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 وعـــــماهو التط
ٌ فهـو خيـر لـه  فمـن تطـوع خيـراً ) ر هـو جمـاع الخيـر قـال تعالـى والبــوع بشـكل عـام هـو بـذل الخيـر التط      

 . مـن ذات نفسـه وهـو غيـر مفـروض وهـو مـا تبـرع بـه اإلنسان( 

 ؟ لماذا نحتاج إلى إدارة للعمل التطوعي

   :::للمنظمات والجمعيات للمنظمات والجمعيات للمنظمات والجمعيات    

 استقطاب المتطوعين ذوي المهارات المناسبة للعمل 
 تحقيق العدل والمساواة عبر تنظيم  وتوحيد طريقة التعامل مع المتطوعين 
  وجود وحدة للعمل التطوعي يسهم  بقوة في الحفاظ على المتطوعين واستمرارهم. 

  وهي إشراك المتطوعين , وجود وحدة للعمل التطوعي يساعد الجمعيات على القيام بأحد ادوارهم الرئيسة
 .وزيادة المشاركة المجتمعية 

  في الجمعية مع تقليل تكلفة الموارد  واالنجازوجود وحدة للعمل التطوعي سيرفع نسبة الفاعلية
 .البشرية 

   :::مع مع مع ــــــللمجتللمجتللمجت   

  انتشار الثقافة الصحيحة للتطوع في المجتمع. 

 تحقق التواصل بين الجمعية والمجتمع مما يساعد في الترويج الحتياجات الجمعية وقيمها. 
  اكتساب الشباب للمهارات المتعددة وزيادة شعورهم بالمسؤولية. 
  الصالحة تفعيل المواطنة. 

   :::وع وع وع ــــــــــــللمتطللمتطللمتط            

  والتي تجعل مجال االختيار والرغبة بالتطوع , وحدة العمل التطوعي ستعمل على تنوع الفرص التطوعية
 .ًا واسع

  وحدة العمل التطوعي ستنظم العمل من خالل خطط محددة. 
  وحدة العمل التطوعي ستعمل على تدريب المتطوعين على مهارات التطوع. 
  التطوعي ستحرص على تقدير وتكريم لضمان استمرار العطاءوحدة العمل  . 
 تمرعين مما سيحفزهم للتطوع المسوحدة العمل التطوعي ستستمر في التواصل مع المتطو .  
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 إدارة التطـوع
عبـر تحديـد األحتياجات التطوعيـة  المكـون اإلداري الـذي يختـص بشـؤون المتطوعيـن فـي الجمعيـة ,      

وكتابـة الفـرص التطوعيـة لهـا واسـتقطاب وتوظيــف المتطوعيــن حســب قدراتهــم وحاجــات الجمعيــة , 
كمــا تقــوم إدارة التطــوع بتأهيــل وتدريــب المتطوعيــن حســب المهمــة , ومتابعتهــم أثنــاء األداء 

 . زاتهــم وتكريمهــم ونشــر إنجا

وتتشكل إدارة التطوع من هيكل إداري يتكون من عدة مهام وظيفية تتبع لمدير إدارة التطوع حسب ) 
  ) رؤية الجمعية وقدراتها وحجم التطوع فيها

 : أدوار ادارة التطوع 

 :نشر ثقافة التطوع داخل الجمعية وفي المجتمع  .1

مـن خـالل تعزيـز أهميـة مفهـوم التطـوع وأثـره علـى الفـرد والمجتمـع بيـن موظفـي الجمعيـة والمسـتفيدين 
 . والمجتمـع المحيـط  , وإبـراز قصـص النجاح والممارسـات اإليجابية التـي يقـوم بهـا المتطوعون

 :بناء الفرص التطوعية  .2

م  المختلفة في الجمعية لتقييم احتياجها للمتطوعين عن طريق التعاون مع جميع اإلدارات واألقسا
 .والمساهمة في تصميم ومراجعة الفرص التطوعية 

  :توفير آلية واضحة للعمل التطوعي  .3

وذلك برسم سياسات وإجراءات واضحة و التأكد من سير االعمال التطوعية وفق السياسات واإلجراءات 
 .المعتمدة ومراجعتها دوريا

 : المتطوعين استقطاب وتسكين .4

السـعي الستقطاب المتطوعيـن فـي الفـرص التطوعيـة المتاحـة بالطـرق المناسـبة والمتنوعـة للوصـول 
لشـرائح المجتمـع المختلفـة , مـع الحـرص علـى االختيار الدقيـق بمـا يتناسـب مـع المواصفـات الخاصـة 

