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 دمةـــــــــاملق

 لكل متطوع سينضم إلى العمل التطوعي في ال
ً
 هاّمة، حيث يحتوي على معلومات جمعيةُيعدُّ هذا الدليل مرشدا

ويلخص هذا الدليل أبرز  ،دوره التطوعي والتعرف على حقوقه ومسؤولياته ألداءمن شأنها أن تساعده 

لى معرفة بها قبل بدء املعلومات واملسؤوليات والواجبات وغيرها من ألامور التي يحتاج املتطوع أن يكون ع

 .تطوعخدمات الالرجوع إلى إدارة  ممكنالتوضيح ، وعند الحاجة إلى املزيد من الجمعيةالتطوع في 

  

 : املنظمة وتاريخها    -2

وتعمل تحت إشراف وزارة املوارد البشرية والتنمية ،هـ 2422تم تأسيس الجمعية السعودية للتوحد في عام 

وتهتم بمساعدة ألاشخاص ذوي التوحد وأسرهم ،وتشمل خدماتها جميع مناطق اململكة ، الاجتماعية 

أفراد املجتمع على تحقيق مجتمع يكون فيه ذوي التوحد مستقلين وفاعلين في تنمية واملختصين وبقية 

.املجتمع ومعتمدين على أنفسهم  

 

  : شرا  املتطوعينمنطلقات ورؤية املنظمة ل  -1

أن نكون جمعية فاعلة في تحقيق إشرا  مستدام للمتطوعين، ويجد "لـ في الجمعية السعودية للتوحد نسعى  

 لنهضة مجتمعهم  املتطوعون فيها
ً
وتتيح الفرص ، بيئة جاذبة، وتنمية لقدراتهم، وإشادة بجهودهم ، وإسهاما

حيث أن املتطوع  ،في اماكن التطوع  وسالمتهم موتراعي خصوصياته، املتنوعة لكافة فئات املجتمع املختلفة 

كن أن نحقق أهدافنا وال يم ، ال يقل أهمية عن مواردها ألاخرى من مدراء وموظفين للمنظمةحيوي مورد 

وأدوارنا الرئيسية إال من خالل إشرا  فعال للمتطوعين حيث نؤمن أن التطوع عملية تبادلية بين املنظمة 

 :واملتطوع، وتعود بالنفع على كال الطرفين، ولذا فإن منطلقاتنا لشرا  املتطوعين ترتكز على

 .مضاعفة القدرة على زيادة إلانتاج لخدمة املستفيدين  .2
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 .يز املواطنة الفاعلة وتفعيل إشرا  املتطوعينتعز  .1

 .تعزيز حب العطاء ومساعدة الاخرين لدى املواطن واملقيم  .3

 .م1232املساهمة في تحقيق رؤية اململكة بالوصول ملليون متطوع بحلول  .4

 .خفض التكاليف وألاعباء املالية على الجمعية  .5

 :وألانظمة العامة يئة العملب  -3

o حي أم الحمام الشرقي/ املقر الرئيس ي للجمعية السعودية للتوحد في مدينة الرياض  يقع 

 https://goo.gl/maps/LTUffhVbyKYLDB1L7/ املوقع  

o  كافتيريا ، ثالجة مياه ، غرفة إستراحة ، مصلى ، غرفة إجتماعات ، يتوفر بالجمعية مواقف سيارات

 ومشروبات 

o  وعلى أساس ، تسجيل الحضور والانصراف عن طريق توقيع كشف الحضور والانصراف للمتطوع

 .ساعات الحضور يتم إحتساب الساعات التطوعية

 :رحلة املتطوع في الجمعية  -4

 

 

 

 

 

 

 

 

التسجيل في فرصة 
 تطوعية مناسبة

 إجراءات

 الفرز والتسجيل
االطالع على تفاصيل 

 الفرصة التطوعية

 اتفاقية

 التطوع
التعرف على المرجعية  التعرف على الجهة

 اإلدارية والفنية

تقييم األداء والتغذية  تنفيذ العمل التطوعي
 الراجعة

 التكريم

 والتقدير
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 :حقوق املتطوع -5

بالحقوق  مبااللتزا الجمعيةوتتعهد ،الجمعيةتعريف مختصر بالحقوق التي يتوقعها املتطوع من قبل  هنا   

