بأشراف وزارة العمل والتنمية االجتماعية ترخيص رقم 832

اخلطة االسرتاتيجية جلمعية رعاية مرضى الدم مبنطقة جازان
2022 -2019م

املقدمة:
لقد أعِّدت هذه الوثيقة بناءً على ما مت التوصل إليه من اتفاق قيادات مجعية رعاية مرضى الدم مبنطقة جازان عقب عدد
من ورش العمل يف جلنة املشاريع ومع بعض املختصني يف اجلودة يف جهات أخرى وبناءً على حتليل نتائج استبانات ومقابالت
ودارسة واقع اجلمعية وبيئتها الداخلية واخلارجية ،ومن خالل كل ذلك مت وضع هذه اخلطة اإلسرتاتيجية للعشرة أعوام
القادمة.
وتعترب هذه الوثيقة املوجِّه الرَّئيس ملسَار العمل يف مجعية رعاية مرضى الدم مبنطقة جازان ( شريان ) من خالل حتديد
الفئات املستفيدة والرؤية والرسالة والقيم واألهداف ومؤشرات األداء واملبادرات االسرتاتيجية مما يساعد يف حتديد
األوليات واألنشطة والربامج ،ولذا ميكن إمجال أهداف هذه الوثيقة االسرتاتيجية فيما يلي:
• تركيز االستفادة من موارد وإمكانات اجلمعية املالية والبشريـة وحسن استثمارها يف حتقيق األهداف
االسرتاتيجية ،ومبا خيدم املستفيدين.
• إعطاء تصور واضح ألصحاب املصلحة عن اجلمعية وما ميكن أن يقوموا به لتطوير وحتسني األداء وزيادة فاعليته
يف اجملتمع لتحقيق الدور األساس.
• الرتكيز على اجلوانب اليت تتميز بها اجلمعية عن أمثاهلا من املؤسسات اخلريية ذات نفس النشاط.
• معرفة مدى تقدم وتطور العمل واألداء وقرب أو بعد دور القائمني واملنفذين يف حتقيق االسرتاتيجيات املرسومة.
• قياس مدى حتقق األهداف االسرتاتيجية من خالل منهجية "بطاقة األداء املتوازن".
• الرتكيز على السياسات والتميز املؤسسي وحتقيق االستدامة واملفاهيم والنظم اإلدارية احلديثة ومراعاتها عند
تنفيذ اخلطة االسرتاتيجية.
• نسأل اهلل تعاىل التوفيق واإلعانة لتحقيق أعلى عائد بأفضل اإلمكانات ،وأن يبارك اهلل يف اجلهود اليت بذلت
ألجل حتقيق املصاحل املرجوة والنفع العام الذي يرنو إليه قيادات ومنسوبو اجلمعية.

الرؤية :التميز يف تقديم برامج ومشاريع وقائية ورعاية طبية واجتماعية ونفسية ملرضى
امراض الدم مبنطقة جازان.

الرسالة :تقديم برامج وقائية والرعاية الصحية واالجتماعية والنفسية ملرضى الدم
وذويهم وتوعية اجملتمع بأمراض الدم للوقاية منها واحلد من انتشارها.
القيم :تلتزم مجعية رعاية مرضى الدم مبنطقة جازان جبميع منسوبيها بقيمها الراسخة يف مجيع
أنشطتها وممارساتها مع املعنيني مببادراتها ،وتتأكد كل قيمة مبا يتناسب مع املعنيني بها كلٌ يف جمال
عمله ،ومع ذوي االختصاص على النحو التالي:

القيمة

شرح القيمة

اخلصوصية

ضمان السرية التامة لبيانات ومعلومات املستفيدين.

الشفافية

املوثوقية

املبادرة

املعنيون بالقيمة
فريق العمل
واملستفيدون

اإلفصاح عن تقارير األداء االجتماعي واملؤسسي واملالي ونشرها للمجتمع

فريق العمل وأصحاب

بكل وضوح ومصداقية.

املصلحة واجملتمع

بناء الثقة باجلمعية وجودة خدماتها وأدائها واالتصال املستمر والفعال مع
أصحاب املصلحة واملستفيدين واجملتمع.

