سياسة تنظيم العالقة مع املستفيدين
تمهيد:
تضععع مجعية تكافل اخلريية لرعاية األيتام مبنطقة املدينة املنورة السعععيا عععا واإلجراءا اليت تنظم عالقتها جبمي األطراف
من مستفيدين وداعمني ومتطوعني وخالفه  ,مبا يكفل حقوق اجلمعية وكافة هذه األطراف  .وتشكل أنظمة العمل والعقود
املصعععدر األ عععا ع ع يف حتديد حقوق وواجبا املتعاقدين وطريقة أدائها وتبعا التقصعععري يف الداء  ,وحدود املسعععيولية وطريقة
تسعععععععععوية اخلالفا اليت قد تنشعععععععع من جراء تنفيذ هذه العقود واخلدما بشعععععععععكل يكفل محاية األطراف ذا العالقة م
اجلمعية
وتركز مجعية تكافل اخلريية لرعاية األيتام مبنطقة املدينة املنورة خليص على صععععي ة العالقا م املسععععتفيدين  ,وتضعع ع هلا
أولوية من خالل وض آلية لتنظيم هذه العالقة  .م مراجعتها با تمرار والتعديل عليها وتعميمها مبا يكفل حقوق املستفيد.
الهدف العام:
تقديم خدمة متميزة للمسعععععععععتفيدين من كافة الشعععععععععرائ بإتقان و عععععععععرعة وجودة عالية إلجناز معامالتهم ومتابعة متطلباتهم
ومقرتحاتهم والعمل على مواصعععععععلة التطوير والتحسعععععععني اليت تتم بالتعاون م كافة اجلها للوصعععععععول إىل حتقيق األهداف ,
والوصول إليهم ب هل الطرق دون احلاجة إىل طلب املستفيد.
األهداف التفصيلية:
تقدير حاجة املسعععععتفيد وكافة الفئا املسعععععتفيدة يف اجلمعية من خالل تسعععععهيل اإلجراءا وحصعععععوهلم على كافة اخلدما
املطلوبة دون عناء ومشقة .
تقديم اخلدما املتكاملة ب حدث األ اليب االلكرتونية يف خدمة املستفيد
تقديم املعلوما واإلجابا بشكل مالئم مبا يتنا ب م تساؤال املستفيدين وا تفساراتهم من خالل عدة قنوا
تقديم خدمة للمستفيد من موقعه حفاظاً لوقته وتقديراً لظروفه و رعة اجناز خدمته
الرتكيز على عملية قياس رضععا املسععتفيد كو ععيلة لرف جودة اخلدمة املقدمة والتحسععني املسععتمر إلجراء تقديم خدمة وأداء
مقدم اخلدمة
زيادة ثقة وانتماء املستفيدين باجلمعية من خالل تبين أفضل املعايري
والممارسات في تقديم الخدمة للمستفيد وذلك عن طريق ما يلي:
تصحي املفاهيم السائدة لدى املستفيد عن اخلدما املقدمة يف اجلمعية

تكوين انطباعا وقناعا اجيابية جديدة حنو اجلمعية وما تقدم من خدما
نشععر ثقافة تقييم اخلدمة لدى املسععتفيد والتشعععي على ذلك والت كد على أن تقييم جودة اخلدمة حق من حقوق املسععتفيد
حيث أنها أداة للتقويم والتطوير ال للعقاب والتشهري.
نشر ثقافة جودة اخلدمة بني مجي األقسام اليت تقدم خدماتها للمستفيدين الداخل أو اخلارج

ابتكار مفاهيم وتقنيا إدارية لالرتقاء مبسعتوى ونوعية اخلدما املقدمة للمسعتفيد وحماولة القضعاء على معوقا تقديم
خدما ذا جودة عالية وذلك من خالل التطوير والتحسعععععني املسعععععتمر للخدما املقدمة للمسعععععتفيد من خالل تلمس أراء
املستفيدين


القنوات المستخدمة للتواصل مع المستفيدين:
املقابلة

االتصاال اهلاتفية
و ائل التواصل االجتماع
اخلطابا
خدما طلب املساعدة
خدمة التطوع
املوق االلكرتون للعمعية
مناديب املكاتب الفرعية


األدوات المتاحة لموظف عالقات المستفيدين للتواصل مع المستفيدين:
الالئحة األ ا ية للعمعية

دليل خدما البحث االجتماع
دليل يا ة الدعم للمستفيدين
طلب دعم مستفيد


ويتم التعامل مع المستفيد على مختلف المستويات إلنهاء معامالته بالشكل التالي:
ا تقبال املستفيد بلباقة واحرتام واإلجابة على مجي اال تفسارا وإعطاء املراج الوقت الكايف

الت كد من تقديم املراج كافة املعلوما املطلوبة  ,وعلى املوظف مطابقة البيانا والت كد من صععععععععععععععععععععالحيتها وقت
التقديم
يف حالة عدم وضععو اإلجراءا للمسععتفيد فعلى املوظف إحالته ملسععئول البحث االجتماع لإلجابة على تسععاؤالته وإيضععا
اجلوانب التنظيمية
الت كد على صحة البيانا املقدمة من طالب الدعم والتوقي عليها وأنه مسيول مسئولية مباشرة عن صحة املعلوما
التوضعععي للمسعععتفيد ب ن طلبه عععريف للعنة البحث لدرا عععة طلبه والرد عليه بشعع ن قبوله أو رفضعععه خالل مدة ال تقل عن
أ بوعني
ا تكمال اجراءا التسعيل م اكتمال الطلبا .
تقديم اخلدمة الالزمة.