 تعريف أولي بما يهم املتطوع ويعنيه بشكل مباشر من دليل السياسات وإلاجراءات، فهو  ،معه

 :التقديم في كافة الفرص املتاحة - أ

  الجمعيةللمتطوع الحق في التقدم إلى 
ّ
يها ما دامت تتوفر فيه في كافة الفرص املتاحة، ويحق له تول

املتطلبات الخاصة بالفرصة التطوعية، ويكون له مرونة الاختيار في وقت التطوع ومكانه وطريقته بما ال 

 .ومتطلبات الفرصة التطوعية الجمعيةيتعارض وسياسة 

 :املتقدم للتطوع بحالة الطلب تعريف - ب

قيد الدراسة، وهي تلتزم بإعالمهم بنتيجة بإعالم كافة املتقدمين بوصول طلباتهم، وأنها  الجمعيةتلتزم 

 
ً
  طلباتهم قبوال

ً
 . ، وبيان أسباب الرفض إن أمكن وإلاحالة إلى فرص تطوعية أو جهات أخرى أو رفضا

 :التوجيه املناسب للمتطوع تقديم - ت

التي  بالجمعية، وهو يتضمن التعريف الجمعيةيحق لكل متطوع أن يحصل على التوجيه املناسب من قبل 

 . ر واملهام التي سيقوم بتنفيذهاسيتطوع فيها، وألاشخاص الذين سيتعامل معهم، وألادوا

 :املتطوع بمهمته وصالحياته تعريف - ث

يكون للمتطوع توصيف لدوره التطوعي بحسب املعايير املوضحة في دليل السياسات وإلاجراءات، ويحق 

وال يتم إحداث تغييرات أو تحديثات على . دود هذا الدور واملتطوع بح الجمعيةوتلتزم . للمتطوع الاطالع عليه

 .والجمعيةهذا الدور إال بموافقة مشتركة من املتطوع 

 : املتطوع بمرجعتيه تعريف - ج

، ويتم التطوعي دورهالتي يعود إليها املتطوع خالل أداء إلادارية والفنية  يتم تعريف املتطوع باملرجعية

 .بمسؤوله املباشر ألخذ املشورة والتوجيه والتدريب في أثناء عملهتزويده بكافة وسائل الاتصال 

 : والاحترام الاحتواء - ح

رائه آللمتطوع الحق الكامل في أن توفر له بيئة العمل الخاصة التقدير والاحترام الالئق به، وأن يتم اعتبار 

 .للجمعيةومقترحاته ومالحظاته بوصفه عضوا ينتمي 
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 :السالمة - خ

يحق للمتطوع أن يمارس دوره التطوعي في بيئة آمنة من املخاطر التي تهدد سالمته البدنية أو النفسية، 

وأن توفر له املنظمة الدعم املعرفي واملادي بخصوص إجراءات السالمة وأدواتها وكيفية استخدامها وذلك 

 .إلاجراءاتكما في دليل السياسات و الجمعيةبناء على تقييم املخاطر الذي تقوم به 

 :والتغذية الراجعة والتقييم إلاشراف - د

ع على نموذج التقييم قبل الانخراط في املهمة باطالع املتطوّ  التطوع دير ممن خالل  الجمعيةتقوم - 

على نتائج سير مهمته التطوعية  طالعهإو  ،على اطالع على بنود تقييمه مسبقاليكون املتطوع التطوعية 

من خالل استعراض ما تم تحقيقه أو إنجازه ومدى إتقان العمل الذي أوكل إليه وألاخطاء التي قد تكون 

 . قد حصلت وكيفية عالجها

تكون هنالك جلسات متابعة دورية أسبوعية أو شهرية مثال للتأكد من تحقيق أهداف املهمة التطوعية - 