فريق العمل
واملستفيدون وأصحاب
املصلحة والداعمون

السبق البتكار أفضل احللول والنماذج واملبادرات النوعية بهدف حتسني األداء فريق العمل واملستفيدون
االجتماعي واملؤسسي ،وحتقيق األثر

واجملتمع

تطبيق معايري مؤشرات التنافسية العاملية جلمعيات مرضى الدم والصحية
االحرتافية

باململكة ومعاير التميز املؤسسي واإلبداع يف تقديم اخلدمات جبدارات علمية

فريق العمل

وقدرات مهارية عالية
العمل اجلماعي

تطبيق التكامل بني العاملني باجلمعية وجملس اإلدارة واملتطوعني والعمل

املستفيدون واألثر

اجلماعي لتبادل اخلربات والتعاون على االبداع

املطلوب:

فريق العمل واجملتمع

تقدم مجعية مرضى أمراض الدم مبنطقة جازان خدماتها وفق تصنيف الفئات ونسب تركيز املوارد واخلدمات مبا حيقق األثر املطلوب حتقيقه
لكل فئة مستفيدة على النحو التالي:
توضيح أمشل للفئة

األثر املطلوب إحداثه

فئة املستفيدين

هم املرضى املصابني بأمراض الدم املقيمني بصورة نظامية

شفاء مرضى الدم بشكل كامل والتعايف

ويتلقون العالج يف املستشفيات احلكومية واخلاصة بوجود

بأذن اهلل وتقديم الدعم النفسي والتثقيفي

تأمني طيب ساري

واالجتماعي هلم ولذويهم

مرضى أمراض الدم

هم املرضى املصابني بأمراض الدم ويتلقون العالج يف

تقديم الدعم النفسي والتثقيفي واالجتماعي

السعوديني

املستشفيات احلكومية.

هلم ولذويهم

مرضى الدم بدون

هم املرضى املصابني بسرطان الدم املقيمني بصورة غري نظامية

شفاء مرضى الدم بشكل كامل والتعايف

هويات

ويتلقون العالج يف املستشفيات احلكومية واخلاصة بدون

بأذن اهلل وتقديم الدعم النفسي والتثقيفي

(البدون)

وجود تأمني طيب

واالجتماعي هلم ولذويهم

مرضى أمراض الدم
املقيمني

كافة شرائح
اجملتمع من غري
مرضى الدم
اجلهات املعنية

هم ذوي املرضى وغريهم من اجملتمع السعودي واملقيمني فيه
الغري مصابني بأي من أمراض الدم.

عقد الربامج الوقائية والفعاليات الصحية
لتثقيف والتوعية بأمراض الدم وخطورتها
وطرق انتقاهلا.

هي اجلهات احلكومية املختصون مبرضى الدم وأمراض الدم

بناء ودعم مراكز الدم ثابتة ومتنقلة خلدم

امليزة التنافسية لدى اجلمعية:

التخصص يف
امراض الدم

احتياج املنطقة
خلدمة هذا اجملال

تقديم اخلدمات
الصحية
واالجتماعية
والتقيفية والنفسية

نطاق عمل
اجلمعية

امراض الدم باملنطقة

نسبة
الرتكيز

%20
%20
%20
%30
%10

نقاط القوة والضعف والفرص واملخاطر لدى اجلمعية (  : ) SWOT Analysisهو أسلوب حتليلي ملعرفة نقاط القوة والضعف
والفرص والتهديدات لدى اجلمعية (سواء كانت قائمة فعالً أو جمرد فكرة فقط) ووضعها موضع الدراسة والتحليل حيث يعتمد على
فكرة بديهية وهي النظر إىل مصادر القوة والفرص املتاحة لدى اجلمعية .

نقاط القوة

نقاط الضعف

 .1ختصص اجلمعية يف جمال امراض الدم

 .1التكاليف املرتفعة للخدمات الصحية املقدمة ألمراض
الدم.

 .2وجود أعضاء جملس إدارة متنوع و ذو خربة يف جمال

 .2عدم وجود مقر ملك للجمعية.

امراض الدم.
 .3تبين معايري التميز املؤسسي من قبل اإلدارة التنفيذية.

 .3عدم وجود اوقاف للجمعية.

