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 بطاقة تعرٌف الدلٌل

الهددددددددف 

مددددددددددددددد  

 الدلٌل

التطاوع تحدٌد المبادئ األساسٌة لتشؽٌل إدارة التطوع وفق المعٌاار الاوط ً لوحاداد إدارة 

 )إدامة(.

 توضٌح اإلجراءاد األساسٌة لتفعٌل السٌاساد وفق موضوعاد رئٌسٌة فً التطوع.

 مدٌر التطوع فً الجمعٌة. المعنٌو 

 العاملون فً إدارة التطوع.

 المتطوعون األفراد.

رقدددددددددددددد  

 اإلصدار

تاااااااااااااااااااااارٌ   األول

 االصدار
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بر ااامإ إدامااة هااو عبااارة عاان معٌااار وط ااً شااامل لجمٌااس الماشااراد والممارساااد والتااً : بمااا  ن مصددطاتاب برندداما ةدامددة

ٌُفترض وجودها داخل بٌئة ت ظٌمٌة واحدة، وٌشترك فً هذه البٌئاة مجموعاة مان  صاحام المصالحة، فن ال مان الضارورة ف ام 

ؼٌرهاا مان الماواد لٌاتم تاداول ا باٌن  المصطلحاد والمفاهٌم والمسّمٌاد الرئٌساٌة فاً المعٌاار ساواء فاً دلٌال السٌاسااد  م فاً

  صحام المصلحة وٌتم ف م ا بدون لبس  و ؼموض، وهً كالتالً:

 ةدامة االسم الرمزي لبر امإ تأسٌس وحداد إدارة التطوع داخل الم ظماد.

ممارسة موزعة على مستوٌٌن ) ول وثا ً( وٌقٌس مدى استعداد الجمعٌة  40ماشراد و 9هو عبارة عن 

إشراك المتطوعٌن فً بٌئة تطوعٌة احترافٌة، كما ٌوضح المعٌار الماشاراد والممارسااد التاً الستقبال و

 ٌ بؽً الوفاء ب ا لتحقٌق إشراك حقٌقً ومستدام للمتطوعٌن.

المعٌددددددددار الددددددددوطنً  

 )ةدامة(

 مإشراب ةدامة هً الماشراد التسعة فً معٌار إدامة.

ٌُفتاارض  40هااً الممارساااد ال  ااة التااً  ٌّ وجودهااا داخاال بٌئااة التطااوع والتااً ماان خيل ااا ٌااتم تطبٌااق الفعل

 الماشراد.

 ممارساب ةدامة

الشخص الماهل لتأسٌس وحداد إدارة التطوع داخل الم ظماد وفقاً للمعٌار الوط ً )إدامة(، والذي اجتاز 

 بر امإ التأهٌل وكذلك اجتاز تأسٌس وحدة تطوع واحدة على األقل.

 مستشار ةدامة

 مستشار أول فً ةدامة تشاراً فً إدامة ووّفى بالمتطلباد وحقق جداراد )المستشار األول(.هو من كان مس

ٌّ ة ت دؾ إلى إضافة قٌمة اجتماعٌة   ي  شاط اختٌاري ٌتضمن قضاء وقد محدد بدون  جر للقٌام بم ام مع

 لطرؾ آخر.

 العمل التطوعً

اً بدوام كامل  م متعاو اً بدوام جزئً، ذكاراً  و هو م سق  و مدٌر التطوع المتفرغ للتطوع سواًء  كان موظف

   ثى، وهو الذي ٌدٌر التطوع داخل الجمعٌة.

 مسإول التطوع

 الدور التطوعً .هو االحتٌاج الفعلً التطوعً داخل م ظمة ما، وٌحتاج إلى متطوع ماهل ألداء الم ام الواردة فٌل

شاارٌحة محااددة ماان المتطااوعٌن المحتملااٌن، لؽاارض هااو الاادور التطااوعً بعااد تطااوٌره لٌكااون متيئماااً مااس 

 استقطاب م وتسكٌ  م فً هذا الدور فً فترة زم ٌة محددة.

