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جمعية رعاية متعافي السرطان
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صياغة املالمح االستراتيجية

القيم 
املؤسسية

الرسالةالرؤية
الغايات 

واألهداف 
اتيجي ةاالستر

الهيكل 
التنظيمي
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الرؤية والرسالة

الرؤية

مة ملتعافي الريادة والتميز في تقديم برامج وخدمات تنموية شاملة ومستدا
السرطان وأسرهم

الرسالة

زيز دورهم في تمكين متعافي السرطان وأسرهم وتطوير قدراتهم وتنمية مهارتهم وتع
وعمل املجتمع من خالل مبادرات وبرامج نوعية وبيئات إبداعية وبطرق مبتكرة

مؤسس ي جاذب وشراكات استراتيجية
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القيم

ى سرية املتعافي وخصوصيته أولية قصو 

.وأسلوب عمل نحترفه ونتميز به

ه في نعتز بتمكين املتعافي ونفخر ب
افته جميع أعمالنا ونسعى لترسيخ ثق

ق
ُ
. دمهافي املبادرات والبرامج التي ن

التشاركية والتواصل مع األطراف ذات
العالقة واالستثمار األمثل لإلمكانات

.وتكامل الطاقات

نسعى جاهدين للعمل بأفضل 
املمارسات و األدوات النوعية، 
النامتحرين االحترافية في جميع أعم

ة نعمل بجهد لخلق رعاية متقن
ومميزة للمتعافي

السرية

االحترافية

ةالتشاركيالرعاية

نالتمكي
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أهداف تأسيس الجمعية

تقديم الدعم النفس ي واالجتماعي ملتعافي السرطان وذويهم1

رفع مستوى الوعي املجتمعي عن مرض السرطان2

3 
 
تمكين متعافي السرطان اجتماعيا

املساهمة عبر القطاع الخاص في توفير الخدمات املساندة ملتعافي السرطان4
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الغايات االستراتيجية

االستدامة املالية 3

تمكين املتعافي 2

التميز املؤسس ي 1

الغايات 
ةاالستراتيجي
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األهداف االستراتيجية

تطوير البنية املؤسسية واملوارد البشرية واستقطاب الكفاءات واستبقائها1

بناء الشراكات االستراتيجية وتشجيع التطوع2

تمعتمكين متعافي السرطان وتطوير قدراته وتنمية مهارته وتعزيز دوره في املج3

صناعة بيئات متخصصة ملتعافي السرطان نوعية وجاذبة4

توعية املجتمع وتثقيفه بمرض السرطان وآثاره والتعافي منه 3

تعزيز االستدامة املالية4
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الغايات واألهداف االستراتيجية

األهداف االستراتيجية الغايات االستراتيجية

تطوير البنية املؤسسية واملوارد البشرية واستقطاب الكفاءات واستبقائها

التميز املؤسس ي

بناء الشراكات االستراتيجية وتشجيع التطوع

تمكين متعافي السرطان وتطوير قدراته وتنمية مهارته وتعزيز دوره في املجتمع

صناعة بيئات متخصصة ملتعافي السرطان نوعية وجاذبةتمكين املتعافي

توعية املجتمع وتثقيفه بمرض السرطان وآثاره والتعافي منه

تعزيز االستدامة املالية االستدامة املالية
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يةمعايير األداء ومؤشرات القياس واملبادرات التنفيذ

مؤشرات القياسمعايير األداء م

يةالبنية املؤسس1
عدد اللوائح واألدلة املوثقة

نسبة تطبيق اللوائح واألدلة

2
كفاءة املوارد 

البشرية

نسبة كفاءة املوظفين

معدل الدوران الوظيفي

( لكل موظف)عدد الدورات التدريبية للموظفين 

نسبة املوظفين الذين يتم قياس أدائهم

3
بناء الصورة 

الذهنية وإدارة 
السمعة

عدد الحمالت اإلعالمية املنفذة

عدد حسابات املشاهير الداعمة للجمعية على مواقع التواصل

دواتعدد املشاركات في امللتقيات والفعاليات واملؤتمرات والن

املبادرات التنفيذية
التميز املؤسس ي

تطوير اللوائح / الجودة والتميز/ تشكيل اللجان)
إدارة األداء / خطة التدريب والتطوير/ والسياسات

صفحات /املوقع اإللكتروني/استقطاب الكفاءات/ الوظيفي
(إلخ ... التواصل

خطة التواصل مع أصحاب املصلحة

الحمالت اإلعالمية

بناء الصورة الذهنية وإدارة السمعة
/  ياتمطو / برشورات/ انفوجرافيك/ فيديوهات تعريفية)

(إلخ... رسائل / مقاطع متنوعة

تطوير البنية املؤسسية واملوارد البشرية واستقطاب الكفاءات واستبقائها: األول الهدف االستراتيجي 
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يةمعايير األداء ومؤشرات القياس واملبادرات التنفيذ

