سياسة عمليات التبرعات والرعايات
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سادسا :سياسة عمليات التبرعات والرعايات
 .1التعريف والغرض
تعتمد كفاءة الجمعية على تأمين موارد كافية لها سواء كان ذلك عن طريق جمع التبرعات من المانحيين أو عن طريق جذب الرعايات على ان يتم إتباع أعلى معايير فى عملية جمع التبرعات
ووضع نظام لحمايتها والغرض من هذه السياسة هو تحديد السياسات العامة لعمليات جمع التبرعات والرعايات
.2

نطاق السياسة
• لجنة تنمية الموارد
• إدارة تنمية الموارد
• المتعاونين ،والمتطوعين
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السياسات
• تضع إدارة تنمية الموارد خطة التبرعات في ضوء أهداف األداء المحددة للسنة التشغيلية وبما يلبي الخطة البرامجية والتنفيذية للجمعية
• ينبغي على إدارة تنمية الموارد تطوير قائمة الرعاة باستمرار وبناء الشركات لزيادة إيرادات الجمعية من التبرعات والرعايات.
• تقوم إدارة تنمية الموارد بإدارة العالقة مع الرعاة والشركاء والتأكد من الوفاء بالتزامات الجمعية تجاههم وتقديم التقارير الالزمة لهم بذلك
• التأكد من أن أي مدفوعات تفرضها الجمعية على أعضائها ليست مقيدة بافراط بحيث اليقتصر االنضمام إليها او االستفادة منها على فئة معينة
• التأكد من أن أي طلب للتبرع يصف كيف ستستخدم هذه التبرعات
• التأكد من أن األشخاص أو األفرع المرتبطة بالجمعية ستوضح أن أموال التبرعات ستذهب إلى الجمعية مباشرة ومن ثم إلى مستفيديها
• ارسال جميع األموال التى يتم جمعها إلى حساب بنكى باسم الجمعية باستخدام آلية واجراءات معتمدة من لجنة المالية والتدقيق والمدققين الداخليين والجهات الرقابية.
• إعداد ايصاالت خاصة بالتبرعات من أصل وصورة وتحمل ارقاما متسلسلة ،حيث يبين كل ايصال اسم الجمعية ورقم تسجيلها ورقم ترخيصها
• تختم االيصاالت بختم الجمعية ،وتحصر أعدادها وارقامها قبل بداية السنة المالية للجمعية بحضور مندوب عن لجنة المالية والتدقيق
• تحفظ صور اإليصاالت لمراجعتها وتدقيقها
• يجب رصد وتسجيل كافة التبرعات والرعايات العينية (غير المالية) وتقديم تقرير بها
• يجب التأكد من انفاق األموال فى محلها لخدمة الغرض التى جمعت من أجله
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•

•
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ال يعتبر من ضمن التبرعات رسوم االنتساب أو الخدمات أو قيمة االشتراكات التى تتقاضاها الجمعية من أعضائها أو المنتفعين من خدماتها ويكون ذلك بما يتماشى مع نظامها
األساسي
تلتزم الجمعية وموظفي جمع التبرعات والرعايات باإلفصاح الكامل عن معلومات أموال التبرعات والرعايات وطرق صرفها للجهات المعنية والرقابية

الموافقة والتعديالت
جهة الموافقة
جهات االخطار
مواعيد المراجعة
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الرعايات
اإلتصال

تنظيم المؤتمرات
الصحفية

تنمية الموارد

التسويق والشراكات التبرعات والرعايات

صياغة مقترح الرعاية
النموذجي و استفادة
الراعي

الئحة الراعين المؤهلين

تحديد خطة الرعايات
والتبرعات المالية
والعينية المطلوبة

تكريم الراعين إعالميا

رزنامة حمالت جمع
التبرعات واستقطاب
الرعايات

عرض فرص الرعاية
المالية على الراعين
المؤهلين

under 5 years

صياغة وتوقيع إتفاقيات
عرض فرص الرعاية
الرعاية المالية
غير المالية
والسوبرماركت)
(المطاعم
Growth
monitoring
of children

توقيع اتفاقيات الرعاية
غير المالية

متابعة اتفاقيات الرعايات
وتنفيذها

البرامج والفعاليات

التثقيف الصحي
الفعاليات والتطوع

رزنامة الفعاليات
التوعوية

الخدمات المساندة
مكتب التخطيط والجودة

أهداف األداء
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شكر
الراعين

استدامة عالقات الراعين
(التواصل ،وتجديد االتفاقيات ،والدعوة
للفعاليات الهامة)
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جمع التبرعات والتحصيل
مواد دعائية وترويجية

اإلتصال

تنمية الموارد

التسويق والشراكات التبرعات والرعايات

قائمة شركاء مواقع جمع
التبرعات

وضع اهداف وخطة
جمع التبرعات التفصيلية

توزيع قنوات التحصيل

اخذ الموافقات من
الجهات الرسمية

توزيع الموارد البشرية
حسب اإلختصاصات
والمواقع الجغرافية

تنفيذ خطط التحصيل

المتابعة والقياس

Growth monitoring of children under 5 years

دعم المتعايشين

خطة دعم عالج
المرضى

البرامج والفعاليات

التثقيف الصحي

رزنامة حمالت التوعية
بالمعززين

توفير وتجهيز المعززين
الصحيين والمواد
التوعوية

الفعاليات والتطوع

رزنامة الفعاليات

الخدمات المساندة

الشؤون المالية

مكتب التخطيط والجودة

مواد ترويجية

موازنة الفعاليات

أهداف األداء

55

موازنة دعم المرضى

الدعم التقني
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التسويق والشراكات
اإلتصال
تنمية الموارد

التسويق والشراكات التبرعات والرعايات

رزنامة االتصال
التسويقي

تنفيذ رزنامة االتصال
التسويقي

رزنامة حمالت
التسويق

التواصل مع الداعمين
المحتملين

االستفادة من إمكانات
الشركاء اإلعالميين

اعداد الئحة الراعين
المؤهلين

اعداد الئحة الشركاء
المؤهلين

عرض فرص
الشراكات على الشركاء
المؤهلين

صياغة وتوقيع اتفاقات
الشراكة

تنفيذ اتفاقات الشراكة

إدارة العالقة مع
الشركاء

استقطاب الرعايات من
الراعين المؤهلين
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البرامج والفعاليات

التثقيف الصحي
الفعاليات والتطوع

رزنامة الفعاليات
التسويقية

تنفيذ الفعاليات التسويقية

االستفادة من إمكانات
الشركاء

الخدمات المساندة
مكتب التخطيط
والجودة

أهداف األداء
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