. الواردة من امليدان أو املشرفين واملتعلقة بأداء املتطوع وتحقيق أهداف العمل من خالل املعلومات

وعند الحاجة يبقى املتطوع تحت إشراف مستمر أثناء تأدية مهامه التطوعية لتقويم أدائه ليتماش ى مع 

 .الجمعيةسياسات 

وطبيعة دوره التطوعي وتعامل  الجمعيةبأخذ التغذية الراجعة من املتطوع عن أداء  الجمعيةتقوم - 

  .الجمعيةمسؤوليه واملوظفين معه، ويتم اعتبار هذه التغذية الراجعة في تطوير التطوع في 

 التدريب والتطوير - ذ

املسؤولة عن التدريب في املنظمة قبل  القسمعند الحاجة يخضع كل متطوع لفترة تدريب تحت إشراف - 

 .قيامه بأي مهام تطوعية

التدريب استكشاف قدرات املتطوع ملقابلتها بطبيعة املهام التي تناسب قدراته ومهاراته يتم من خالل - 

 .وظروفه واحتياجاته

 .  يتم في بعض املهام التطوعية الخاصة تخصيص برنامج تدريبي يخصص فقط ألداء تلك املهمة- 

التطوعية كجزء من برنامجها  الجمعيةيجب على املتطوع الالتزام بجميع البرامج التدريبية التي تقدمها - 

 .لتطوير كفاءات العاملين لديها
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 :املعلومات سرية - ر

بجمع معلومات التواصل الخاصة باملتطوع بالضافة إلى بعض البيانات الشخصية  الجمعيةتقوم 

بالحفاظ على خصوصية هذه املعلومات وعدم تسريبها ألي طرف ثالث دون  جمعيةللمتطوع، وتتعهد ال

املسؤولية القانونية  جمعيةعلم املتطوع أو استخدامها ألي غرض آخر غير الذي جمعت له، وتتحمل ال

 . حيال ذلك

 :الغياب - ز

يحق للمتطوع عدم الحضور بسبب املرض أو أي عارض يحصل له يحول دون أدائه لدوره التطوعي، 

وفي حالة . من موعد حضوره اتساع 7بشرط أن يبلغ مسؤوله املباشر بعدم قدرته على الحضور قبل 

 .حدوث أمر طارئ يتم إبالغ املسؤول في أقرب فرصة ممكنة

 :التظلم - س

يحق للمتطوع أن يرفع تظلما أو شكوى حول أي قرار أو سلو  أو أسلوب في التعامل وإلادارة أو نحو ذلك 

في التطوع، ويتم ذلك بحسب إلاجراءات املوضحة في  الجمعيةيتعارض مع دوره التطوعي وسياسة ومعايير 

 .  دليل السياسات وإلاجراءات

 :والتقدير التكريم - ش

 يحق لكل متطوع ملتزم إيجا
ً
أن يحصل على التقدير والتكريم الذي يتالءم مع احتياجاته  الجمعيةمع  بيا

مرئياته والتعرف على احتياجاته ملواءمة خطة التطوع عليها كجزء وأخذ ، الجمعيةورغباته ضمن إمكانات 

 .الجمعيةمن تقدير إسهامه في تحقيق رسالة 

 :أو تغيير الفرصة التطوعية الاتفاق إنهاء - ص

، أو تغيير الفرصة التطوعية التي يقوم بتنفيذها في أي وقت  الجمعيةمع  اتفاقهيمكن للمتطوع أن ينهي 

والتزامات املتطوع ألاساسية تجاهها بشكل  بالجمعيةيشاء، بشرط أال يؤثر ذلك في سير العمل الخاص 

وتجربته التطوعية عند إنهاء العقد أو تغيير  الجمعيةويتم أخذ مالحظاته وتغذيته الراجعة تجاه . كبير

 . الفرصة التطوعية
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 :التزامات املتطوع -6

 : ويمكن أن تشمل هذه املسؤوليات ما يلي، الجمعيةبيان مسؤوليات املتطوع تجاه هنا      

 