 الفرصة التطوعٌة

هااً عملٌاااد تحدٌااد  طاااق الفرصااة التطوعٌااة باادءاً ماان تحدٌااد االحتٌاااج التطااوعً ومااروراً بتحدٌااد الم ااام 

 الم اراد والخبراد اليزمة.والمساولٌاد وطبٌعة الفرصة والمخاطر المحتملة وا ت اًء ب

تصددددددددددمٌ  الفددددددددددر  

 التطوعٌة

هااً الماسسااة  و اإلدارة االعتباااري المع ااً باسااتٌعام وحاادة التطااوع سااواء  كا ااد فااً القطاااع العااام  و 

 الخاص  و ؼٌر الربحً.

 الجمعٌة

 الموظف الشخص )رجل  و امر ة( الذي ٌعمل فً الجمعٌة بدوام كامل وٌحصل على مقابل مادي.

 المتعاو  ص )رجل  و امر ة( الذي ٌعمل فً الجمعٌة بدوام جزئً وٌحصل على مقابل مادي.الشخ

ٌّن مااس م ظمااة مااا باادون مقاباال وباادون إكااراه  ؼٌاار الج ااد المبااذول فااً  -الشااخص الراؼاام بتقاادٌم ج ااد معاا

 عضوٌة الجمعٌة العمومٌة  و مجلس اإلدارة ) و من ٌقوم مقام م( فً الجمعٌة.

 المتطوع

ٌاااّثر  و ٌتااأثر بااالتطوع داخاال الجمعٌااة  و خارج ااا بشااكل مباشاار  و ؼٌاار مباشاار مثاال )الااوزارة كاال ماان 

 المشرفة على التطوع، الج ة الما حة، المجتمس، المتطوع، الجمعٌة، إدامة(.

أصتاب المصداتة فدً 

 التطوع

األداء المثلاى هو معٌار ٌوضح الوظائؾ الرئٌسٌة التً ٌجم  ن ٌقاوم ب اا مادٌر التطاوع وٌوصاؾ بمعااٌٌر 

 التً ٌجم مراعات ا ع د ت فٌذ الم ام فً العمل، ج باً إلى ج م مس السماد المتعلقة بالمعرفة والف م. 

المعٌددددددددار الددددددددوظٌفً 

)الجدددداراب الوظٌفٌدددة( 

 لمدٌر التطوع

ٌوضاح المٌثاااق مجموعاة القااوا ٌن والقاٌم والمبااادئ التاً تحكاام قواعاد العماال التطاوعً، وتوضااح شااروطل 

وك المتطوعٌن وواجبات م، وتحفظ حقوق م  ث اء العمل التطوعً من خيل سٌاسة الجمعٌة والبٌئة وتحدد سل

 التً ٌعمل فٌ ا.

المٌثددددددددا  ا   قددددددددً 

 لامتطوع

ٌوضااح المٌثاااق مجموعااة القااوا ٌن والقااٌم والمبااادئ التااً تحكاام قواعااد العماال التطااوعً ماان قباال الجمعٌااة 

 وواجبات م، وتحفظ حقوق م  ث اء العمل التطوعً مس المتطوعٌن.ومساولً التطوع، وتحدد مساولٌات م 

المٌثددددددددا  ا   قددددددددً 

لامنظمددددددددة ولمددددددددددٌر 

 التطوع
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ٌُوّضح م طلقاد وراٌة الجمعٌة إلشاراك المتطاوعٌن  دلٌل تعرٌفً لكل متطوع سٌ ضم إلى الجمعٌة، حٌث 

على  هم ال مااذج التاً قاد  وحقوق وواجباد المتطوع والسٌاساد واإلجراءاد المرتبطة فٌل وٌحتوي كذلك

 ٌحتاج إلٌ ا.

 دلٌل المتطوع

دلٌل ت ظٌمً للعمل اإلداري داخل الوحادة، وٌحتاوي علاى بطاقااد الوصاؾ الاوظٌفً للعااملٌن فاً الوحادة 

 وهٌكل الوحدة الداخلً وكذلك قد ٌحتوي على سٌاساد وإجراءاد الوحدة وملؾ ال ماذج اإلدارٌة للوحدة.