عيـن علـى مسـتوى الجمعيـة وعلـى مسـتوى بالفرصـة , ويتبـع ذلـك تكويـن قاعـدة بيانـات للمتطو
 .الفـروع ممـا يسـهل عمليـة البحـث واالستقطاب والتواصـل مـع المتطوعيـن

 :توفير بيئة محفزة وجاذبة للتطوع  .5
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القيـام بتقديـر وتكريـم المتطوعيـن وتقديـم الدعـم المعنـوي , ونشـر قصـص النجـاح ,  وحصـر السـاعات  
 .متطـوع , وقيـاس األثر المـادي واالجتماعي التطوعيـة لـكل 

 :تدريب المتطوعين وتطويرهم وتقديم البرنامج التعريفي  .6

تحديـد االحتياجات التدريبيـة للمتطوعيـن وتقديـم برامـج تطويريـة وفقـاً  الحتياجات المتطوعيـن 
مـن مكونـات البرنامـج وإمكانيات الجمعيـة , وتعريـف المتطوعيـن بالجمعيـة وأهدافهـا وغيرهـا 

 .التعريفـي الـواردة فـي دليـل السياسـات واإلجراءات 

 : تنسيق الشراكات مع الجهات الحكومية والخاصة .7

تحرص إدارة التطوع على عقد الشراكات المجتمعية التي تعود بالنفع على إدارة التطوع بالتعاون مع 
 .األقسام ذات العالقة داخل الجمعية

 : في إدارة التطوع في الجمعية تفعيل التقنية .8

تقـوم  اإلدارة بتفعيـل التقنيـة فـي إدارة المتطوعيـن ,  مـن خـالل توفيـر قاعـدة محدثـة لبيانـات 
المتطوعيـن , وآليـة للتسـجيل فـي الفـرص التطوعيـة , وإجـراء التقييـم , وحفـظ الوثائـق والتجـارب 

 . واإلنجازات 

 :  أعمالهم  نسيق بينهم واإلشراف على إدارة المتطوعين والت .9

تقـوم إدارة التطـوع باإلشراف علـى المتطوعيـن بالتعـاون مـع المشـرفين المباشـرين علـى الفرصـة 
التطوعيـة مـن اإلدارات واألقسام بمـا يضمـن سـالمة المتطوعين ,  وسالمة المخرجـات , وحسـن سـير 

 .العمليـة التطوعية 

 :للعمل التطوعي والبرامج التطوعيةلتخطيط ا   .11

تقوم إدارة التطوع بالتخطيط  للبرامج الفعاليات التطوعية ووضع المؤشرات التشغيلية للتأكد من 
 .تحقيق الهدف

 :التواصل مع المتطوعين بشكل مستمر .11

وذلـك بإرسـال  (الحالييـن والمنقطعيـن ) مـن المهـم أن تسـتمر إدارة التطـوع بالتواصـل مـع المتطوعيـن 
 .باإلضافة إلـى الفـرص التطوعيـة الجديـدة. آخـر االخبار واإلنجازات مـن خـالل وسـائل التواصـل المتاحـة 
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 :إبراز الجهود التطوعية للجمعية والفروع محليًا عالميا. 13

اإلجتماعي للوصول من خالل توثيق التجارب الناجحة والتواصل الفعال والمستمر خصوصا عبر وسائل التواصل 
 .لشريحة واسعة من مختلف أصحاب المصلحة

 :اإلشراف على عملية تصميم الفرص التطوعية. 14

تقوم إدارة التطوع بتحديد االحتياج لخلق فرص تطوعية جديدة واستقطاب أكبر شريحة ممكنة للوصول 
 . إلى فئات المجتمع المختلفة

  

  مديـــر إدارة التطــــوع  
 المدير التنفيذي                               المباشرالمسؤول 

 إدارة التطوع                                              اإلدارة

 :الغرض من الوظيفة 

 اإلشراف على جميع مهام إدارة التطوع والعاملين فيها ومدراء الفرق والمتطوعين

 :الواجبات الوظيفية 

 .التطوع بإدارة الخاصة األدوار واألهداف  وضع .1

 .التطوع إدارة وإجراءات سياسات تنفيذ اإلشراف على .2

 .زيادة عدد المتطوعين في الجمعية من خالل زيادة عدد الفرص التطوعية  .3

 .والعاجلة الدورية االجتماعات إدارة .4

 .السنوية الموازنة وإعداد التطوع إدارة أهداف لتحقيق   الضرورية  الموارد تحديد .5

 .التطوع عن الجمعية في العاملين تثقيف .6

 .التطوع بإدارة الخاصة التقارير إعداد على اإلشراف .7

 .الوظيفية اهدافهم   تحقيقهم مدى  وتقييم التطوع , إدارة في العاملين على اإلشراف .8