 .4وجود شركات مع املديرية العامة للشؤون الصحية.

 .4قلة الفريق اإلداري.

 .5وجود دليل باحلقوق والواجبات للموظفني.

 .5ضعف املوارد الذاتية الثابتة.
 .6ضعف االنتشار االعالمي يف املنطقة.

الفرص

املخاطر

 .1تفعيل املسؤولية االجتماعية يف وزارة الصحة.

 .1كثرة املصابني بأمراض الدم يف منطقة جازان.

 .2املتطوعني.

 .2حمدودية اخلدمات واملرافق الصحية املتخصصة ملرضى

 .3تبين رؤية اململكة  2222للجمعيات واشراكها
يف حتقيق الرؤية.

امراض الدم.
 .3ضعف وعي اجملتمع بأهمية الفحص املبكر قبل
الزواج.

 .4دعم وزارة العمل والتنمية االجتماعية للجمعيات
الصحية.

 .4قلة رجال االعمال الداعمني يف منطقة جازان.

 .5تعاون املؤسسات احلكومية واخلاصة مع اجلمعيات
الصحية ودعمها.
 .6نطاق عمل اجلمعية والذي يساعد على انتشارها.
 .7اهتمام احلاكم اإلداري ملشكلة امراض الدم يف
املنطقة.

عوامل النجاح الرئيسة

المعيارية وجودة
الخدمة

الكفاءة القيادية

فريق عمل مؤهل

الخصوصية
والموثوقية

البحث والتطوير
وافضل
الممارسات

الشراكة الفاعلة

أصحاب املصلحة

:



أصحاب املصلحة هم مجيع املعنيني ممن يهمهم ويعنيهم أمر اجلمعية ،من غري املستفيدين "العميل اخلارجي" ،وفريق العمل "العميل
الداخلي ".وهم على النحو التالي:
أصحاب املصلحة

وزارة العمل والتنمية
االجتماعية

ماذا يريدون منا
–

تعظيم املنفعة اجملتمعية وابرازها بصورة الئقة.

–

الشفافية والتواصل الفعال.

–

وجود موازنة واضحة ومعتمدة.

–

االلتزام بالتعاميم واللوائح.

–

إطالق مبادرات تنموية مستدامة تدعم رؤية اململكة.

–

توطني واشراك العنصر النسائي يف الوظائف

ماذا نريد منهم

–

تسريع القرارات.

–

دعم اسرتاتيجيه ومبادرات اجلمعية ماديا ومعنويا.

–
إمارة منطقة جازان

–

االلتزام بالقرارات واألنظمة.

–

دعم اجلمعية جتاه الشركاء.

–

الشفافية والتواصل الفعال.

–

رعاية مناسبات واحتفاالت اجلمعية.

–

خفض تكاليف اخلدمات الصحية املقدمة ألمراض

–

املشاركة يف التثقيف والتوعية الصحية بأمراض الدم وطرق
الوقاية من واحلد من انتشارها.

وازرة الصحة

–

بناء بعض املراكز املتخصصة يف جمال التربع بالدم

–

حتمل تكاليف املرضى غري السعوديني.

–

منح املتطوعني من الكادر الصحي شهادات تطوع بناء على
تطوعهم

اجلمعية العمومية

الداعمون

جملس اإلدارة

املؤسسات املاحنة
اجلامعات ومراكز
الدارسات البحثية
واإلحصاء

تبسيط اإلجراءات وحتسينها.

–

تنمية دخل اجلمعية من األوقاف

–

التسويق االحرتايف ومنذجة مشاريع اجلمعية.

–

العمل بروح الفريق.

–

أن نكون جاذبني للداعمني واملاحنني الستثمار تربعاتهم.

–

بناء صورة ذهنية جيدة لدى اجملتمع عن اجلمعية.

–

تسهيل احلصول على اخلدمات لدى املستفيدين

–

االلتزام مبنهجيات الدعم املقررة لديهم.

–

ابتكار مشاريع نوعية واحرتافية.

–

حتديد جماالت البحث.

–

توفري املعلومات واإلحصاءات.

