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سابعا :سياسة إدارة الحمالت والفعاليات التوعوية
 .1التعريف والغرض
تهدف الحمالت والفعاليات التوعوية إلى الرفع من مستوى الوعي العام وتعزيز مشاركة الجماهير في العملية التوعوية التي تديرها وتنفذها الجمعية ،للتعريف باإلنجازات والخطط وتقوية الثقة بين
الجمعية والجمهور ،باإلضافة إلى الرفع من المستوى الثقافي مما يساهم في تحديث المجتمع ،ويساعد في قبول األفكار واألنماط السلوكية الحديثة
 .2نطاق السياسة
كافة موظفى الجمعية ،و المتطوعين ،والمتعاونين
.3

السياسات
• تتحمل الجمعية مسؤولية كاملة عن الحملة وأنشطتها.
• يجب أال تتناقض الحملة مع القيم والثقافة اإلسالمية وعادات وتقاليد دولة قطر.
• توفر الجمعية األنشطة التوعوية لعموم الجمهور بدون الرسوم ،إال في حال بعض األنشطة المتخصصة كالمؤتمرات والفعاليات التدريبية المتخصصة وبعد موافقة الجهات الرقابية
المعتمدة
• يجب وضع خطة للحملة أو الفعالية تشمل أهدافها ،الفئات المستفيدة ،الرسائل الرئيسية والتكتيات المستخدمة ،والموارد الالزمة لتنفيذ الحملة كحد أدنى وتعتمد من الجهة الفنية اإلدارية
المختصة في الجمعية
• ضرورة التنسيق مع الجهات المعنية للحصول على موافقة كما يتوجب إخطارها عن أي تأخير أو تغييرات على نوع الحملة خالل ثالثة أيام عمل
• ضرورة تأمين الفعالية والمستفيدين منها ،واتخاذ كافة إجراءات األمن والصحة والسالمة وعدم التهاون في هذا األمر
• بعد االنتهاء من الحملة ،يقدم المسؤول عنها تقريرا عن النتائج خالل عشرة أيام بما في ذلك استمارة تقييم
• يجب أن تتطابق الحملة أو الفعالية مع ترخيص الجمعية وصالحياتها
• يتوجب االنتظار حتى يتم الحصول على موافقة من الجهات الرسمية قبل البدء في اإلعالن عن الحملة أو الفعالية
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الموافقة والتعديالت
جهة الموافقة
جهات االخطار
مواعيد المراجعة

رزنامة وخطة الحمالت التوعوية

تحديد رزنامة المناسبات
الخارجية للعام

اإلتصال
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تحديث رزنامة
المناسبات الخارجية
كل ثالثة أشهر

تنمية الموارد

التسويق والشراكات التبرعات والرعايات

استقبال طلبات الحمالت
من الشركاء

Growth monitoring of children under 5 years

البرامج والفعاليات

التثقيف الصحي

تحديد رزنامة الحمالت
التوعوية األساسية

الفعاليات والتطوع

خيارات التزامن مع
المناسبات الخارجية

اإلختيار من حمالت
الشركاء

تحديث رزنامة
الحمالت التوعوية كل
ثالثة أشهر

تخطيط الحمالت التوعوية
(األهداف ،المستفيدين،األعداد،
المحتوى ،القنوات ،األداء)

تحديد فعاليات الحمالت
التوعوية

الخدمات المساندة

مكتب التخطيط والجودة

إعتماد المادة التوعوية
من الهيئات الصحية
المختصة

خطة وموازنة نشر
المحتوى التوعوي

تحديث رزنامة االتصال
التوعوي

أهداف األداء
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ت المواد
وموازنة
خطة الفعاليا
اعقاد خيارات
التوعوية وتجهيز
المناسبة
المعززين
خطة وموازنة الفعاليات
(الموظفين والمتعاونين
والمتطوعين والمصروفات)

اعتماد خطط وموازنات
القنوات

(االتصال ،الفعاليات،
المعززين)

تحديث رزنامة تطوير
المحتوى والمعززين

تحديث رزنامة الفعاليات
التوعوية

تنفيذ فعاليات الحمالت التوعوية
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اإلتصال