 :املسؤولية الاجتماعية - أ

  بانجاز يلتزم املتطوع 
ً
 . املوكلة إليه دون تقصير أو خلل الجمعيةألهداف  عمله بتفاٍن واحترافية تحقيقا

 :اتفاق التطوعالتوقيع على  - ب

وتوقعات املتطوع من  ،من املتطوع الجمعيةح توقعات يوّض  تطوعبعمل اتفاق  والجمعيةيقوم املتطوع 

 . الجمعية

 :الدوام وأوقات العمل - ت

املهمة والبرنامج الذي يلتزم املتطوع بالساعات املحددة للتواجد في املكتب أو في امليدان بحسب طبيعة 

 .يوكل إليه عند كل برنامج

 :سياسة الخصوصية والسرية - ث

أو بطبيعة  بالجمعيةيلتزم املتطوع بالحفاظ على سرية جميع املعلومات ذات الخصوصية؛ املتعلقة 

البرنامج التطوعي واملستفيدين منه، وال يستهين في الحفاظ على سريتها بالطرق املعتمدة، وال يقوم 

من املتطوع توقيع  الجمعيةقد تطلب ، كما ئها لطرف ثالث أو استخدامها خارج إطارها الطبيعيبإفشا

تعهد بالحفاظ على خصوصية املعلومات وعدم إفشائها والتزام كافة إجراءات الحفاظ على سريتها، 

 . وذلك إن تطلب ألامر
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 :تضارب املصالح - ج

الوضع أو املوقف الذي تتأثر فيه موضوعية واستقاللية قرار املتطوع في “يعرف تضارب املصالح على أنه  -

أثناء أدائه لوظيفته بمصلحة شخصية مادية أو معنوية تهمه هو شخصيا، أو تهم أحد أقاربه، أو 

أو بمعرفته  أصدقائه املقربين، أو عندما يتأثر أداؤه العتبارات شخصية مباشرة أو غير مباشرة،

 . باملعلومات التي تتعلق بالقرار

 - ،
ً
 في املصالح مع دوره بوصفه متطوعا

ً
يلتزم املتطوع بعدم املشاركة في أي نشاط من شأنه أن ُيعّد تضاربا

 . وعند وقوع ذلك يقوم بإعالم مدير التطوع بشكل مباشر

 :العروض والهدايا - ح

أكانت من الشريحة املستفيدة من البرنامج أم من  سواءً  الجمعية املتطوع بعدم قبول الهدايا منيلتزم - 

يشمل ذلك الهدايا النقدية أو العينية وأية هدايا ثمينة، ، و اء وألاقرباء ألجل العمل التطوعيألاصدق

عّد في أعراف 
ُ
ويستثنى من ذلك الهدايا الصغيرة مثل الحلويات، والبسكويت، والزهور أو غيرها التي ت

 . بأنها مقبولة وغير مكلفة، وينبغي أن يقتصر ذلك على الاحتفاالت املوسمية الجمعية

 .هالخاص ب مرجعهإذا كان املتطوع غير متأكد من طبيعة الهدية وإمكانية قبولها أو ال يجب التشاور مع - 

 :املظهر الشخص ي والذوق العام - خ

يلتزم املتطوع بالتقيد بالزي املالئم لقيم وعادات وأعراف  التطوعي الدور وطبيعة  الجمعيةبحسب سياسة 

وأنظمة  الدين إلاسالمي الحنيفمع تعاليم ويجب أن ينسجم .  تطوعي من خاللهالبلد التي يتم أداء العمل ال

، ويراعى الشعور العام وآلاداب والتعاليم إلاسالمية في مظهره وتصرفاته وقوانين اململكة العربية السعودية

 . عامله مع آلاخرينوت
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 : امليثاق ألاخالقي للمتطوع -7

تساهم في تحقيق مستهدفات رؤية اململكة التـي والقيـم واملبـادئ  ضوابط والالتزاماتا امليثـاق إلـى توضيـح الهـذ هدفي

