سياسة العالقة مع املستفيدين
وتقديم الخدمات

ً
أوال :حقوق المستفيدين
-1
-2
-3
-4
-5

والميدان من قبل
المكتب
الحصول عىل الرعاية المناسبة للمستفيد والمتوفرة يف الجمعية ،بعد إجراء البحث
ي
ي
الفريق المتخصص.
االجتماع/الباحثة االجتماعية المسؤول عن تقديم الخدمة له.
إحالة المستفيد إىل الباحث
ي
ر
الب تقدمها الجمعية للمستفيدين وشوط
حصوله عىل المعلومات الكافية حول كيفية الحصول عىل الخدمات ي
وإجراءات تقديمها.
حصوله عىل الخدمات والرعاية كسائر المستفيدين من خدمات الجمعية بدون تميي ،وأن تقدم لك هذه
الرعاية والخدمات بكل احيام وتقدير.
معرفة أسباب رفض تقديم أي خدمة أو رعاية له يف حال تم رفض تقديم الخدمة من الجمعية.

ً
ثانيا :الرسية والخصوصية
.1
.2
.3
.4
.5

ون) وجميع المرسالت الخاصة بحالته برسية تامة.
أن يتم التعامل مع ملفه
(الورف/اإللكي ي
ي
رفض التحدث أو مقابلة من ليس لهم عالقة رسمية بالجمعية أو ليس لهم عالقة بتقديم الرعاية والخدمات
المقدمة له.
أن تجرى جميع المناقشات واالستشارات ودراسة حالته بكل شية.
معب برعايته وتقديم الخدمات له مالم يأذن المستفيد له بذلك.
أن ال يسمح يتواجد أي شخص غي ي
االحيام والكرامة .كمستفيد له الحق يف:
ً
• الحصول عىل الرعاية وخدمات الجمعية بكل احيام ومراعاة يف كل األوقات مع األخذ بعي االعتبار دائما
لكرامته الشخصية وقيمته ومعتقداته.
• له الحق يف رفض أي خدمة أو رعاية تقدمها الجمعية مالم يكن هناك ضر عليهم تقدره الجمعية ويتطلب
معها ضورة تقديم الخدمة او الرعاية حفاظا عليه وعىل سالمته.
• له الحق يف طلب مشاركة أحد أفراد عائلته يف اتخاذ القرارات فيما يخص الرعاية والخدمات المقدمة له
وف حل أي مشكلة تتعلق بها.
ي