بناء الشراكات االستراتيجية وتشجيع التطوع: الهدف االستراتيجي الثاني

مؤشرات القياسمعايير األداء م

فاعلية الشراكات1

عدد الشراكات املوقعة

تنوع الشراكات

نسبة الشراكات الفاعلة

التطوعفاعلية2
عدد البرامج التوعوية لتحفيز التطوع

 
 
عدد املتطوعين املسجلين تراكميا

املبادرات التنفيذية

الشراكات النوعية

معايير الشراكات

أنا متطوع

جائزة التطوع

(الشراكات والتطوع)قياس األثر
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يةمعايير األداء ومؤشرات القياس واملبادرات التنفيذ

تمعتمكين متعافي السرطان وتطوير قدراته وتنمية مهارته وتعزيز دوره في املج: الثالثاالستراتيجيالهدف

مؤشرات القياسمعايير األداء م

1
ارالتوسع واالنتش

(تمكين)

من برامج ومبادرات الجمعيةعدد الحاالت املستفيدة

عدد البرامج واملبادرات املنفذة

 واملبادرات النوعية التي تم تطويرهاعدد األفكار
 
سنويا

2
ذ جودة وتميز تنفي

تاملبادرا
(تمكين)

نسبة التعثر في تنفيذ البرامج واملبادرات

نسبة االلتزام بمعايير الجودة في تنفيذ البرامج واملبادرات

تمعدل تقييم تنفيذ البرامج واملبادرا

املبادرات التنفيذية
استشارات وخدمات نفسية وصحية

متعافيسفير

(مرض ىزيارة)ونيس 

 لديار الرحمن
 
 حميدا

 
عودا

أسبوع متعافي

أنِت جميلة

قصة نجاح متعافي

(متعافيقصة طالب)أنا قادر 

بطاقتي

بهجة

التأهيلية/ الدورات التدريبية التخصصية

األيام العاملية واملناسبات الوطنية واألعياد

عالياتاملؤتمرات وامللتقيات والندوات واملعارض والف
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يةمعايير األداء ومؤشرات القياس واملبادرات التنفيذ

صناعة بيئات متخصصة ملتعافي السرطان نوعية وجاذبة: الرابعالهدف االستراتيجي

مؤشرات القياسمعايير األداء م

1
البيئات

املتخصصة

 التي تأسستاملتخصصة عدد البيئات 
 
سنويا

املتخصصةلبيئات لعدد املنتسبين

2
جودة وتميز 

البيئات
املتخصصة

تخصصةنسبة االلتزام بمعايير الجودة في تنفيذ أعمال البيئات امل

قياس رضا املستفيد

املبادرات التنفيذية

منصة متعافي للتدريب

الثقافينادي متعافي

حاضنة أعمال متعافي

مواهب متعافي

معمل ابتكار متعافي

ملة متعافي

دراسات وأبحاث متخصصة
تجارب/ املساهمة في سن التشريعات/ تلمس احتياج)

(إلخ... دراسات مسحية / دولية
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يةمعايير األداء ومؤشرات القياس واملبادرات التنفيذ

توعية املجتمع وتثقيفه بمرض السرطان وآثاره والتعافي منه : الخامساالستراتيجيالهدف

مؤشرات القياسمعايير األداء م

1
ارالتوسع واالنتش

(توعية)

من برامج ومبادرات الجمعيةعدد الحاالت املستفيدة

عدد البرامج واملبادرات املنفذة

2
ذجودة وتميز تنفي

تاملبادرا
(توعية)

نسبة التعثر في تنفيذ البرامج واملبادرات

نسبة االلتزام بمعايير الجودة في تنفيذ البرامج واملبادرات

تمعدل تقييم تنفيذ البرامج واملبادرا

املبادرات التنفيذية
واع  مجتمعنا

/بروشورات/ رسائل/ انفجرافك/فيديوهات)
(إلخ ...مسابقات / مقاطع صوتية

أمسیات متعافي

الكشف املبكر

املشاركات املجتمعية

البرامج التوعوية
...(دورات / ورش عمل)

املؤتمرات وامللتقيات والندوات العامة
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يةمعايير األداء ومؤشرات القياس واملبادرات التنفيذ

تعزيز االستدامة املالية: لسادسالهدف االستراتيجي ا

مؤشرات القياسمعايير األداء م

1
ية تنمية املوارد املال

وتنوعها

قيمة األوقاف التي تمتلكها الجمعية

حجم الدعم املالي املقدم ألوقاف الجمعية

عدد الجهات واألفراد املانحين والداعمين

املبادرات التنفيذية

وقف مقر واستثمار

استقطاعات مستدامة

رعاية البرامج واملبادرات

الحمالت التسويقية
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الهيكل التنظيمي

مجلس اإلدارة

ياملدير التنفيذ

التطوير والجودة

سكرتارية

يةالشؤون اإلدارية واملالاملبادرات والبرامج

ةاللجان االستشاري

الجمعية العمومية

التسويق والشراكات

ياالتصال املؤسس 

ةاللجنة التنفيذي



 لكم
ً
شكرا