دلٌددددددددل وتددددددددد  ةدار  

 التطوع

هً  داة تساعد مساول التطوع على تحدٌد   شطة التساوٌق واالساتقطام للفرصاة التطوعٌاة ومان ثام فارز 

المتقادمٌن للفرصااة التطوعٌااة واتخاااذ اإلجااراء الم اساام مااس كال مرشااح لشااؽل الفرصااة التطوعٌااة كمااا ٌااتم 

العائد المجتمعً الاذي ٌسااهم استخدام ا لمتابعة المتطوعٌن مس احتسام الساعاد التطوعٌة الفعلٌة وما هو 

 فٌل المتطوعون، كما ٌشتمل على تحدٌد دوافس المتطوعٌن وربط ا بالحوافز.

أدا  ةدار  الفددددددددددددر  

 التطوعٌة

هو عبارة عن حصار ألهام المعلومااد التعرٌفٌاة عان الجمعٌاة بؽارض إظ ارهاا للمجتماس مان خايل قالام 

د وراٌاة الجمعٌاة إلشاراك المتطاوعٌن وطارق تعرٌفً م اسم، كماا ٌ بؽاً  ن ٌحتاوي كاذلك علاى م طلقاا

 التطوع فً الجمعٌة.

 الماف التعرٌفً

 القالب التعرٌفً هو الشكل االعيمً الم اسم لظ ور الملؾ التعرٌفً للمجتمس.

هً  داة عملٌة تساعد مساول التطوع على احتسام القٌمة االقتصادٌة من التطوع لفترة زم ٌاة محاددة عان 

 ؾ التطوع وقٌمة االس اماد التطوعٌة والقٌمة االضافٌة المضافة.طرٌق احتسام تكالٌ

أدا  قٌددددددددا  العا ددددددددد 

 االقتصادي التطوعً

هااً المراحاال السااتة إلدارة عملٌاااد التطااوع )التخطااٌط والتعزٌااز، تصاامٌم الفاارص واالسااتقطام، الفاارز 

 والتسكٌن، التوجٌل والتدرٌم، الدعم واالشراؾ، التكرٌم والتقدٌر(.

 طوعنطاقاب الت

بر امإ ٌقوم على  سااس تأهٌال مادراء التطاوع فاً الم ظمااد وذلاك إلدارة عملٌااد التطاوع وفاق المعٌاار 

 الوط ً )إدامة(.

برندداما تؤلٌددل مدددرا  

 التطوع

بر امإ ٌقوم على  ساس تأهٌل مجموعة من األشخاص الماهلٌن لٌصبحوا مستشارٌن معتمدٌن فاً تأساٌس 

 وفق المعٌار الوط ً)إدامة(. وحداد إدارة التطوع فً الم ظماد

برنددددددددددداما تؤلٌددددددددددددل 

 مستشاري ةدامة

هو المساول الف ً عن  داء المتطوع فً بٌئة التطوع، والمساول عن توجٌ ل ألداء م امل التفصٌلٌة ورفس 

 التقارٌر الدورٌة لمساول التطوع عن  دائل للفترة المحددة.

المشددددددددددرف الفنددددددددددً 

 )المدٌر المباشر(

من ٌ وبل والذي ٌقوم بمتابعة حالة المتطاوع اإلدارٌاة والتأكاد مان وضاعل التطاوعً  هو مساول التطوع  و

 فً اإلدارة  و اإلدارة المحددة.

 المرجع اإلداري

 اتفاقٌة التطوع هو اتفاق شرفً بٌن المتطوع والجمعٌة للتطوع لفترة زم ٌة محددة.

المباادئً قباال تسااكٌ  م علااى الفاارص  هاام المتقاادمون علااى الفاارص التطوعٌااة والااذٌن تاام إشااعارهم بقبااول م

 التطوعٌة.

المتطوعددددددددددددددددددددددددددو  

 المتتماو 

 ةدار  التطوع هو وحدة  و إدارة  و إدارة للتطوع ٌتم تحدٌدها فً ال ٌكل الت ظٌمً للم ظمة حسم مستوى إدامة.