تحديث رزنامة إتصال
الفعاليات (مؤتمرات صحفية،
جرائد ،مواقع تواصل
اجتماعي ،دعات)

تنمية الموارد

التسويق والشراكات التبرعات والرعايات

توفير قائمة الداعمين

تحديد خطة الرعايات
والتبرعات المالية
والعينية المطلوبة

تنفيذ خطة اتصال
الفعاليات

االستفادة من إمكانات
الشركاء

قياس نسبة االستجابة
للقائمة

رزنامة حمالت جمع
التبرعات واستقطاب
الرعايات

under 5 years

تنفيذ خطة الرعايات
والتبرعات وتوفير
الموارد
monitoring of
children

Growth

الفعاليات والتطوع

البرامج والفعاليات

التثقيف الصحي

توفير المواد التوعوية
والموارد والمثقفين الصحيين

رزنامة الفعاليات
(المتكررة والمنفردة والكبيرة)

التخطيط التفصيلي
ألنشطة الفعاليات
(اإلجتماعات)

الحصول على الموافقات
الخارجية الالزمة

الحصول على التأمين

حجز المعدات واألجهزة
للفعالية وطلب المستلزمات

قياس تقني

تحديد جدول الموارد البشرية
للفعاليات
(موظفين/متطوعين/متعاونو
ن)

التواصل مع المتطوعين
السابقين للعمل في
الفعالية

تنفيذ الفعاليات

الخدمات المساندة

الدعم التقني

الدعم التقني ( & App
)website
توفير االحتياجات
الخاصة بالفعاليات

المشتريات
والمخازن

مكتب التخطيط والجودة

التواصل مع المشاركين
والتأكيد على الحضور
(العام)VIP ،

توثيق الفعاليات
والحضور

(السالمة ،المطبوعاات،
المعدات )...
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قياس األداء

تنفيذ حمالت اإلتصال التوعوي
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قياس تقني

اإلتصال

رزنامة اتصال المحتوى
التوعوي

اإلتصال

إخراج الرسائل التوعوية
للفئات المستفيدة

خطة ورزنامة اتصال
الفعاليات

تنمية الموارد

التسويق والشراكات التبرعات والرعايات
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الفعاليات والتطوع

البرامج والفعاليات

التثقيف الصحي

رزنامة تطوير المحتوى
والمعززين

تطوير وتجهيز المادة
العلمية للتوعية بها

استقطاب المتعاونين والمتطوعين
المختصين للمساهمة

الخدمات المساندة

المشتريات
والمخازن

مكتب التخطيط
والجودة

تصميم وإعداد المحتوى
التوعوي وتجهيزه للنشر
واالستخدام

رزنامة االتصال
التوعوي

تنفيذ خطة االتصال
التوعوي

رزنامة الفعاليات
(المتكررة والمنفردة والكبيرة)

الحصول على الموافقات
الخارجية الالزمة

توفير المطبوعات
الخاصة بالحمالت
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قياس األداء

قياس األداء

تنفيذ خطة تطوير المواد التوعوية وحمالت التواصل المباشر

إخراج الرسائل التوعوية
للفئات المستفيدة

رزنامة االتصال
التوعوي

اإلتصال

تصميم وإعداد المحتوى
التوعوي وتجهيزه للنشر
واالستخدام

تنمية الموارد

التسويق والشراكات التبرعات والرعايات
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الفعاليات والتطوع

البرامج والفعاليات

التثقيف الصحي

رزنامة تطوير المحتوى
والمعززين

تطوير وتجهيز المادة
العلمية للتوعية بها

تدريب المعززين
إليصال رسائل الحمالت
التوعوية

اإلشراف الميداني
والتوثيق

تنفيذ حمالت التواصل
المباشر

استقطاب المتعاونين والمتطوعين
المختصين للمساهمة

الخدمات المساندة

المشتريات
والمخازن

مكتب التخطيط
والجودة
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توفير المطبوعات
الخاصة بالحمالت
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قياس األداء

المتابعة التقنية