الدم الغري سعوديني
–

توفري األراضي يف حال رغبة اجلمعية انشاء مراكز
صحية

–

توفري بعض املستلزمات الطبية املستخدمة يف بعض
الربامج واملشاريع

–

توفري الكادر الصحي وتشغيل بعض املشاريع الصحية

–

السماح للكادر الصحي بالتطوع مع

–

دعم املشاريع

–

التواصل املستمر وحضور االجتماعات الدورية.

–

التفاعل مع تقارير اجلمعية.

–

تقديم املقرتحات واملبادرات املبتكرة واإلبداعية.

–

التعاون والتطوع يف مشاريع اجلمعية
اإلسهام يف حتقيق االستدامة املالية للجمعية.

–

املشاركة يف دعم واستقرار اجلمعية مادياً واقتصادياً.

–

حتفيز فريق العمل .

–

اعتماد تدريب املوظفني وتطويرهم

–

تيسري إجراءات الدعم.

–

تضمني جماالت العمل االسرتاتيجي للجمعية ضمن
مسارات الدعم.

–

اإلسهام يف إعداد الدارسات والبحوث.

–

توفري مصادر األحباث.

–

تقديم االستشارات املتخصصة يف األحباث والدراسات

املؤسسات اإلعالمية

–

شفافية وتقارير إعالمية مميزة

–

استمرار وزيادة الدعم اإلعالمي وعدم إظهار العيوب

–

دعوتهم يف املناسبات وإعطاؤهم مكانة مناسبة واإلشادة بهم

–

التغطية اإلعالمية للفعاليات واألنشطة يف مجيع الوسائل

–

مشاريع وخدمات مميزة وشركات و رعايات

فتح فرص تطوعية يف جماالت عمل اجلمعية

املتطوعون

اجملتمع

–

إجياد حلول نوعية للمشاكل الصحية املتعلق بأمراض الدم.

–

تقديم مشاريع نوعية ختدم امراض الدم

اإلعالمية
–

تبين رؤية وأهداف اجلمعية.

–

االلتزام بقيم اجلمعية.

–

حتقيق اخلدمات والنتائج اليت التزموا بها.

–

التعاون والتجاوب مع برامج اجلمعية.

–

الدعم املادي للربامج واملشاريع

–

الدعم اإلعالمي لربامج ومشاريع اجلمعية.

مسارات العمل:
اعتمدت مجعية رعاية مرضى الدم مبنطقة جازان اربعة جماالت للعمل هي مبثابة مسارات وخطوط إنتاج و اليت متثل لتوجهات
الرئيسية واألطر العامة إليضاح منهجية العمل لعموم العاملني يف اجلمعية ،مبا حيقق رضا أصحاب املصلحة وحيقق األهداف
االسرتاتيجية املعتمدة.
املسار األول :الوقائي
توعية أفراد اجملتمع عن أمراض الدم ومسبباتها وكيفية الوقاية منها مع عمل الدورات
والورش واملعارض التثقيفية اليت تستهدف كافة شرائح اجملتمع والوقاية من هذه االمراض
وكيف احلد من انتشاريها .

وقائي
صحي
اجتماعي

حبثي

املسار الثاني :الصحي
مساعدة مرضى الدم مبنطقة جازان من خالل التعاون مع وزارة الصحة ممثلة باملديرية العامة للشؤون الصحية يف منطقة
جازان بتوقيع االتفاقيات اليت من شأنها تساهم يف عالج مرضى الدم مبرافق الوزارة وكذلك املساهمة يف دفع تكاليف
العالج ملرضى الدم يف مراكز امراض الدم على مستوى اململكة .
املسار الثالث :االجتماعي
تساهم اجلمعية يف تقديم رعاية اجتماعية ملرضى الدم ذويهم بالدعم املادي وتوفري االحتياجات الطبية ملرضى الدم يف منازهلم
وتقديم خدمة النقل من منازهلم إىل املستشفيات والعكس بالتعاون مع شركات نقل (كريم  ،اوبر ) ودفع تكاليف
الفحوصات والتقارير الطبية ما امكن
املسار الرابع :البحثي
تعزم اجلمعية بالتعاون مع جامعة جازان وغريها يف دراسة أسباب اإلصابات بأمراض الدم الوراثية وأسباب انتشارها حيث متثل
منطقة جازان املنطقة الثانية يف عدد املصابني بأمراض الدم الوراثية على مستوى اململكة ،كما تعزم بعمل الدراسات
واالحصائيات الدورية لسكان املنطقة طول السنة خالل العشر سنوات القادمة اليت تضمن حتقيق األهداف االسرتاتيجية.

