
 

 

 |   سياسة تنظيم العالقة مع المستفيدين بجمعية همم ألسر ذوي اإلعاقة | 

 

   المقدمة

تتمثل هذه السييياسيية تعريم المسييتفيدين من الادمام العامة ل جمعية ومعرعة إلميع اإلإلراتام الت  يتم       

باإلضييياعة ل مسيييتجدام الت  تسيييع     العامة،تحديثها بشيييمل مسيييتمر حسيييأ الحاإلة ضو ما تقتحيييي  الم ييي حة  

ة الت  تسييياعدهم ع   الجمعية لتحقيقها تجاه خدمة المسيييتفيدين والعمل ع   ترعير السيييدل واأللوام المعين

مع تعزيز ثقية المسييييييتفييدين بالايدمام الت  تقيدمها    واالإلتمياع ،تنميية حيياتهم ع   ال ييييييعييد الشييييييا يييييي   

 الجمعية.

 

 النطاق

ع      الشيرقية،تحدل هذه السيياسية المسييوليام العامة ع   ةاعة المسيتفيدين من خدمام الجمعية بالمنطقة 

 والتقدم،من التطرر   المسيييتفيدو، وتمنعهمت  تعان  منها األسييير  الحّد من المشييياةل االإلتماعية والنفسيييية ال

باإلضياعة لل  عم يام    الجمعية،وترعير ما ي زمهم من الادمام االإلتماعية الااصية ع  المجاالم الت  تقدمها 

بميا ييلي لل  تحقي  ضةدر قيدر مممن    االإلتمياع ،التطرير والتنميية المات فية الت  يقرم ع يهيا لور األخ ييييييا    

 واالستفالو.  اإليجابية من النتا ج 

 

ان    الدي

 وال را ح:األنظمة   .ض

الت  تحيييمن تحديد الف ام الت  تقدم لها وطيييروو الح يييرآ ع يها وثلية الدح  والتحق  واتااذ القرار 

بمنح المسياعدام وضنرا  هذه المسياعدام ومقدار ةل منها وع  المنهج الع م  المتدع وبما تقتحيي   

ظة ع   مشيياعر والسييرية والمحاع  إلهة،طديعة هذا العمل من النزاهة وااللتزام بال را ح واألنظمة من  

   ةرامتهم.المحتاإلين وحفظ  
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الادمام    المقدمة:إلرلو 

تحقي  رضييا وترقعام المسييتفيدين والتحسييين المسييتمر لماعة المنتجام والادمام المقدمة لهم بما يتناسييأ 

 لتحقيقها.مع ضهداف الجمعية وسعيها  

 



 

 المستفيد:واإلدام  

بتقديم ةاعة الديانام والمسييييتندام والرثا   الت  ضع ييييح عنها وتحمل المسيييييولية   االلتزام .1

 العمس.  القانرنية وثثارها ع  حاآ ثدرم

بتحيديي  بييانيات  ليدم الجمعيية ةيل ميا طرض تحيديي  ضو تويير ع   حيالت  االإلتمياعيية ضو    االلتزام .2

 ل .االقت الية ضو ال حية سرات ل  ضو ألحد التابعين  

 المام ة.المراعقة ع   الشروو والتعهد ب حة الديانام واإلقرار بتحمل المسيولية   .3

 

   العدآ:

 المتدعة.حسأ ثلية ال رف    الجمعية،تحقي  المساواو بين المستفيدين من خدمام  

 

 المسيوليام:

تطد  هذه السييييياسيييية ضييييمن خدمام الجمعية المقدمة ل مسييييتفيدين المسييييج ين تح  خدمام الجمعية        

بييالاييدمييام الت  تقييدمهييا الجمعييية وع      واالطال   لهييا،وضييييييمن النطيياق الجوراع    ع   األنظميية المتع قيية 

وع   للارو    الايدميام،بميا ورل عيهيا من ضحميام عن التقيديم لط يأ ضي من    وااللتزامالسيييييييياسييييييام واإللميام بهيا  

 الادمام.ترعيتهم بما لهم وع يهم من مسيوليام من خالآ لبالغهم قدل التقديم ألي من    الدرامج
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