ً
بمقدم الخدمة
ثالثا :التعريف
ي
مقدم الخدمة والرعاية بالجمعية والذين يقدمون له الخدمة.
 .1معرفة أسماء ووظائف
ي
االجتماع/الباحة االجتماعية المسؤولي عن رعايته وتقديم الخدمة له ووسائل االتصال
 .2معرفة هوية الباحث
ي
بهم.
ر
 .3كما تقوم الجمعية بتدريب طالب وطالبات من الجامعات والجهات األكاديمية ويعملون تحت إشاف
موظف/موظفات الجمعية فيما يخص هؤالء فإنه كمستفيد له الحق يف:
ي
• معرفة هوية الطالب/الطالبات المتدربي والذين قد يشاركون يف تقديم الخدمة أو الرعاية له.
• االستفسار عن دور أي من المتدربي او المتدربات والحصول عىل إجابة من الموظف ر
المرسف عليهم.
• رفض مشاركة أي من المتدربي للمتدربات يف تقديم الخدمة أو الرعاية له.
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ً
رابعا :آلية استحقاق المستفيدين
يىل:
يتوجب عليه كمستفيد ما ي
 .1تقديم كافة المستندات المطلوبة لتقديم الخدمة او الرعاية له.
االجتماع/الباحثة
لمقدم الخدمة او للباحث
الب تم طلبها منه وذلك
ي
ي
 .2اإلفصاح عن كافة المعلومات والبيانات ي
االجتماعية ومراعاة المصداقية يف جميع هذه المعلومات والبيانات.
االجتماع/الباحثة االجتماعية يف ميله يف
والميدان له واستقبال الباحث
المكتب
 .3الموافقة عىل غجراء البحث
ي
ي
ي
الوقت المناسب له الستكمال إجراءات تقديم الخدمة وتلمس احتياجاته وتعريفه بخدمات الجمعية.
ً
الب يتم قبولها من قبله واإلليام بحضورها أو االعتذار مقدما عن عدم
 .4المشاركة يف برنامج وأنشطة الجمعية ي
الرغبة يف الحضور.
 .5إبالغ الجمعية بأي تغييات اجتماعية او اقتصادية أو يف مقر السكن أو وسيلة االتصال وذلك فور حدوث
التغيي.
ً
 .6االليام بتحديث بيانات األشة سنويا حي يتم اإلعالن عن موعد التحديث.
الب تقدمها له الجمعية.
 .7االليام بحضور الينامج التدريبية ي
اآلىل وأي أجهزة يتم
 .8المحافظة عىل بطاقات الرصف اإللكي ي
ون وعىل األجهزة الكهربائية وأجهزة الحاسب ي
تسليمها له من الجمعية.
الب تقيمها الجمعية يف مقرها أو
 .9االليام بالزي المحتشم عند موافقة الجمعية أو المشاركة يف اليامج واألنشطة ي
يف أي مواقع أخرى.
ً
ً
لموظف وموظفات الجمعية وعدم التطاول عليهم لفظيا أو بدنيا.
 .10االحيام المتبادل
ي
تدريب أو منحة تعليمية يتم منحها له عن طريق الجمعية إال بعد الرجوع اىل
 .11عدم االنقطاع عن أي برنامج
ي
الجمعية وتوضيح األسباب ليتم معالجتها.
 .12عدم التسجيل يف أي جمعية أو جهه خيية بعد قبوله يف الجمعية إال بموافقة الجمعية.
 .13يف حالة رفض المشاركة يف أي برنامج أو تدريب أو توظيف يتم ترشيحه فيه من قبل الجمعية فيجب أن يكون
ً
ذلك خطيا ألنه يؤثر عىل استمرار تقديم خدمات الجمعية له ألن أهداف الجمعية تنموية حيث نسانده يف
االجتماع واالقتصادي.
االعتماد عىل النفس وتحسي مستواه
ي
ومقدم الخدمة فإنه يجب عليه اإلفصاح عن ذلك من
 .14يف حالة عدم رضاه عن خدمات الجمعية وبرامجها
ي
خالل إبالغ مقدم الخدمة ر
ون إليصال وجهة نظره او
مباشة أو التواصل
الهاتف أو موقع الجمعية اإللكي ي
ي
ي
اقياحه أو الشكوى ليتم اتخاذ الالزم بشأنها.
مقدم الخدمة أو الباحث /الباحثة االجتماعية بالجمعية يف حالة عدم فهمه ألي من
 .15يمكنه االستفسار بسؤال
ي
المعلومات المذكورة يف الحقوق والوجبات أو يف حال وجود اسئلة لديه عن الجمعية.
ً
خامسا :حقوق التظلم وإجراءات الشكوى
تتبع سياسات اإليذاء واإلساءة وسياسات التبليغ عن المخالفات الخاصة بجمعية البيضاء للتنمية.
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المسؤوليات:
تطبق هذه السياسة ضمن أنشطة الجمعية وعىل جميع العاملي والمنتسبي الذين يعملون تحت إدارة ر
وإشاف
الجمعية االطالع عىل األنظمة المتعلقة بعملهم وعىل هذه السياسة واإللمام بها والتوقيع عليها ،واالليام بما ورد
فيها من أحكام عند أداء واجباتهم ومسؤولياتهم الوظيفية.
وعىل اإلدارة التنفيذية تزويد جميع اإلدارات واألقسام بنسخة منها.
المراجع واالعتماد:
اعتمد مجلس إدارة الجمعية هذه السياسة يف اجتماعه (الثالث لعام 2021م) يف دورته (الثانية)
يف تاري خ 2021 / 10 / 21م وتحل هذه السياسة محل جميع سياسات العالقة مع المستفيدين الموضوعة
ً
سابقا.

رئيس مجلس إدارة جمعية البيضاء للتنمية
نوف بنت فهد بن خالد بن محمد آل سعود
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