اللجان الفرعية لـ

أوال  :جلنة البحث االجتماعي :

تبارش جلنة البحث الاجامتعي املهام الآتية :
 .1دراسة طلبات املساعدة ورفع التوصيات املناس بة بشأهنا جمللس الإدارة
 .2البحث والتقيص عن الفراد والرس احملتاجة ورفع التوصيات جمللس ا إلدارة.
 .3القيام ابدلراسات والبحوث الاجامتعية اليت يتطلهبا معل امجلعية.
 .4النظر يف احلالت الطارئة والنكبات اليت قد يتعرض لها بعض الرس ورفع التوصيات بشأهنا جمللس ا إلدارة.
.5توزيع املساعدات العينية املومسية عىل الرس احملتاجة واملس تلمة من قبل احملس نني ورشاء ما يلزم مهنا بعد اإقرار جملس الإدارة.
.6دراسة احتياجات الارس النفس ية واملهارية والاجامتعية والرفع هبا جمللس الإدارة.
.7تعترب اكفة املعلومات اخلاصة ابلرس رسية ول جيوز اإفشاؤها اإل ملربر.

ثانيا :جلنة العالقات العامة واإلعالم :
 .1العمل عىل اإبراز أهداف امجلعية ابلوسائل املمكنة .
الاس
 .2متابعة أنشطة امجلعيات والصناديق اخلريية الخرى وتقدمي الاقرتاحات اليت ميكن تفادة مهنا يف معل امجلعية.
 .3اإصدار نرشات وكتيبات وملصقات تربز أهداف وأنشطة امجلعية.
 .4الإعالن عن النشطة والفعاليات اليت تقوم هبا امجلعية من خالل اللجان العامةل.
 .5اإقامة النشطة والفعاليات الإعالمية اليت تربز دور امجلعية.
 .6التنس يق مع امجلعيات اخلريية يف املنطقة لطرح مشاريع اإعالمية مشرتكة .
 .7العمل عىل اإجياد قاعدة بياانت شامةل للجمعية حتوي مجيع بياانت العضاء واملتطوعني وادلامعني.
 .8تصوير وارشفة فعاليات امجلعية يف مجيع اجملالت وانشطة اللجان .
 .9متابعة وسائل التواصل للحصول عىل املعلومات اليت تفيد يف دمع معل الصندوق.
 .10الارشاف وادلمع الفين عىل املوقع الإلكرتوين للجمعية والاهجزة الاخرى ومتابعة احتياجات امجلعية من الربامج.

ثالثا :جلنة املوارد البشرية :
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متابعة مراحل تنفيذ اخلطط الفرعية املنبثقة عن خطة املوارد البرشية وابداء أي مالحظات خبصوصها.
دراسة الاحتياجات الوظيفية الس نوية وحتديد النقص والفائض مهنا واعداد التقارير الالزمة بشأهنا ورفعها اىل جملس الإدارة .اس تقطاب الكفء من املوظفات وتدريهبن وتوظيفهن يف الماكن املناس بة وتقوميهم وتطويرمه .
متابعة اعداد بطاقات الوصف الوظيفي الفعلية لوظائف امجلعية واعامتدها وحتديهثا لكام دعت احلاجة ذلكل.متابعة الداء الوظيفي ملوظفي امجلعية ورفعه للمجلس لعامتده.
اإجراء الامتحاانت التنافس ية و/أو املقابالت الشخصية للمرحشني للتعيني ولها أن تس تعني بذوي اخلربة والاختصاص مبا يف ذكل
تشكيل جلان فرعية لهذا الغرض ابلتنس يق مع اجمللس.
الإقرار برتقية موظفي امجلعية ورصف املاكفأة املس تحقة .

رابعا :اللجنة الثقافية :
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الارشاف عىل برامج تأهيل الارس واملس تفيدين من امجلعية وتمنية ذواهتم اجامتعيا وحصيا وتربواي .
البحث والتنس يق بني حمتوى برامج امجلعية.
متابعة موقع امجلعية ووسائل التواصل وتصممي الإعالانت التوعوية والارشادية.
التدقيق ومراجعة أي منشور خاص ابمجلعية قبل اصدارة .
اعامتد حمتوى الربامج الثقافية واحلقائب التدريبية للك مرشوع .

خامسا :اللجنة املالية واإلدارية:

اإعداد السجالت املالية واحملاسبية والتقارير الربع س نوية . .اس تالم مجيع التربعات العينية والنقدية وإادخالها حساابت امجلعية و املس تودع
.اإصدار مزيان املراجعة ادلوري واملزيانية التقديري بعد لك برانمج .
 .متابعة تسديد اشرتأاكت العضاء .
 .اإعداد وإارسال خطاابت طلب التربع وخطاابت الشكر للمتربعني.
.ا إلرشاف عىل رصف املبالغ للمحتاجني والتأكد من اس تالهمم ملس تحقاهتم والارشاف عىل رصف الرواتب والتأكد من حصة وسالمة البياانت
العمل عىل تطوير أنظمة العمل من خالل التنظمي املايل والبحث مع العالقات عن ممولني ودامعني.النظر يف الشاكوى والبالغات املرتبطة ابملالية.
سادسا :جلنة اجلودة والتميز :
جمالت اجلودة :
 -1جمال الربامج
 -2جمال املس تفيدين
 -3جمال القوى العامةل
 -4جمال املوارد املالية
 -5جمال التنظمي الإداري
همام اللجنة:
 -1رمس خطة امجلعية الاسرتاتيجية والاس تعانة ابخلرباء.
 -2اإشاعة ثقافة اجلودة بني العاملني.
 -3تقيمي واقع امجلعية واعامتد برانمج للتطوير.
 -4الاس تفادة من الهجزة احلكومية واخلربات الشخصية ابملنطقة.
 -5تكوين قاعدة معلومات والاطالع عىل التجارب الناحجة
 -6اإقامة ورش معل حول التطوير واجلودة
 -7تعزيز روح الانامتء للعاملني ابمجلعية
 -8تكثيف ادلورات للموظفني لتجويد معلهم.

.
وهللا املوفق للك خري

