مشروع
جسور املعرفة

التعريف
ً
ً
انطالقا من حرص الجمعية على بناء وتنمية اإلنسان  ،وتحقيقا ألهدافها االستراتيجية التي جاءت موائمة مع رؤية
 2030وما ركزت عليه في االستثمار في العنصر البشري أذ يعد هو العنصر األساس ي في التنمية املجتمعية  .جاء
مشروع جسور املعرفة وهو مشروع مبتكر وأحد ُممارسات التميز التي يتبناها مكتب االستراتيجية والتميز املؤسس ي
ويقوم على تحويل املعارف والخبرات الكامنة في عقول منسوبيها الى معارف صريحة يتم جمعها وتنظيمها ثم
مشاركتها واالستفادة منها في تحقيق رؤية الجمعية وتطلعاتها وباملقابل يمنح املوظف املشارك في املشروع نقاط
تصرف على إثرها هدايا تكريم وتحفيز .

ُمبررات املشروع (األهداف)
 تحقيق التنمية البشرية " االستثمار في االنسان " .
 تطوير الكادر الوظيفي ورفع الكفاءة بأقل التكاليف .
 تعزيز روح االنتماء لدى منسوبي الجمعية .
 أثراء املحتوى املعرفي باسم ( جمعية البر) .
ُ
 توفير أدوات مناسبة تساهم في الحصول على املعرفة ومشاركتها بين منسوبي الجمعية .
ً
 تحقيقا ألحد أهم ُممارسات التميز املؤسس ي .
 زيادة تفعيل الجانب التقني في العمل الخيري .
 االستفادة من خبرات ومعارف املوظفين حتى بعد تركهم للعمل بالجمعية +.

ُ
الفئة املستهدفة
 كافة منسوبي الجمعية .

يقوم املشروع على خمسة محاور

•جمع الخبرات
والمعلومات
الكامنة
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•النشر

•المراجعة
التصنيف
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1
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•المراجعة
والتحسين
للمشروع

•منح النقاط
للمشاركين
والتكريم
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آلية التنفيذ
(*) يتم عمل منصة على مقوع الجمعية اإللكتروني يتم من خاللها رفع مشاركات املوظفين من جهة ثم عرض
الخبرات والتجارب بصوة مبوبة من جهة أخرى
(*) يتم جمع املعرفة والخبرات عبر ثالث قنوات :
استمارة تجربتي
أوال  :استمارة تجربتي

لقاء الخبراء

تدريب األقران

 .1يقوم املوظف بتعبئة استمارة تجربتي ( م ) 1املوجودة على موقع الجمعية .
 .2يقوم مكتب االستراتيجية والتميز املؤسس ي بمراجعة املشاركة وتصنيفها .
 .3نشر املشاركات باملوقع عبر التبويب الخاص باملكتب .
 .4يتم احتساب النقاط للمشارك وفق املعايير املوضحة في الجدول املرفق (م . ) 2
 .5تكريم املشاركين وفق آلية املكافآت املوضحة في املرفق ( م. )3
ثانيا  :لقاء الخبراء
 .1لقاء دوري (شهري –ربع سنوي ) مع أحد املوظفين أصحاب الخبرات الكبيرة والطويلة في العمل الخيري
واالجتماعي للحديث حول تجربة عايشها وتعامل معها لينقلها لزمالئه في الجمعية .
 .2توثيق اللقاء وحفظه من قبل إدارة العالقات العامة واإلعالم االجتماعي .
 .3تكريم املوظف املتحدث بشهادة شكر وتقدير واحتساب نقاط وفق أليات املكافآت في املرفق السابق .

ثالثا  :تدريب األقران
 .1استقطاب املوظفين أصحاب الخبرة ويمتلكون مهارات العرض والتقديم ليقوموا بتدريب زمالئهم على
مهارات جدارات متطلبة في العمل الخيري واالجتماعي .
 .2تنظيم دورات تدريبية لهم بالتنسيق مع مكتب التدريب بالجمعية .
 .3تكريم املوظف املدرب بشهادة شكر وتقدير واحتساب نقاط وفق أليات املكافآت في املرفق السابق .

(*) يتم مراجعة املراجعة الدورية على املشروع عبر استقصاء اراء املوظفين ورصد حاالت التطبيق ثم التحسين والتطوير للمشروع .