 التنفيذي المدير إشراف تحت التطوع إلدارة الرعايات وجلب الشراكات عقد في المساهمة .9
 .الجمعية في العالقة ذات والجهات
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 .اإلشراف على مراجعة السياسات واإلجراءات الخاصة بإدارة التطوع بشكل دوري  .11

للمتطوعين لتأدية مهامهم ( الترخيصات واألذونات ) التأكد من توفر جميع اإلجراءات القانونية الالزمة  .11
 .التطوعية بالتنسيق مع الجهة ذات العالقة بالجمعية 

 التقديم  – التقييم – والتطوير التدريب  :على  التركيز خالل من بالمتطوعين االحتفاظ  نسبة زيادة. 13
 .والتكريم

 .رفع التقارير الالزمة للمدير التنفيذي . 14

 .عمله نطاق ضمن ويدخل المباشر مديره منه يطلبه بما القيام. 15

 

 :طبيعة العــــــمل 

 مكتبي وميداني                          بيئة العمل

  

 داخلية           

 

 خارجية         

 

 

 :والخبرات المؤهالت 

 .مؤهل جامعي  .1
 .خبرة إدارية متميزة  .2
 .خبرة سابقة في مجال التطوع  .3

 :المهارات والجدارات 

 .القدرة على إدارة الفعاليات  .1
 .التواصل الفعال مع المتطوعين والجمعيات والمؤسسات والجمعيات  .2
 .القدرة على تحفيز االخرين  .3

 المتطوعين –اإلدارة بالجمعية  جلسم –لعاملين في إدارة التطوعا   

 .. الجمعية والمتعاونينب   

 الجهات –في المحافظة  التنمية الجمعيات ولجان –لجهات الحكومية ا    

 ..لمانحة والقطاع الخاص ا  
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 .القدرة على قيادة فرق العمل  .4
 .عالقات فعالة واالستفادة منها القدرة على تكوين  .5

 

 واإلجراءاتدليل السياسات 
 :دعم اشراك المتطوعين 

وفلسفتها , ودورهم فيها , يهدف الى بيان سبب اشراك المتطوعين في الجمعية السعودية للتوحد      
التي تلتزمها الجمعية فيما يتعلق بالتطوع  والمبادئباإلضافة إلى بيان القيم , الخاصة بقسم التطوع 

 .كما يهدف الى بيان التوجه العام للجمعية تجاه المتطوع وقسم إدارة التطوع  , وإشراك المتطوعين 

 

 ة ـــاســـسي

تعتقد الجمعية أن االشراك الجزئي للمتطوعين في الجمعية هو تحقيق لدور من أدوار الجمعية كمنظمة       
اليختلف أهمية عن األقسام , ك تدير قسم إدارة التطوع باعتباره جزء أساسي من هيكلها ولذل, خيرية 
 .األخرى 

 راءات ـــاالج

وتسعى الى تحقيق أفضل , توفر الجمعية الموارد المطلوبة لتخطيط وبناء وإدارة قسم التطوع  .1
 .الممارسات في مجال إدارة المتطوعين وأقسام التطوع 

وتراجع مدى قدرة صاحب الدور على أداء مهام إدارة التطوع , توفر الجمعية دورًا خاصًا لمدير إدارة التطوع  .2
 .المطلوبة بناًء على ذلك  اإلداريةبشكل مستمر وتتخذ االجراءات 

 .يشارك مدير قسم التطوع في وضع الخطة االستراتيجية الخاصة بالجمعية  .3

التي تسعى  واألهدافشراك المتطوعين في اعمالها وتحدد العوائد تطور الجمعية فلسفتها العامه إل .4
 .لتحقيقها من خالل هذا االشراك 

وتوضح لهم , على توعية جميع الموظفين واإلداريين بفلسفتها في اشراك المتطوعين  تحرص الجمعية .5
 .أهمية وفائدة دور المتطوعين في الجمعية 

 .سياسات واإلجراءات الخاصة بإدارة التطوع تقوم الجمعية باعتماد وتدوين وتوثيق ال .6
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تتأكد الجمعية بان السياسات واإلجراءات الخاصة بقسم إدارة التطوع معلومة ومفهومه لكافة  .7
 .المتطوعين والموظفين الذين يعملون معهم 

