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عدنان علوي آل زواد
ماجد عبدرب الرسول آل نهاب
توفيق محمد اليوشع
بشي عبدهللا الدهان
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محمد ي
محمد البيات
نارص القطري
الجش
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ي
الشماس
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ي
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خديجة حبيب البحر ي
صديقة الماجد
فائزة ميزا الزين
من حسن آل سليم
من عيش الشمالوي
هديل حبيب آل حبيب
أفراح البشاوي

مهام و اختصاصات اللجنة
 -1إعداد الخطة السنوية لنشاطات وأعمال اللجنة يف إطار األهداف و السياسات العامة للجمعية
ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها.
والثان ورئيس قسم الخدمات المساندة  ،و
الفن عل نائبيه للقطاع األول
ي
 -2اإلشاف اإلداري و ي
المساهمة يف حل مشكالتهم وتطوير أدائهم .
وموظق اللجنة لالستفادة القصوى من قدراتهم و اإلمكانيات المتاحة
نائن الرئيس
 -3التنسيق بي ي
ي
للجنة.
 -4استقبال طلب المساعدات العينية و النقدية و التأكد من توفر ودقة كافة االشياطات الموجبة
لقبول الطلب و الرصف .
االجتماع الخاصة بطلب المساعدات و القيام بالزيارة الميدانية للقطاع
 -5إحالة استمارة البحث
ي
المختص للتأكد من دقة البيانات المقدمة واستكمالها عن المستفيد وتوفر االشياطات الالزمة
لرصف المساعدات.
االجتماع  /فريق البحث
الن تم دراستها من الباحث
ي
 -6اعتماد الحاالت االجتماعية بكافة أنواعها ي
وإكمال اإلجراءات النظامية بشأنها.
 -7التنسيق مع اللجان والوحدات اإلدارية المختلفة بالجمعية ٌ
كل فيما يخصه من المساعدات
الن تقدمها اللجنة للمستفيدين .
االجتماعية ي
 -8التنسيق مع اإلدارة المالية لمعرفة المبالغ المرصودة والمخصصة للجنة للرصف عل الحاالت
المستهدفة.
االجتماع بشكل دوري وكلما دعت الحاجة
 -9دراسة وتقييم الالئحة المنظمة لنشاطات التكافل
ي
ً
ورفع التوصيات إىل المجلس االستشاري تمهيدا لرفعها لمجلس اإلدارة العتمادها.
 -10التنسيق مع لجنة العالقات والتطوع بشأن الجهود اإلعالمية لتعريف المجتمع بمشوعات
ونشاطات وإنجازات واحتياجات اللجنة .
 -11التنسيق مع الجهات الحكومية ومنها عل سبيل المثال ( :التعليم – الشئون االجتماعية –
االجتماع  ... -إلخ ) بشأن الجوانب المتعلقة بالمستفيدين .
الصحة  -الضمان
ي
قطاع اللجنة و الخدمات المساندة البحثة المتخصصة المرتبطة
 -12تقويم أعمال وإنجازات
ي
باللجنة ورفعها لمجلس اإلدارة مشفوعة بالتوصيات الالزمة لتطويرها.
 -13تقييم أداء أعضاء اللجنة المتطوعي و الموظفي واقياح وتنفيذ برامج تدريبية لتطوير أدائهم.
 -14تحديد احتياجات اللجنة من اإلمكانيات البشية و المادية ومتابعة توفيها.
 -15أية مهام أخرى تكلف بها اللجنة يف حدود االختصاص.