 العاماو  فً التطوع هم جمٌس من ٌعمل فً إدارة إدارة التطوع سواًء فً اإلدارة الرئٌسٌة  و فً فروع الجمعٌة األخرى.

 التسكٌ  هً العملٌة الرئٌسٌة لربط المتطوع بالجمعٌة وبالفرصة التطوعٌة ومدٌره المباشر.

هً عبارة عن ورقة رسمٌة تثبد الج د واال جاز الذي قام بل المتطاوع، وتحادد الم اام والمسااولٌاد التاً 

 كا د لدٌل، وعدد ساعاد التطوع التً تطّوع ب ا بالفعل.

 التطوع شهاد 
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 فهر  المتتوٌاب

  أوالً: الت طٌط والتعزٌز

 إعداد السٌاساد واإلجراءاد ومراجعت ا -1

 إ شاء إدارة التطوع وتعٌٌن مدٌراً ل ا متفرؼاً  -0

 وضس خطة تشؽٌلٌة بمواز ة س وٌة -3

 تعرٌؾ العاملٌن بدوافس إشراك المتطوعٌن -4

 تطوٌر م اراد المشرفٌن وم اقشة قضاٌا المتطوعٌن -5

 توثٌق البٌا اد واإل جازاد -6

  طرح قضاٌا المتطوعٌن وم اقشت ا فً اجتماعاد الجمعٌة -7

 عقد الشراكاد المرتبطة بالتطوع وتفعٌل ا -8

 ت ٌئة البٌئة الم اسبة إلشراك المتطوعٌن -9

 ثانٌاً: تصمٌ  الفر  واالستقطاب

 تصمٌم الفرص التطوعٌة وإدارة المخاطر -1

 العدالة والشفافٌة واستخدام التق ٌة لتسوٌق الفرص التطوعٌة واالستقطام -0

 ثالثاً: الفرز والتسكٌ 

 فرز المتقدمٌن واالختٌار م  م -1

 حماٌة خصوصٌة المتطوعٌن -0

 التعامل مس المتطوع فً حالة عدم قبولل  و تحوٌلل -3

  رابعاً: التوجٌه والتدرٌب

  تعرٌؾ المتطوعٌن بالجمعٌة وم ام م التطوعٌة -4

 إعيم المتطوعٌن بآلٌة الدعم واإلشراؾ المقّدم ل م -5

 ٌ اإعيم المتطوعٌن بالمخالفاد واإلجراءاد المترتبة عل -6

 تحدٌد االحتٌاج التدرٌبً وت فٌذه -7

   امساً: الدع  واإلشراف

  فً التطوع والمتطوعٌن للعاملٌنالمظ ر الخارجً  -1

 تطبٌق آلٌة رفس الشكاوى والتظلماد وإبيغ المتطوعٌن -0

  حقٌة رفض المتطوع المطالم -3

  تقدٌم الدعم والتعوٌض المالً -4

 توفٌر سبل الراحة والخدماد الؽذائٌة للمتطوعٌن -5

 إبيغ المتطوعٌن بالتؽٌٌراد والمستجداد -6

 حصر الدوافس واإل جازاد والساعاد التطوعٌة للمتطوعٌن -7

 الفاد المتطوعٌنتطبٌق اإلجراءاد التأدٌبٌة لمخ -8

 الحصول على التؽذٌة الراجعة من المتطوعٌن -9

  سادساً: التقدٌر والتكرٌ 

 تكرٌم وتقدٌر المتطوعٌن -1

 تزوٌد المتطوعٌن بالتؽذٌة الراجعة -0

 احتسام العائد االقتصادي التطوعً -3
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 أوالً: الت طٌط والتعزٌز

 ةعداد السٌاساب واإلجرا اب ومراجعتها -1

 السٌاسة 1.1.1

مسات داد و دلاة ومواقاس تلتزم الجمعٌة بتوضٌح م طلقات ا وراٌت اا إلشاراك المتطاوعٌن، و شارها داخلٌااً وخارجٌااً، وٌاتم تضامٌ  ا فاً 

 الجمعٌة.