تحرص الجمعية على التزام الموظفين الذين يعملون مع المتطوعين بالسياسات واإلجراءات المدونه  .8
 .معتمدة وتحرص على متابعة ذلك بشكل دوري ومستمر وال

 .تعمل الجمعية على جمع التغذية الراجعة من مدير قسم التطوع  .9

 .تقوم الجمعية باتخاذ القرارات االدارية وفقًا لهذه التغذية  .11

   

 االستقطاب والتنسيب
عن  واإلعالنالتخطيط لالستقطاب وتطوير الفرص التطوعية  وإجراءاتنتناول في هذا القسم سياسات       

الفرص التطوعية والفرز واالختيار من المتقدمين وإجراء المقابالت الشخصية وتسجيل المتطوعين 
وتهدف ّالية اختيار المتطوعين إلى تنظيم العمليات المتبعة لالختيار واالنتقاء ,  معهم  والتفاق

 ,الشفافية والعدالة في مرحلتي االعالن واالختيار  مبادئفيها وترسيخ  والتحكم

 

توفير النوع المناسب من التواصل والدعم للمتطوعين الذي يحفزهم لالنضمام إلى :  ونقصد باالستقطاب
 .الجمعية 

 أين وكيف يمكن تجنيد المتطوعين الالزمين لتغطية الفرص التطوعية للجمعية ؟:  ونقصد بالتنسيب

 

  /التخطيط لالستقطاب والتنسيب  /1

 ة ـــسياس

وينبغي أن تكون مبنية على خطة , تؤمن الجمعية بأن عملية استقطاب المتطوعين ليست عملية عشوائية 
وذلك من خالل , ي االعتبار احتياج الجمعية وفلسفتها في إشراك المتطوعين واضحة ومحددة تأخذ ف

 .أثر أدوارهم أو بيئة عملهم بدخول المتطوعين التشاور مع أصحاب المصلحة الذين قد تت

 االجراءات 
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واألدوار واألنشطة , يتم جمع البيانات المالئمة حول طبيعة وحجم احتياج الجمعية من الموارد البشرية  .1
 :وذلك من أصحاب المصلحة والمصادر المختلفة ومن أهمها , المطلوبة منهم 

  اإلدارة العليا في الجمعية. 

  في جميع االقسام والوحدات الموظفين. 

  المتطوعون السابقون إن وجدو والتغذية الراجعة منهم. 

  المستفيدون من خدمات الجمعية والذين قد يتعامل معهم المتطوعون. 

  قواعد البيانات المتوفرة. 

  الخطة االستراتيجية والتشغيلية للجمعية. 

والتي توفر , ساهم فيها المتطوعون في الجمعية يوضع تصور حول طبيعة وحجم االدوار التي يمكن أن ي. 2
 .للجمعية اإلمكانات الكافية إلشراك المتطوعين بهذه األدوار وذلك بناء على البيانات التي تم جمعها 

 /تطوير الفرص التطوعية / 2

 ة ـــسياس

وبناء عليه , تدرك الجمعية بأن عملية التطوع عملية ذات اتجاهين تعود بالنفع على المتطوع والجمعية 
توضح , الجمعية باالستفادة من المتطوعين إال عبر توصيف دقيق لفرص تطوعية محددة فاألصل أال تقوم 

ح هذه الفرص الفوائد كما توض, األدوار والمهارات المطلوبة من المتطوع والتي تلبي احتياج واعي 
والعوائد التي تعود على المتطوع من هذه الفرصة وطبيعة اإلشراف والدعم الذي سيحصل عليه من 

 .الجمعية 

 االجراءات 

) تصنف األدوار والمشاريع التي يمكن أن يشارك بها المتطوعون في الجمعية بناء على طبيعة الدور  .1
 (جماعي  /فردي , دوري / قصير المدى / طويل المدى 

 .يحدد ما إذا كان األنسب تنفيذ األدوار من خالل فرد أو مجموعة أفراد أو فريق متكامل  .2

والتي تلبي , ُتكتب األنشطة واألدوار المطلوبة من المتطوعين في كل فرصة من الفرص التطوعية  .3
 .احتياجات الجمعية 

 .داء األدوار واألنشطة المطلوبة تحديد المهارات والسمات والشخصية الالزم توفرها في المتطوع أل .4

 .والمتابعة على المتطوعين وّالية القيام بذلك  باإلشرافتحديد من سيقوم  .5

, التدريب , كالتوجيه ) تحديد انواع الدعم الذي سيحصل عليه المتطوع للقيام بدوره التطوعي  .6
 ( .الخ ...... حضانة االطفال , المواصالت 
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 .المتطوعين  تحديد الفوائد التي ستعود على .7

