٌرٌر سنوي عن مكفوله باستخدام النموذج الموحد
دعوة الداع ٌمٌن والكفالء لحضور المناسبات الر ٌئٌسٌة للجم ٌعٌة
دعوه الداع ٌمٌن لحضور المناسبات الرئٌسٌة للجم ٌعٌة
عمل دلٌٌل الشراكات والرا ٌعٌات والمان ٌحٌن
دعوه الرعاة لحضور الفعال ٌٌة وتكرٌ ٌمهم واإلعالن عن ذلك
تبادل التهانً باألعٌاد والمناسبات العامة والمناسبات الخاصة للداع ٌمٌن
والكفالء

خدهة املستفيديي
اهلدف الرئيسي

تحقٌٌق التواصل الفعال مع المستفٌٌ ٌدٌن
والتطوٌ ٌر المستمر للعالقة معهم

الٌشاط  /الرباهج

ٌ
تنظم ال ٌزٌارات المٌٌدانٌٌة لألسر
عمل دراسات اجتماعٌٌة عن كل االسر المنتمٌٌة للجمعٌٌة بهدف
التعرف على ظروف االسر ونوع الخدمة التً تحتاجها كل اسرة
حصر االسر المنتجة ومعرفه رغاباتهم و اح ٌتٌاجاتهم ووضع خطه
لمساعدتهم لتطوٌ ر منتجاتهم
توعٌٌة االسر عبر فرق البحث واالخصا ٌئٌة االجتماعٌٌة بما تقدمه
الجم ٌعٌة من برامج و انشطه وخدمات
تشجٌ ٌع االسر على التواصل عبر البوابة االلكترو ٌنٌة لالطالع على
برامج وانشطة وخدمات الجم ٌعٌة
اطالع المستفٌٌ ٌدٌن على برامج وانشطة الجم ٌعٌة عن طرٌ ٌق وسائل
الواتسب والرسائل الن ٌ
صٌة
تشجٌ ٌع المستف ٌٌ ٌدٌن على المشاركة فً أنشطة وبرامج الجم ٌعٌة عن
طرٌ ٌق تق ٌدم الحوافز الما ٌدٌة و المعنوٌ ٌة

اجراء است ٌبٌان بعد كل برنامج او فعال ٌٌة تقٌٌمها الجم ٌعٌة
تحقٌٌق نسبه رضى عال ٌٌة للمستف ٌٌ ٌدٌن من تحلٌٌل معلومات االستبٌان ودراسة مالحظاتهم واقتراحاتهم الواردة فً
برامج وانشطة الجم ٌعٌة
االست ٌبٌان
إٌجاد وتف ٌعٌل نظام استقبال شكاوي \ مالحظات واقتراحات المستفٌٌ ٌدٌن

البرامج واالنشطة

اهلدف الرئيسي

الٌشاط  /الرباهج
فلترة قوائم األٌتام ًفً المدارس
التواصل مع األسر ال ٌغٌر مسجلة بالجمعٌة
برنامج الكفالة

زٌادة فعالٌة فرق البحث السري ولجنة األسر
العمل على إٌجاد كافلٌن
الوصول الى عدد (ٌ )0111تٌم وٌتٌمة مسجلٌن فً الجمعٌة

الرعاية

املعيشية

األساسية

السلة الغذائٌة الشهرٌة
برنامج إغناء()0

السلة الرمضانٌة

كسوة العٌد
كسوة الشتاء

تأمٌن األجهزة المنزلٌة األساسٌة
مساعدة فً إٌجار المنازل
برنامج إغناء()2
مساعدة فً الصٌانة األساسٌة للمنازل
مساعدة الحاالت الطارئة

الرباهج واألًشطة

الٌشاط  /الرباهج

اهلدف الرئيسي

دورات فً المساعدة على التفوق الدراسً
دورات التأهٌل الختبارات القٌاس
دروس التقوٌة فً المواد الدراسٌة
برنامج رٌادة

توفٌر المتطلبات المدرسٌة األساسٌة ( العودة للمدرسة )
تكرٌم المتفوقٌن
دعم القبول فً الجامعات
المساعدة فً اٌجاد فرص وظٌفٌة

تحدٌد الراغبٌن فً االلتحاق بالبرنامج

الرعاية التعليوية
والثقافية

تحمل رسوم التسجٌل
برنامج حافظ بالتعاون
مع جمعٌة الذكر الحكٌم

متابعة الدارسٌن
تقدٌم الحوافز لهم

ارسال استبٌانه لتحدٌد مواهب األبناء والبنات
تصنٌف المواهب
برنامج موهبة

الحاق المقبولٌن فً برنامج موهبة فً الدورات والبرامج التً تصقل
مواهب كل واحد ومتابعة التطوٌر الحاصل له
التكفل بمصارٌف الدورات وتقدٌم الحوافز المادٌة للبارزٌن منهم