 السٌاسة 1.1.1

 تعتمد الجمعٌة كتابة السٌاساد واإلجراءاد اإلدارٌة التً ت ظم عملٌاد إدارة التطوع بما ٌتوافق مس احتٌاجااد الجمعٌاة، وتقاوم بنتاحت اا

 ألصحام المصلحة وتراجع ا وتحدث ا بشكل دوري.

 

 اإلجرا اب

 اإلدارة الت فٌذٌة ومجلس اإلدارة لم طلقاد وراٌة الجمعٌة فً إشراك المتطوعٌن. تتأكد إدارة التطوع من اعتماد .1

 تتولّى إدارة التطوع تحدٌث  شر م طلقاد وراٌة الجمعٌة فً إشراك المتطوعٌن بما ٌحقق تعزٌز ثقافة التطوع داخلٌاً وخارجٌاً. .2

الحالٌٌن والسابقٌن فاً تحادٌث سٌاسااد وإجاراءاد التطاوع مان ٌسعى مدٌر التطوع بنشراك مدٌري اإلداراد الموازٌة والمتطوعٌن  .3

 خيل ورش عمل  و لقاءاد مباشرة.

 تقوم إدارة الجمعٌة بمراجعة واعتماد السٌاساد واإلجراءاد بما تتوافق مس توج اد الجمعٌة االستراتٌجٌة وقٌم ا الماسسٌة. .4

اد واإلجااراءاد لجمٌااس المع ٌااٌن بااالتطوع وٌتأكااد ماان اسااتٌعاب م بعااد كاال عملٌااة تحاادٌث  و اعتماااد ٌقااوم ماادٌر التطااوع ب شاار السٌاساا .5

 وف م م وٌحث م على تطبٌقل وتطوٌره.

 

 ةنشا  ةدار  التطوع وتعٌٌ  مدٌراً لها متفرغاً  -1

 السٌاسة 1.1.1

ٌّن لذلك  حد األكفاء سواًء  كان  متفرؼاً جزئٌاً  م كلٌاً، وتقوم بنعداد تلتزم الجمعٌة بوجود إدارة مستقلة لتولً مساولٌة إدارة التطوع وتع

 وصؾ وظٌفً خاص بل ٌتضمن عملٌاد إدارة إشراك المتطوعٌن وٌتم اعتماده من المدٌر الت فٌذي.

 

 وضع  طة تشغٌاٌة بموازنة سنوٌة -3

 السٌاسة 1.3.1

بمواز ااد مالٌاة واضاحة لتؽطٌاة جمٌاس تاكد الجمعٌة  همٌة العمل فً إدارة التطوع وفق مست دفاد اساتراتٌجٌة وخطاة سا وٌة وربعٌاة 

 االحتٌاجاد المتعلقة بالتطوع، وتوفٌر الموارد اليزمة لقٌام المتطوعٌن بأدوارهم.
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 اإلجرا اب

ٌ سق مدٌر التطوع مس اإلدارة الت فٌذٌة فً تحدٌاد مسات دفاد اساتراتٌجٌة إلدارة إشاراك المتطاوعٌن وفاق  داة الخطاة التشاؽٌلٌة رقام  .1

(. 1.) 

بعد اعتماد المست دفاد ٌاتم توزٌع اا علاى عادد السا واد ثام علاى كال رباس سا ة وٌمكان تحمٌال بعاض الفتاراد مسات دفاد  كثار مان  .0

 ؼٌرها.

  ش ر. 3ٌتم رفس الخطة الس وٌة والربعٌة للمدٌر الت فٌذي العتمادها كل  .3

لتطوع لتحقٌق البرامإ واأل شاطة والمباادراد المتضام ة فاً بعد االعتماد ٌضمن المدٌر الت فٌذي توفٌر المبالػ المالٌة الكافٌة إلدارة ا .4

 الخطة التشؽٌلٌة وتتأكد من صرف ا ضمن الب ود المخصصة ل ا.

