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المقدمة

الغرض من هذه السياسة تحديد وتوضيح سياسات التطوع اليت من شأنها تنظيم عالقة اجلمعية ابلمتطوعني بها، 

وذلك عن طريق تحديد وتوضيح واجبات وحقوق كال الطرفني.

النطاق

تحدد هذه السياسة المسؤوليات العامة لعمليات التطوع والمسؤوليات المحددة لألطراف يف ذلك.

 البيانات

أنواع التطوع

•   تطوع دائم: ان يكون المتطوع عاجاًل بشكل مستمر.

•   تطوع مؤقت: وهو يكون التطوع إما:

-    لفرتة زمنية محددة او لفرتات زمنية متقطعة حسب احلاجة.

-   لنشاط محدد ومعني فقط او جلملة فعاليات محددة.

أساليب التطوع

•   التطوع المستمر: كامل الوقت اليومي.

•   التطوع اجلزيئ: جزء من الوقت حسب االتفاق بني اجلمعية والمتطوع.

•   التطوع المرشوط: حسب الرشوط المتفق عليها بني اجلمعية والمتطوع.

تلتزم الجمعية وكل ما يتبعها على حدة بـ:

حقوق المتطوع:

•   التعامل معه ابحرتام وثقة وشفافية، وان جهوده تساهم فعلياً يف تحقيق اهداف اجلمعية.

•   اطالعه بطريقة مهنية وواضحة عىل مناخ اجلمعية وتنظيمها والمعلومات الضرورية للقيام

بمهامه.

•   مساعدته عىل ابراز قدراته ومواهبه.

•   ادماجه يف العمل، والعمل عىل توظيف طاقته وقدراته لالستفادة منها أبكرب قدر.

•   تقديم التوجيه والتدريب للمتطوع ليتمكن من القيام ابلمهام المنوطة به بكفاءة وفاعلية.

•   عدم االلزتام أبي حقوق مالية سوى ما يرتتب من مصروفات الزمة لتسيري األعمال؛ عىل سبيل

المثال ال احلصر “تذاكر سفر أو مصروفات نرثية.”
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واجبات المتطوع:

•   االلزتام ابلقوانني واللوائح اليت تحددها اجلمعية.

•   المحافظة عىل رسية المعلومات يف اجلمعية، واألدوات العمل اليت بحوزته، وموارد اجلمعية.

•   التعاون والمبادرة واالستعداد للعمل التطوعي، والعمل ضمن فريق واحد.

•   االلزتام ابلعمل التطوعي كااللزتام أبخالقيات المهنة والتعامل معها بمثابة العمل الرسمي له.

•   المشاركة يف األنشطة والفعاليات التطوعية.

 •   حسن التعامل مع االخرين.

•   عدم المطالبة أبي مستحقات مالية نتيجة االعمال التطوعية.

•   القيام ابلعمل المنوط به عىل أكمل وجه، وتقبل توجيهات المسؤولني يف اجلمعية.

•   ال يستغل موقعه لتحقيق منفعة شخصية أو أهداف أخرى.

المسؤوليات: تطبق هذه السياسة ضمن أنشطة اجلمعية وعىل جميع االفراد الذين يتولون عملية التطوع التقييد 

بما ورد فيها، ويشجع أولئك الذين يستخدمون يف عملية التطوع عىل توقيع مدونة القواعد األخالقية والسلوك

المهين.
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