الرباهج واألًشطة

اهلدف الرئيسي

الرعاٌة المالٌة واالقتصادٌة

الٌشاط  /الرباهج
برنامج تدبٌر

تأهٌل عدد من األرامل المنتمٌة للجمعٌة من خالل اشراكهم فً
الدورات التً ٌشملها البرنامج

برنامج مشارٌع

تحدٌد المستفٌدات الالتً لدٌهن مشارٌع جاهزة تحتاج الى دعم مادي
عمل شراكة مع الجهات المانحة

تسوٌق البرنامج ألفراد المجتمع من خالل حملة دعائٌة

برنامج اضحٌة

التعاقد مع جهة لتورٌد وتجهٌز االضاحً
تجهٌز كوبونات لتوزٌعها على األسر المستحقة

ارسال استبٌانه لتحدٌد الراغبات االلتحاق بالبرنامج مع تحدٌد المهنة
حصر عدد الراغبات والتواصل مع الجهات التدرٌبٌة التً تقدم هذه
الدورات

الرعاٌة المالٌة واالقتصادٌة

برنامج مهنة

اختٌار المناسب فٌها على ان تكون معتمده من الجهات الرسمٌة
لتقدٌم شهادات تدرٌبٌة معتمدة (دبلوم)

لحاق الراغبات والتً تنطبق علٌهن شروط برنامج الدبلوم وإعطاء
الفرصة لألخرٌات لحضور الدورات األخرى

الرباهج واألًشطة
الٌشاط  /الرباهج

اهلدف الرئيسي
برنامج استشارة

عقد شراكة مع جهتٌن على األقل لتقدٌم االستشارات ألفراد
اسر الجمعٌة من خالل تحدٌد اٌام وأوقات محددة وتلٌفونات
محددة عن طرٌق الجمعٌة

تحدٌد الجهات المقدمة للدورات الخاصة بتطوٌر الذات
عمل شراكات مع هذه الجهات

الرعاية الٌفسية
والرتبىية

برنامج تطور

دراسة اختٌارات المستفٌدٌن لتحدٌد المجاالت التً ٌرغبون فً
تطوٌرها والعمل على تنمٌتها
اتاحة الفرصة للفئه المستهدفة من البرنامج لالطالع على
الدورات المقدمة والتسجٌل فٌها عن طرٌق الجمعٌة
تكفل الجمعٌة برسوم هذه الدورات عن كل مستفٌد

االًشطة والرباهج

الٌشاط  /الربًاهج

اهلدف الرئيسي

اقامة مهرجان الجمعٌة االول لألوالد
اقامة مهرجان الجمعٌة االول للبنات
المشاركة فً األولمبٌاد الوطنً الثانً لألٌتام
تلبٌة عدد  4دعوات خارجٌة للزٌارة او اقامة مهرجان لألٌتام على
أن تنطبق علٌها معاٌر الجمعٌة للزٌارات

الرعاية االجتواعية

اقامة على األقل 4زٌارات  /لقاءات متنوعة عن طرٌق الجمعٌة
لشرائح المستفٌدٌن المختلفة

برنامج ترفٌه منوع وهادف

والرتفيهية

اقامة حفل اإلفطار الرمضانً السنوي
اقامة حفل معاٌدة لألوالد
اقامة حفل معاٌدة للبنات واألمهات
المشاركة فً المخٌم العلمً الثالث (مسبار)
المشاركة فً الملتقٌات والمخٌمات والفعالٌات الرٌاضٌة والثقافٌة
واإلدارٌة والعلمٌة التً تدعى لها الجمعٌة

البحث عن شراكة مع جهة ترعى البرنامج

برنامج مناسك الحج
والعمرة

تحدٌد االسر التً سوف تلتحق بالبرنامج

األًشطة والرباهج
الٌشاط الرباهج

اهلدف الرئيسي

تفعٌل الشراكة مع جمعٌة كنف
برنامج رعاٌة

توزٌع التأمٌن الطبً لعدد  57من المستفٌدٌن الذٌن تم
الحاقهم بالبرنامج
اضافة األٌتام واألرامل الجدد لبرنامج التامٌن الطبً

الرعاٌة الصحٌة
عمل شراكة مع جهات تقدم الخدمة الصحٌة بأسعار
مخفضة
برنامج عالج

تفعٌل الشراكة
تحدٌد المستفٌدٌن واشراكهم فً البرنامج

مت حبود اهلل وتىفيقه ...