ممارسة وواجباتهـم، وتحفـظ حقوقهـم أثنـاء  ملتطوعيـنحدد املتطلبات املنوطة بامتطوع، وتللوصول إلى مليون  0202

 .العمـل التطوعـي

ُل  إن بجودة وكفاءة  أداء مهامهم على جميع ألاطراف املشاركة في العمل التطوعيويساعد الالتزام بامليثاق ألاخالقي ُيسّهِّ

 :خالل التزامهم بالعناصر التالية نم .عالية

 

 

 :القيم وألاخالق -2

من ديننا الحنيف وقيم مجتمعنا السعودي، ومن رؤية  الناجحة بمرجعية أخالقية مستمدةالبد أن ترتبط ألاعمال 

ومن أجل هذا  .املشاركة التطوعيةإلى تحقيق الغاية من  قودهيعكس على تصرفات املتطوع و ني بما 0202اململكة 

 :يجب على املتطوع

 .ةاملسؤولالالتزام بالقيم وألاخالق بناًء على املبادئ إلاسالمية واملواطنة  -1

 على املنظمة واملجتمع التحلي -0
ً
 .باملسؤولية عن عمله التطوعي بما ينعكس إيجابيا

 .إنجاز العمل التطوعي بأمانة ونزاهة وفق مقتضيات العمل التطوعي ومبادئه وأخالقه -0

 . رامةتقدير ومعاملة الجميع باحترام وك -4

 

 :السرية -1

ينطوي العمل في املجال التطوعي على العديد من املمارسات التي ال تخلو من الاطالع على بعض ألامور السرية 

 ،، إلى جانب حساسية بعض القضايا املطروحة في برنامج العمل التطوعيوغيرها للشريحة املستفيدة من الخدمة



 

11 

 

كما هو متعارف عليه من قبل ” السرية“ألامور املكتوبة واملقروءة وإلالكترونية وما هو في حكم  كافةوتشمل السرية 

 :وبناء عليه فيجب على املتطوعين الالتزام بالتالي ،الناس

 .عدم إفشاء معلومات خاصة باملستفيدين من العمل التطوعي -1

وسيلة كانت سواء إعالمية أو غيرها أثناء بأي  الجمعيةعن  "ةسري"بكونها عدم إفشاء املعلومات املصنفة  -0

 .تطوعه أو بعده

 

 :املوثوقية وتحمل املسؤولية -0

 للثقة، أن يكون املتطوع
ً
 باملسؤولية في تصرفاته وأقواله محال

ً
 :، إضافة إلى كونهمتصفا

  .ألاعمال املناطة بهتنفيذ  متحمال ملسؤولية-1

 .في حالة وقوع مشاكل أو تحديات مدير التطوعإلى  يرجع-0

 لكونه -0
ً
 .لوطن وقيمه ومبادئهل ممثل بل هو فقط، التي ينتمي إليها ال يمثل املنظمة مدركا

 

 :التواصل الفعال -4

واملستفيدين الذين يتعامل معهم، ، ي التواصل الفعال عالقات جيدة بين املتطوع وأصدقائه وزمالئه في العملّم ين

الفرد في التعبير عن نفسه وتحديد أفكاره وآرائه بوضوح بما يجعل آلاخرين قادرين على  ويساعد على تنمية قدرات

 :يجدر باملتطوع ولذا. والتغلب على التحديات فهمه، وهذا يساعد على حل املشكالت

 .واملهنية من العمل التطوعي في رفع الخبرة العملية أن يستفيد  -

-  
ً
 وملما

ً
 . الجمعيةحول السياسات وإلاجراءات في  الاستفسارات بمرجعية أن يكون واعيا

 .يتواصل مع آلاخرين بجودة وفاعليةأن  -

 

 :الدعمتقديم  -5

عمل اللكل فرد من املتطوعين على أنه جزء هام من عمليه الدعم بكل ألاشكال املمكنة إلنجاح  الجمعيةتنظر 

