جمعية رعاية الطفولة

آلية إدارة املتطوعين

9102م
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رسالة إدارة التطوع :
إشراك أكبر عدد من املتطوعين للمساهمة في نشر برامج الجمعية ،ولتطوير مجال العمل التطوعي ،واملشاركة في
رفع نسبة عدد املتطوعين إلى مليون متطوع قبل نهاية عام  ،9101تحقيقا لرؤية اململكة العربية السعودية 9101

مفهوم التطوع :
التبرع بالجهد أو الوقت أو املال أو الاثنين معا للقيام بعمل أو أنشطة لخدمة املجتمع ليس مطالبا به الفرد أو
مسئوال عنه  ،وال يأمل املتطوع الحصول على مردود مادي من جراء تطوعه.

أهداف التطوع :
 التشجيع والنهوض بالذات وحب العمل .
 صقل املواهب وتكوين الشخصية .
 الاستقاللية واملشاركة واملبادرة في العمل .
 الترابط الاجتماعي .
 التوعية املستدامة .
 الحد من املشكالت الناتجة عن النقص في الكوادر البشرية .
 الاستفادة من أصحاب الخبرة من أفراد املجتمع .
 تنمية روح املساهمة والبذل والعطاء في املتطوعين لخدمة املجتمع .
 إتاحة الفرصة للمتطوعين للمشاركة في تقديم الخدمات وألانشطة .
 تطوير بيئة العمل وتنميتها من خالل الاستفادة من جهود املتطوعين .
 الاستفادة من املتطوعين في نشر الرسالة التنموية الاجتماعية التي تتبناها الجمعية .

من هو املتطوع :
هو الشخص الذي يتمتع بمهارة أو خبرة ألداء واجب اجتماعي طواعية  ،واختياره لها ال يكون له أي مردود مادي أو وظيفي
مقابل لجهده املبذول .
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أهمية التطوع :
 سد العجز في بعض املهارات التي يحتاجها املجتمع .
 تحويل الطاقات الخاملة إلى طاقات منتجة .
 سد النقص الذي تعاني منه الجمعية في عدد الوظائف .
 تقليل ألاعباء املادية .

معايير التطوع :
تسعى جمعية رعاية الطفولة لتطبيق املعايير التي تتناسب مع طبيعة الخدمات املقدمة لديها وذلك لضمان جودة الخدمة
التي تقدمها للمستفيدين لديها ويجب على املتقدمين للعمل التطوعي الالتزام بها ومن أهم املعايير :
 أن يكون حسن السيرة والسلوك . أن يكون لديه الرغبة والقدرة على تأدية أعمال تطوعية لخدمة املجتمع . أن يكون سجله الجنائي خالي تماما من أي سوابق . التعهد بإتباع السياسات واللوائح وألانظمة الخاصة بالجمعية وعدم مخالفتها . التعهد باملحافظة على كل أصول الجمعية والتعامل معها بأمانة . التعهد بالخصوصية والسرية التامة لكل ما يخص الجمعية . عدم إفشاء أسرار الجمعية وخاصة املستفيدين من خدماتها . التوقيع على العقد الخاص بالعمل التطوعي . -إلالتزام بامليثاق ألاخالقي الخاص بالجمعية .

مجاالت التطوع :
أوال  :متطوع حسب البرامج
 برنامج تثقيف ألام والطفل ( مدربة مدربات  ،مدربة  ،مشرفة  ،مستشارة  ..أي مجال آخر) برنامج دعم الرضاعة الطبيعية ( مرشدات الرضاعة الطبيعية  ،مدربات  ..أي مجال آخر ) برنامج توعية وتثقيف املجتمع ( معلمات  ،باحثات  ،أكاديميات  ..أي مجال آخر )ثانيا  :متطوع عام
-

تطوع حسب الخبرة ( عالقات عامة  ،إداري  ،مالي  ،قانوني  ،تصوير  ،إعالم رقمي  ..أي خبرة أخرى)
تطوع حسب النشاط ( تنظيم فعالية  ،دورة  ،محاضرة  ،اجتماع الجمعية العمومية  ..أي نشاط آخر)
أخرى ( احتياج بعض الطالبات ساعات تطوع إلكمال درجات التخرج)
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حقوق املتطوع :
-

الشعور باالحترام والثقة من قبل الجمعية وان جهوده تساعد فعليا في تحقيق أهداف الجمعية .
التعامل معه بشفافية واطالعه على مناخ الجمعية وتنظيماتها .
مساعدته على ابراز مواهبه وصقلها .
تلقي التوجيه والتدريب وإلاشراف إلنجاز املهمة .
أن تكون الجمعية جدية في تعاملها مع املتطوعين .
حصوله على شهادة اثبات بأنه تطوع في أحد البرامج .
مشاركته في أنشطة وبرامج الجمعية .

واجبات املتطوع :
-

املشاركة في ألانشطة والبرامج التطوعية .
العمل مع الفريق الواحد .
تنفيذ أوامر املسئولين .
العمل بكل جدية ونشاط .
إلالتزام باملواعيد.
القيام بالعمل املطلوب على أكمل وجه .
احترام قوانين وأنظمة الجمعية .
احترام سرية املعلومات الخاصة بالجمعية .
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