طياطت جىظيم العالكت مع املظخفيدًً
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جمهيد :
جضع جمعيت ذوي إلاعاكت ببرًدة "عصم" الظياطاث وإلاجساءاث التي جىظم عالكتها بجميع ألاطساف مً
مظخفيدًً وداعمين ومخطىعين وخالفه  ,بما ًكفل حلىق الجمعيت وكافت هره ألاطساف  .وحشكل أهظمت
العمل والعلىد املصدز ألاطاس ي في جحدًد حلىق وواجباث املخعاكدًً وطسيلت أدائها وجبعاث الخلصير في
الداء  ,وحدود املظإوليت وطسيلت حظىيت الخالفاث التي كد جيشأ مً جساء جىفير هره العلىد والخدماث
بشكل ًكفل حماًت ألاطساف ذاث العالكت مع الجمعيت .
وجسكص جمعيت ذوي إلاعاكت ببرًدة "عصم" على صيغت العالكاث مع املظخفيدًً  ,وجضع لها أولىيت مً
خالل وضع آليت لخىظيم هره العالكت  .مع مساجعتها باطخمساز والخعدًل عليها وحعميمها بما ًكفل حلىق
املظخفيد .
الهدف العام :
جلدًم خدمت مخميزة للمظخفيدًً مً كافت الشسائح باجلان وطسعت وجىدة عاليت إلهجاش معامالتهم
ومخابعت مخطلباتهم وملترحاتهم والعمل على مىاصلت الخطىيس والخحظين التي جخم بالخعاون مع كافت
الجهاث للىصىل ئلى جحليم ألاهداف  ,والىصىل ئليهم بأطهل الطسق دون الحاجت ئلى طلب املظخفيد .
ألاهداف الخفصيليت :
 جلدًس حاجت املظخفيد وكافت الفئاث املظخفيدة في الجمعيت مً خالل حظهيل إلاجساءاث وحصىلهم
على كافت الخدماث املطلىبت دون عىاء ومشلت .
 جلدًم الخدماث املخكاملت بأحدر ألاطاليب الالكتروهيت في خدمت املظخفيد .
 جلدًم املعلىماث وإلاجاباث بشكل مالئم بما ًدىاطب مع حظاؤالث املظخفيدًً واطخفظازاتهم مً
خالل عدة كىىاث
ً
ً
 جلدًم خدمت للمظخفيد مً مىكعه حفاظا لىكخه وجلدًسا لظسوفه وطسعت اهجاش خدمخه
 التركيز على عمليت كياض زضا املظخفيد كىطيلت لسفع جىدة الخدمت امللدمت والخحظين املظخمس
إلجساء جلدًم خدمت وأداء ملدم الخدمت .
 شيادة زلت واهخماء املظخفيدًً بالجمعيت مً خالل جبني أفضل املعاًير واملمازطاث في جلدًم الخدمت
للمظخفيد وذلك عً طسيم ما ًلي :
 جصحيح املفاهيم الظائدة لدي املظخفيد عً الخدماث امللدمت في الجمعيت .
 جكىيً اهطباعاث وكىاعاث اًجابيت جدًدة هحى الجمعيت وما جلدم مً خدماث .
 وشس زلافت جلييم الخدمت لدي املظخفيد والدشجيع على ذلك والخأكد على أن جلييم جىدة الخدمت حم مً
حلىق املظخفيد حيث أنها أداة للخلىيم والخطىيس ال للعلاب والدشهير .
 وشس زلافت جىدة الخدمت بين جميع ألاكظام التي جلدم خدماتها للمظخفيدًً الداخلي أو الخازجي .
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 ابخكاز مفاهيم وجلىياث ئدازيت لالزجلاء بمظخىي وهىعيت الخدماث امللدمت للمظخفيد ومحاولت اللضاء على
معىكاث جلدًم خدماث ذاث جىدة عاليت وذلك مً خالل الخطىيس والخحظين املظخمس للخدماث امللدمت
للمظخفيد مً خالل جلمع أزاء املظخفيدًً .
اللىىاث املظخخدمت للخىاصل مع املظخفيدًً :
 -1امللابلت .
 -2الاجصاالث الهاجفيت .
 -3وطائل الخىاصل الاجخماعي .
 -4الخطاباث .
 -5خدماث طلب املظاعدة .
 -6خدمت الخطىع .
 -7املىكع الالكترووي للجمعيت .
 -8مىدوبىا املكاجب الفسعيت .
ألادواث املخاحت ملىظف عالكاث املظخفيدًً للخىاصل مع املظخفيدًً :
 -1الالئحت ألاطاطيت للجمعيت .
 -2دليل خدماث البحث الاجخماعي .
 -3دليل طياطت الدعم للمظخفيدًً
طلب دعم مظخفيد
ويخم الخعامل مع املظخفيد على مخخلف املظخىياث إلنهاء معامالجه بالشكل الخالي :
 اطخلبال املظخفيد بلباكت واحترام وإلاجابت على جميع الاطخفظازاث وئعطاء املساجع الىكذ الكافي
الخأكد مً جلدًم املساجع كافت املعلىماث املطلىبت  ,وعلى املىظف مطابلت البياهاث والخأكد مً
صالحيتها وكذ الخلدًم .
 في حالت عدم وضىح إلاجساءاث للمظخفيد فعلى املىظف ئحالخه ملظئىل البحث الاجخماعي
لإلجابت على حظاؤالجه وئًضاح الجىاهب الخىظيميت .
 الخأكد على صحت البياهاث امللدمت مً طالب الدعم والخىكيع عليها وأهه مظإول مظئىليت
مباشسة عً صحت املعلىماث .
 الخىضيح للمظخفيد بأن طلبه طيرفع للجىت البحث لدزاطت طلبه والسد عليه بشأن كبىله أو
زفضه خالل مدة ال جلل عً أطبىعين .
 اطخكمال ئجساءاث الدسجيل مع اكخمال الطلباث .
 جلدًم الخدمت الالشمت .
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