 .تحديد االطار الزمني ألداء الدور  .8

 .وتحديد االجراءات التي ينبغي مراعاتها للحد منها , تحديد المخاطر التي تحف الفرصة التطوعية  .9

 .كتابة الوصف الوظيفي للمتطوع  .11

 يتم تفحص الفرص التطوعية بشكل دوري وتحديثها أوال بأول بناًء على التغذية الراجعة والتغيلرات .11
 .التي تطرأ 

 

 /اإلعالن عن الفرص التطوعية / 3

 سياسة 

وعليه فإن , التعيين على الفرصة التطوعية مبني على معايير واضحة تضمن النزاهة والشفافية في االختيار  
الجمعية تقوم بوضع المعايير والشروط التي على أساسها سيتم قبول أو رفض المتطوعين المتقدمين 

 .للفرصة التطوعية قبل اإلعالن عنها 

 اإلجراءات 

والتي سيتم , ي الالزم توفرها في المتقدم للدور التطوع والمهاراتن الشروط يتم صياغة الحد االدنى م 
 (.الخ ....... خبرة , دورة معينة , شهادة معينة : مثال )  ى أسسها المفاضلة عل

 /الفرز واالختيار من المتقدمين / 3

 سياسة 

وتحرص على أن , تقوم الجمعية بتقييم كافة طلبات التقديم التي تصلها قبل إغالق موعد التقديم للفرصة 
 .وعادلة ومتوافقة مع معايير االعالن  نزيهةتكون عملية التقييم 

  االجراءات

 .تبليغ المتقدمين بوصول طلباتهم واستالمها وانه جاري العمل على فحصها  .1

 .م أي طلبات بعد اغالق مدة التقديم على الفرصة يلتزم القسم بعد استال .2

 .بيانات المتقدمين للتأكد من وجود جميع المتطلبات الموضحه في االعالن  يتم مراجعة .3

 .التي تم وضعها للقبول في الفرصة التطوعية  للمعاييريتم تقييم الطلبات المقدمة وفقًا  .4

 .االتصال بهم يتم اعداد قائمة تحتوي على بيانات المرشحين وطرق  .5
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 .يتم ابالغ المتطوعين الذين تم استبعادهم مع توضيح اسباب االستبعاد قدر االمكان  .6

  

  

 

 /تسجيل المتطوعين واالتفاق معهم  /4

  ةــسياس

 .ملزمًا  وال يعتبر, هذا االتفاق تعاقدًا  وال يسمىتقوم الجمعية بتسجيل المتطوعين معها بشكل رسمي 

  االجراءات

 . طوعين الذين وقع عليهم االختيارللمت...... ( رسالة , ايميل , خطاب ) يتم ارسال  
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 المتطوعين إدارة حياة دائرة                                
وتطبيقها , هناك محطات اساسية ال يمكن تجاوزها في حال الرغبة بوحدة تطوع احترافية  

يضمن وجود إدارة ناجحة تحقق النتائج وتخدم رسالة الجمعية وتستوعب المتطوعين من مختلف أفراد 
 :ويمكننا تلخيص هذه المحطات في هذه العناصر الثمانية التالية , المجتمع 

 

                                                                                  

 
 

 

  

  تحديد
 اإلحتياج

البحث عن 
 متطوعين

اختيار 
 المتطوعين

التعريف 
 والتوجيه

 التدريب

االشراف 
 والمتابعة

 التقييم

االعتراف 
 والتقدير
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 يهـــالتوج
ودورهم , يقصد بالتوجيه تعريف المتطوعين بالجمعية السعودية للتوحد وهويتها وهيكلها وخدماتها    

 .التي ينبغي مراعاتها  واإلجراءاتالتطوعي فيها والسياسات 

التوجيه من المهمات االساسية في واعي التي تزود المتطوع بكافة البيانات التي يحتاج اليها للقيام يعتبر    
 .بمهامه 

 

 للتوجيه  واإلعدادالتخطيط 
 ةــــسياس

 الجيد للتوجيه باعتباره الفرصة األولى للمتطوع للتعرف على الجمعية  واإلعداديدرك قسم التطوع أهمية التخطيط 
 . المسبق والجيد لبرنامج التوجيه واإلعدادوبالتالي فإنه يتم التخطيط  ,واألقسام 

 راءات ـــاالج

 وتحديد المعلومات التي يراد إيصالها للمتطوع, يتم تحديد األهداف الخاصة بالتوجيه  .1

لجمع المعلومات والمواد (الخ ......  واإلجراءاتدليل السياسات , دليل المتطوع ) يتم الرجوع الى المصادر اإلدارية  .2
 :المحدثه التي يحتاجها المتطوعون عن الجمعية وسياستها وأدوارهم التطوعية والتي تشمل على 

  التعريف بهوية الجمعية ونشاطها. 

