لجنة الخدمات االجتماعية

تم بحمد هللا تفعيل لجنة الخدمات االجتماعية في المؤسسة األهلية لمطوفي حجاج الدول العربية في شهر رمضان عام
1440هـ من أجل تقديم خدمات أفضل للمساهمات والمساعدة في التخفيف من المشكالت االجتماعية واالقتصادية
والصحية التي من الممكن أن تعترضهن . .
أهمية لجنة الخدمات االجتماعية

تهدف لجنة الرعاية االجتماعية بالمؤسسة األهلية لمطوفي حجاج الدول العربية إلى تحقيق استفادة المساهمات المثلى وذلك
من خالل دراسة الحالة بحيث تسعى اللجنة بناءا على النتائج إلى تقديم المساعدات الممكنة من المؤسسة أو من الجهات
ذات االختصاص التي تتعاون معها المؤسسة  .اقتصاديا وصحيا واجتماعيا .
الخدمات التي تقدمها لجنة الخدمات االجتماعية

بحث حاالت المساهمات وتقييمها من خالل استمارة دراسة الحالة سواءا كانت مشكالت اجتماعية أو صحية والعمل على
تقديم المساعدة اما فردية أو جماعية مع األسرة .
تسجيل الحاالت االجتماعية في الحاسب اآللي من أجل المتابعة والرجوع إليها وقت الحاجة
تقديم المساعدات المالية من المؤسسة للحاالت المستحقة  ,بناءا على استمارة دراسة الحالة ووفق النظام وما هو متاح
تحويل الحاالت التي تحتاج مساعدة الى المؤسسات االجتماعية والصحية المختلفة ذات العالقة لالستفادة من اإلمكانيات
المتاحة
تحويل الحاالت التي تنطبق عليها شروط وزارة الشؤون االجتماعية من أجل االستفادة من البرامج المقررة من أجهزه
طبية أومساعدات مالية
المشاركة في األيام والمناسبات العالمية االجتماعية والصحية
المشاركة في تنظيم أنشطة تعود على المساهمات بالفائدة مثل ( بازار أسر منتجة وخالفه )

تلقي مالحظات ومقترحات المساهمات حول الخدمات المقدمة .
توزيع استمارات استطالع للوقوف على حاجة المساهمات من الخدمات
القيام بزيارات منزلية لبعض الحاالت إذامااستدعى األمر ذلك بهدف االطالع وتقديم المساعدة الالزمة
التعاون مع كل من ممثلي وزارة الشوؤن االجتماعية والجمعيات الخيرية والمؤسسات التعليمية  ,عن طريق عقد
اجتماعات متواصلة من أجل الوصول إلى رفع مستوى الخدمات المقدمة0
عزيزتي المطوفة

تبدأ لجنة الخدمة االجتماعية أول أعمالها بتصميم استمارة دراسة حاله ,
عليه نأمل مآل استمارة دراسة الحالة والتي ستعامل بسرية واهتمام كامل من قبل اللجنة .
https://bit.ly/2JGdQqB
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