ُع من املتطوع. التطوعي
ّ
 :ولهذا فإنه ُيتَوق



 

11 

 

-  
ً
 واملتطوعين آلاخرين،  ملن حوله من املستفيدين أن يكون داعما

ً
عمله املكان الذي يؤدى فيه في  خصوصا

 .التطوعي

-  
ً
الجمعية في مجال جميع الجهود الرامية إلى تعزيز الكفاءة والفعالية وتحقيق التميز في إدارة ل أن يكون داعما

 .العمل التطوعي

 

 :الشخصية إلايجابية -6

وهي شخصية متزنة، ، بادرة املعطاءة التي تساند وتساهم دون انتظار مقابلاملة إلايجابية هي الشخصية الشخصي

 وبناء على هذا ينتظر من املتطوع إلايجابي ما. واملثابرة واملوضوعية ،تمتلك الجديةو بين الحقوق والواجبات ومتوازنة 

 :يلي

 .تنعكس على من حولهمثمرة أن يقدم ما لديه بإيجابية  -

إلامكانات املتاحة له إلنجاح وتسخير  الجمعية العاملين فيلتعامل مع إلايجابي املنفتح في اأن يتخذ الجانب  -

 .بهاالتي يعمل  التطوعية املشاريع

 .أن يحرص على املظهر الخارجي املناسب في جميع ألاوقات واملناسبات -

، بهدف تحسين يعلى ألانماط الاجتماعية والسلوكية للمستفيدين من العمل التطوع أن يسعى للتعرف -

 .تعامله معهم واستيعابهم بشكل أفضل

 

 :املهنية -7

بنتائجه إلايجابية التي  البد أن يرتبط أي عمل بوسيلة لقياس نجاحه، ويمكن قياس نجاح العمل التطوعي

ومن دالئل املهنية في العمل تنعكس على املستفيدين منه، وبمستوى مهنية املتطوع ومستوى تجويده لعمله، 

 :التطوعي

أن يسعى املتطوع إلى رفع وتحسين أساليب العمل وتجويدها والاستفادة من التطورات املهنية في نفس  -1

 .املجال

 .أن يحرص املتطوع على تقديم العمل وإخراجه بأعلى مستويات الجودة املمكنة -0

 .معهاتطوع التي ي جمعيةتضر بسمعة البطريقة ال  والعمليةشؤونه الخاصة  بإدارةأن يقوم املتطوع  -0
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 :املرجعية -8

 
ُ
لزم املرجعية العاملين في العمل لكل عمل منظم مرجعية ولوائح يجب التقيد بها لضمان جودة العمل واملخرجات، وت

 :التطوعي

 .جمعيةتنفيذ املهام بحسب الهيكلية واملرجعيات املعتمدة في الب -1

 .جمعيةوالسياسات املعتمدة من قبل الضوابط واللوائح االلتزام الكامل بالب -0

 .بااللتزام باملحافظة على ممتلكات الجمعية وعلى العهد املسلمة إليه بجميع أشكالها وإعادتها للجمعية -0

 .جمعيةااللتزام باالتفاقيات والشراكات التي تعقدها الب -4

دون الرجوع للمسؤولين وأخذ التصريح الرسمي جمعية االمتناع عن إعطاء أي تعهد أو التزام نيابة عن الب -5

 .بذلك

 

 :تضارب املصالح -9

 لعمل التطوعيهو الوضع أو املوقف الذي تتأثر فيه موضوعية قرار املتطوع واستقالليته أثناء أدائه تضارب املصالح 

  ،شخصيةبمصلحة 
ً
ه شخصيا عمله ين، أو عندما يتأثر ، أو تهم أحد أقاربه، أو أصدقائه املقربمادية أو معنوية تهمُّ

ومن أجل تفادي هذا .  باعتبارات شخصية مباشرة أو غير مباشرة، أو بمعرفته باملعلومات التي تتعلق بالقرار التطوعي