  (الخ ... االدوار  –االقسام  –المباني والمواقف  –الموقع ) |التعريف ببيئة العمل وتعليماتها 

  بهيكل الجمعية وعالقة قسم التطوع بها التعريف. 

  المالية ومصادر تمويلها  بالميزانيةالتعريف. 

  وحقوق المتطوعين في الجمعية  مبادئبيان. 

  (الخ .... االشراف التظلم  –التكريم  – توجيهال –السرية ) المتطوعين  وإجراءاتالتعريف بسياسات 

 :تتضمن مايلي  يقوم مدير التطوع بوضع خطة خاصة بالتوجيه. 3

   جدول برنامج التوجيه ومكوناته. 
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  عن تقديم التوجيه  المسئولينتحديد. 
  موعد التقديم وموقعه. 
  كيفية تنفيذه. 

ويراعى فيها موعد برنامج التوجيه والموارد , يتم وضع خطة إلعداد مواد التوجيه عند الحاجه الى ذلك . 4      
 .المالية المتاحة ويتم التقييد بها 

 .يتم تقييم الخطة وتنقيحها حسب الضرورة ومن ثم توزيع الخطة على الجهات المعنية . 5

الوسائل التي ستستخدم في  يتم التعاون مع الموظفين والمتطوعين ااّلخرين المعنيين بالتوجيه لتحديد. 6
 :تقديم التوجيه أو تلقي التغذية الراجعة مراعيًا مايلي 

 افع وأدوار المتطوعين اختالف أساليب وتوجهات ودو. 

  وضوح ودقة وحداثة المعلومات التي تقدم للمتطوعين. 

 

 التعليم والتدريب والتطوير 
 االحتياج التدريبي 

 ة ـــسياس

يؤمن القسم أن تدريب المتطوعين وتدريب المتطوعين وتطوير قدراتهم ومهاراتهم للقيام بأدوارهم       
 .ه المتعلقة بإشراك المتطوعين القسم والتزامه بقيم جزء من مهام التطوعية بشكل أفضل هو

 راءاتـاالج

مراجعة المعارف والمهارات والسلوكيات والتوجهات التي يحتاج المتطوع إليها للقيام بدوره التطوعي بحسب  .1
 .ماهو مبين في الفرصة التطوعية 

 .وسؤالهم عن ذلك المقابالت المباشرة مع العاملين مع المتطوعين والمتطوعين السابقين  .2

تقييم المعارف والسلوكيات والمهارات والتوجهات التي لدى المتطوعين وتحديد مدى مالئمتها لما تم تحديده  .3
 .يحتاج منها الى تدريب  والذيسابقًا 
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تحديد المعارف أو السلوكيات أو المهارات أو التوجهات التي يرى المتطوعون أنها مهمة لتنفيذ أدوارهم  .4
 .ذلك عن طريق اشراكهم في تصميم خطة التدريب التطوعية و

واستعراضها مع  يتم تحديد أهداف ومخرجات التدريب وكتابتها بشكل واضح, بناء على المعلومات السابقة  .5
 .المتطوعين وأخذ مرئياتهم 

 

 :وضع خطة التدريب 

حة تراعي احتياجات تسعى الجمعية إلى تقديم التدريب للمتطوعين بشكل فعال ومتنوع مبني على خطة واض
وتعنى بالتغذية الراجعة من , المتطوعين ويؤخذ في االعتبار الموارد المتاحة للجمعية لعملية التدريب 

 .المتدربين لتطوير برنامجها التدريبي بشكل مستمر 

 

 التقدير والتكريم
 ةـــسياس     

لذا تسعى الجمعية الى توفير , تكريم المتطوعين وانه جزء أساسي من عملية التطوع  بأهميةتؤمن الجمعية        
وتدرك أيضًا الجمعية بأن , الوجه الذي يحقق االهداف المرجوة الموارد المالية الالزمة لتنفيذ التكريم على 

ليها باستقطاب التعريف بانجازات المتطوعين من اهم الوسائل التي تدل على تحفيز المتطوعين ويعود ع
 . المزيد من المتطوعين 

 راءات ـــاالج   

وتبذل جهدها , تقوم الجمعية بعرض مساهمات المتطوعين وجهودهم في الجمعية على كافة الموظفين  .1
 .لمشاركتهم في محافل ومناسبات تكريم المتطوعين 