مواكبة رؤية اململكة :2030
تسعى مجعية رعاية مرضى الدم مبنطقة جازان ان يكون هلا دور يف حتقيق روية اململكة  2030من خالل برنامج التحول
الوطين  2020والذي يعد احد ادواره الرئيسة هو االرتقاء مبستوى اخلدمات املعيشية املقدمة للمستفيدين من (االفراد والقطاع
اخلاص والقطاع غري الرحبي ) عرب حتسني منظومة اخلدمات االجتماعية والرعاية الصحية ومستويات السالمة كما أيضا هلا
دور يف كل من :
– تشجيع العمل التطوعي ورفع نسبة التطوع إىل  11مليون متطوع بنهاية .2030
– تعزيز قيام الشركات مبسؤولياتها االجتماعية.
– متكني املنظمات غري الرحبية من حتقيق أثر أعمق.
– متكني املواطنني من خالل منظومة اخلدمات االجتماعية.

– حتسني فاعلية وكفاءة منظومة اخلدمات االجتماعية.
التميز املؤسسي:
تلتزم مجعية شريان بتطبيق املنهجيات اإلدارية احلديثة وعلى رأسها اعتمادها العمل على تطبيق معايري التميز املؤسسي ،ويتم
اختيار املدرسة اإلدارية األنسب لعمل اجلمعية وفق ما تقتضيه املصلحة وحتقيق الوصول ملراتب متقدمة يف سلم التميز وبشكل
متدرج و متسارع ،كما تسعى للحصول على جوائز التميز املؤسسي احمللية واإلقليمية والعاملية وتأهيل منسوبيها ملواكبة
متطلبات هذه الغاية.
تأهيل الكادر الصحي:
تقوم اجلمعية بإعداد وتأهيل وتدريب اخلرجيني الصحيني يف جمال التوعية والتثقيف بالتعاون مع وزارة الصحة واجلهات ذات
العالقة  ,كما انها تقوم بدراسة انشاء أكادميية لتدريب خرجيي الطالب والطالبات يف اجملال الصحي .
تفعيل الدور النسائي
تفعيل دور املرأة يف خدمة أهداف اجلمعية وحتقيق االكتفاء املنشود منهن للقيام بالتثقيف والتوعية يف املدارس واجلامعات
وحتى داخل االسرة عن امراض الدم واهمية الفحص قبل الزواج ،باإلضافة إىل اشراكهم يف اجلانب التطوع لدى اجلمعية
استثمار التقنية احلديثة

تعمل شريان بكل جدية الستثمار التقنيات احلديثة وأصبحت التقنية اليوم خيار اسرتاتيجي للجمعية وذلك بتفعيل
احلوسبة للعمليات واإلجراءات واخلدمات من خالل برنامج إلكرتوني حيقق الرتابط والتكامل بني اخلدمات
واملوظفني مما يسهل تقديم اخلدمات على منسوبيها واملستفيدين من خدماتها ويضبط تقاريرها باحرتافية.


األهداف االسرتاتيجية :بناء على السياسات والدراسات السابقة للجمعية مت اعداد اهداف اسرتاتيجية للجمعية وهي :

.1

ارتفاع معدل التربع بالدم إىل الكفاية.

.2

حتسني اخلدمات الصحية واالجتماعية والنفسية ملرضى الدم وذويهم.

.3

خفض نسبة املصابني بأمراض الدم الوراثية من املواليد اجلدد.

.4

ارتفاع الوعي الصحي لدى اجملتمع عن امراض الدم.

.5

تكوين مصدر دخل ذاتي ومتنامي حيقق االستدامة املالية وحتسني آليات مجع التربعات.

.6

بناء وتوطيد العالقة مع الشركاء اإلسرتاتيجيني.

.7

بناء وتطوير العمل اإلداري والتحول الرقمي وأرشفة البيانات.

.8

استثمار العمل التطوعي.