 :التضارب في املصالح يجب على املتطوع

 .، بأي شكل من ألاشكالشخصية ومنافع ألغراض الجمعيةعدم استخدام موارد  -1

حاالت التي تبررها قواعد وأعراف الضيافة هدية أو خدمة أو عطايا باستثناء ال أي قبول الامتناع عن  -0

 .واللياقة

 

 :املساواة في التعامل -22

  
ً
 عن كل أنواع التحيز  يجب أن تنعكس املساواة في التعامل على أداء املتطوع على أساس واضح وحيادي بعيدا

اللون أو الجنس أو السن أو يجب عدم التمييز في تقديم خدمة التطوع للمستفيدين على أساس العرق أو ولهذا . والعنصرية

 .الجنسية أو الدين أو إلاعاقة الجسدية أو العقلية
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 : السياسات املتعلقة باملتطوعين -8

 .تبلغ الجمعية املتطوعين أثناء تعريفهم باملنظمة باملخالفات وإلاجراءات املترتبة عليها، وآلية تطبيقها .أ

أو سلوك مس يء يصدر عن املتطوع، وال تتغاض ى عن ذلك  تتخذ الجمعية إلاجراءات التأديبية تجاه أي تصرف .ب

، إدراكا منها بأن املتطوع يمثل الجمعية
ً
الئحة املخالفات والجزاءات ) وهذه إلاجراءات موضحة في ،  لكونه متطوعا

 pdf.إجراءات التعامل مع مخالفات املتطوعين املحتملة( التأديبية للعمل التطوعي

تعتمد الجمعية آلية واضحة تكفل للمتطوعين رفع الشكاوى أو حاالت التظلم في حالة عدم توافق املتطوع مع . ج

 .، ويستخدم نموذج الشكوى والتظلم في بيئة العمل، وتبلغها للمتطوعين باألساليب املناسبة آلاخرين

 pdf(.0)نموذج الشكوى والتظلم 

املالية التي تقوم الجمعية بتوفير املوارد التي سيحتاجها املتطوع للقيام بمهامه، وتعويضه عن كافة املصاريف . د

طلب تعويض عن ) ، ويستخدم نموذج قد يتحملها والتي تتعلق بأداء فرصته التطوعية حسب إلاجراءات الرسمية

 pdf.(1)نموذج طلب تعويض عن مصروفات ( مصروفات 

تقوم الجمعية بتقدير جهود املتطوعين ويسهم في ذلك جميع منسوبي املنظمة بكافة مستوياتهم إلادارية، كما . ه

 .تمنح املتطوعين شهادة توضح إنجازاتهم التطوعية وعدد الساعات التي قدموها كحد أدنى للتكريم

 

 : نماذج املتطوعين -9

 :الجمعية النماذج التي يحتاجها املتطوع خالل تطوعه في 

 .اتفاقية التطوع (  1) نموذج  رقم . أ 

 .املقابلة الشخصية(  5) نموذج رقم . ب 

 .تقييم املتطوع لتجربته التطوعية(  6) نموذج رقم .  ج

 .تحديد الاحتياج التدريبي(  8) نموذج رقم . د 

 .تعويض عن مصروفات (  9) نموذج رقم .  ه

 .الشكوى والتظلم (  12) نموذج رقم .  ز

 .تقييم أداء متطوع (  11) نموذج رقم .   ح

 .شهادة التطوع (  10) نموذج رقم .  ط

جميع%20الملفات%20النهائية%20بي%20دي%20أف/إجراءات%20التعامل%20مع%20مخالفات%20المتطوعين%20المحتملة.pdf
جميع%20الملفات%20النهائية%20بي%20دي%20أف/جـ-7%20نموذج%20الشكوى%20والتظلم%20(2).pdf
جميع%20الملفات%20النهائية%20بي%20دي%20أف/جـ-6%20نموذج%20طلب%20تعويض%20عن%20مصروفات%20(1).pdf
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 .ملحق امليثاق ألاخالقي للمتطوع . ز 

 .دليل املتطوع . ح 

 

 

 

 

 

 

 

 