 .الجمعية يتم اكتشاف اساليب التقدير الممكنة حسب الموارد المالية المتوفرة في  .2

 .تكريم يستحق اليتم تحديد أي المتطوعين  .3

 .ا تتم عملية التعريف بمساهمات المتطوعين وفقًا لخطة التكريم التي تم تطويره .4

 .يتم منح المتطوعين شهادات شكر وتقدير  .5
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 :طرق التحفيز المعتمدة في الجمعية 

 .شهادة شكر وتقدير  .1

 .إيميل ونشر  .2

 (ليس للكل ) بطاقة عضويه  .3

 .جوائز بعد انتهاء التطوع  .4

  

 االشراف والمتابعة والتقييم 
  ةـــسياس

وذلك لضمان الوفاء بمعايير , عليهم  واإلشرافيوجد في الجمعية نظام إلدارة أداء المتطوعين ومتابعتهم        
 , محددة في جودة الخدمة وتطوير اداء المتطوعين 

 راءات ــاالج

لذا تشكل  , عملية ذات وجهين تعود بالنفع على الجمعية والمتطوع بشكل عام  تدرك الجمعية ان التطوع        
حجر االساس في نجاح نظام المتابعة  االتجاهيينالعالقة والمتابعة المستمرة بين المدير والمتطوع في 

 .وتقييم االداء  واإلشراف

 

 واألداءاالشراف على التنفيذ 
 :عليه يدور حول االمور التاليه  واإلشرافتؤمن الجمعية بان المستوى االساسي من ادارة أداء التطوع ومتابعته 

 . المطلوبة المهمةتمكين المتطوع من فهم  .1
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 .التأكد من أدائها على الوجه المطلوب  .2

 .توفير الدعم المواد المطلوبة وتقليص حجم المخاطر  .3

 .مستمر في أداء مهامه التطوعية  تتم متابعة أداء المتطوع بشكل .4

 

 اإلدارة المالية
 ة ــــسياس   

لذا تقم , الجمعية بأي حال من االحوال  تطوعهمالينبغي أن يتكلف المتطوع بأي مصاريف ماليه بسبب       
الجمعية بتوفير االدوات والمبالغ التي سيحتاجها المتطوع للقيام بدوره التطوعي وتعويضه عن كافة 

 .المصاريف المالية التي تحملها و تتعلق بأداء دوره التطوعي 

 راءاتــــاالج  

مصاريفهم المتعلقة في العمل التطوعي ة الجمعية في تعويض سالمتطوعين بسيا بإبالغقوم القسم ي .1
 :وأنواع المصروفات التي يتم تعويضهم والتي اليتم تعويضهم عنها وتشمل , وكيفية القيام بذلك 

 .التنقالت من والى مكان التطوع   - 

 .وجبات الطعام الخاصة بالمتطوع فترة تطوعه  -

 .تكاليف التواصل الهاتفي  -

 .داء العمل التطوعي مصاريف االدوات الالزمة أل -

 .عمله التطوعي  ألداءيقوم القسم بتوفير االدوات والمبالغ الالزمة التي يحتاج اليها المتطوع  .2

يتم دراسة طلب التعويض المقدم م قبل المتطوع بعد ارفاق الفواتير المطلوبة وبناء على السياسات  .3
 .تاريخ الطلب  أيام من 3ويتم الرد على المتطوع خالل , المتبعة في الجمعية 

 .تقوم الجمعية بتحديد االجور والحوافز والمكافآت التي يتم منحها للمتطوع نظير ماقامو به  .4

 .للمتطوعين  والمكافآتالمحاسب أو المسؤول المالي هو المسؤول عن صرف االجور  .5
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 األداء والتحفيز
 ة ــــسياس 

اسهل الطرق لتحفيز المتطوع هو عبر تحديد االحتياجات والدوافع لكل شخص ومالئمة مهام تدرك الجمعية ان       
المتطوع وطريقة االشراف عليه بحيث تكون ملبيه بأقصى مايمكن لهذه الدوافع واالحتياجات دون االخالل 

 بفلسفة الجمعية في اشرتك المتطوعين 

 راءات ــــاالج

واحتياجات كل متطوع من عملية التطوع وتعمل على ذلك من خالل البيانات تعمل الجمعية على تحديد دوافع  .1
 .او من خالل متابعة مسؤول التطوع للمتطوع ومراقبته في بيئة العمل , التي تجمعها أثناء المقابلة الشخصية 

نهم التطوع على خلق بيئة منجزة يمكن ان يستفاد منها في توجيه المتطوعين حول اداء اقرا مسئوليحرص  .2
 .دون عقد المقارنات المجحفة التي تؤدي إلى تحطيم الثقة لدى المتطوع الجيد , الجيد 

 .يشجع المسؤول ثقافة عدم لوم االفراد على مايواجهون من صعوبات مع النظر الى ذلك على انه فرصة للتعلم  .3

 

 والسالمة المهنية من األ
 ملـــــبيئة الع

 ة ـــياسـس

وترى ايضًا ان , يعملون بها  تلتزم الجمعية بتوفير بيئة عمل نظيفة وصحية وّامنة لجميع المتطوعين الذين     
 .االلتزام هو مظهر من مظاهر التقدير للمتطوعين ومعين لهم على الوفاء بمهامهم على اكمل وجه ا هذ
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 راءات ـــاالج

 .والسالمة  باألمنالخاصة  ومسؤولياتهممن اعالم المتطوعين بحقوقهم  التأكديتم  .1

دورات مياه  –مكاتب نظيفة )  مناسبةللمتطوعين مع ادوات  وآمنهتخصص الجمعية مساحة عمل نظيفة  .2
حقيبة , طفايات حريق ) االمن والسالمة الالزمة  بأدواتويتم التأكد من تزويد هذه البيئة ( الخ .....نظيفة 

 (.الخ ..... اسعافات 

التعامل مع ّالة تمزيق  –الكهرباء  –اغالق المكتب ) مان الصحة والسالمة في بيئة العمل لض االجراءاتيتم وضع  .3
 .... (الورق 

 .الجمعية من سالمة االماكن التي يعمل بها المتطوعون خارج بيئة العمل  تتأكد .4

  

 الشكوى والتظلم
 ة ــــسياس

 ظلم في حال حدوث عدم توافق بينتكفل للمتطوعين رفع مشاكلهم أو الت واضحةتتبنى الجمعية سياسة        
وتسعى لخلق بيئة منفتحة تشجع وتعوجه المتطوعين بكيفية عرض , في بيئة العمل  واآلخرينالمتطوع 

 .المشاكل والتظلمات 

 راءات ـــاالج

ويتم توضيح ان الجمعية , وتقديم الشكوى  واإلبالغيتم إعالم المتطوع أثناء التوجيه بحقه في التظلم  .1
 .منفتحة ومتقبلة لذلك 

القسم من وجود قنوات اتصال فعالة ومتوفرة لجميع المتطوعين تمكنهم من تقديم الشكوى والتظلم  يتأكد .2
 .عند الحاجه اليه  

 ةــــسياس  

عن ذلك يتبع القسم مجموعة وفي حال العجز , يشجع قسم إدارة التطوع على حل التظلمات بطريقة غير رسمية 
 .من االجراءات المحددة للتعامل  معها 

 راءات ــــاالج
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 (.نموذج  –مخاطبة  –كتابة ) استقبال التظلم  .1

 .تحديد التظلم من عدمه  .2

 :قرار التظلم  .3

 .يتم اغالق الحالة :  غير تظلم -

 .تصعد الى المستوى اإلداري :  تظلم -

 .إغالق الحالة  .4

 

 التقنية
للتقنية دور كبير في تسهيل التواصل الخارجي المتعلق بقسم إدارة التطوع في الجمعية تعريفًا        

وفلسفة , حيث تمكن التقنية من فتح نافذة للمجتمع تعرف بقسم إدارة التطوع في واعي , واستقطابًا 
عمل التطوعي من كما يمكن عن طريق منصة ال,  إلسهاماتهموالتعريف والنشر , وسياسة واعي في اشراكهم 

 .عرض وتسويق الفرص التطوعية واستقطاب المتطوعين اليها وتعيينهم في االدوار التي تناسبهم 

 ة ـــياسـس

توظف واعي صفحاتها ومواقعها االلكترونية في التواصل الخارجي المتعلقة بقسم إدارة التطوع بهدف     
 .المتطوعين واستقطابهم  إلسهاماتالتعريف والتسويق والنشر 

 راءات ـــاالج

 .ورؤيتها في إشراكهم عبر المواقع االلكترونية الخاصة بها , تعرض الجمعية رؤيتها تجاه المتطوعين  .1

وتتفاعل مع  مستمرتقوم الجمعية بتحديث صفحاتها ومواقعها االلكترونية الخاص بالمتطوعين بشكل  .2
ية ل سريع ومستمر وتسخر الموارد المالية والبشركتصلها بشاالسئلة واالستفسارات والتعليقات التي 

 .الالزمة لذلك 
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