 

 تعرٌف العاماٌ  بدوافع ةشراك المتطوعٌ  -4

 السٌاسة 1.4.1

للمتطاوعٌن و همٌاة القٌاام بمساا دت م تتب ى الجمعٌة  شر ثقافة التطوع باٌن العااملٌن بمختلاؾ مساتوٌات م وتباٌن  سابام ودوافاس إشاراك ا 

 لتحقٌق األهداؾ الم شودة.

 

 اإلجرا اب

تتولى إدارة التطوع ب شر ثقافة التطوع بٌن العاملٌن من خيل الدوراد التدرٌبٌة  و ورش العمل  و الم شاوراد  و مواقاس التواصال  .1

المتطاوعٌن فاً الجمعٌاة وٌشاعرون    ام شاركاء فاً تحقٌاق راٌاة االجتماعً  و االجتماعاد الدورٌة بحٌث ٌتحّفز العاملون إشراك 

 ورسالة و هداؾ الجمعٌة.

تبٌن إدارة الجمعٌة لكافة العاملٌن الدوافس واألسبام من إشراك المتطوعٌن والم اافس المتبادلاة للمتطاوعٌن والجمعٌاة بأساالٌم متعاددة  .0

 وجٌ ٌة للموظفٌن الجدد وؼٌرها(.وآلٌاد مت وعة مثال )المواد التوعوٌة بالتطوع والبرامإ الت

 

 تطوٌر مهاراب المشرفٌ  ومناقشة قضاٌا المتطوعٌ  -5

 السٌاسة 1.5.1

تاكااد الجمعٌااة علااى تزوٌااد ماادراء اإلداراد والفااروع وراساااء األقسااام وؼٌاارهم مماان سااترتبط  عمااال م مااس المتطااوعٌن بالمعااارؾ 

 المتطوعٌن بكفاءة عالٌة وٌتولى الت سٌق واإلعداد لذلك مدٌر التطوع.والم اراد اليزمة والتً تمك  م من اإلشراؾ على 

 

 اإلجرا اب

ٌقوم مدٌر التطوع بالت سٌق مس إدارة الموارد البشرٌة بحصر االحتٌاج التدرٌبً المرتبط بالعمل التطوعً لدى العااملٌن فاً الجمعٌاة  .1

 بشكل س وي.

 ٌقوم مدٌر الموارد البشرٌة برفس االحتٌاج التدرٌبً والبرامإ التدرٌبٌة المقترحة للمدٌر الت فٌذي.  .0

 بعد االعتماد ٌتم ت فٌذ البرامإ المتفق علٌ ا وٌتم رفس التقارٌر بذلك للمدٌر الت فٌذي. .3

 التدرٌبً وٌرفس بتقرٌر عن ذلك للمدٌر الت فٌذي. ش ر من التدرٌم ٌقوم مدٌر التطوع بقٌاس العائد التدرٌبً من البرامإ  6بعد  .4
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 توثٌ  البٌاناب واإلنجازاب -6

 السٌاسة 1.6.1

 تحرص إدارة التطوع على توثٌق جمٌس البٌا اد واإل جازاد و رشفت ا بشكل دوري.

 

 طرح قضاٌا المتطوعٌ  ومناقشتها فً اجتماعاب الجمعٌة -7

 السٌاسة 1.7.1

دورٌااة تتعلااق بقضاااٌاها، وتضاامن هااذه االجتماعاااد م اقشااة قضاااٌا التطااوع وماشااراد األداء خاايل تلااك  تعقااد الجمعٌااة اجتماعاااد

 االجتماعاد.

 

 عقد الشراكاب المرتبطة بالتطوع وتفعٌاها -8

 السٌاسة 1.8.1

المساهمة فً تحقٌاق  تحرص الجمعٌة على توسٌس وتوثٌق وتفعٌل شراكات ا مس القطاع العام والخاص وؼٌر الربحً فً كل ما من شأ ل

  هداؾ العمل التطوعً لدٌ ا.

 

 تهٌ ة البٌ ة المناسبة إلشراك المتطوعٌ  -9

 السٌاسة 1.9.1

تلتزم الجمعٌة بت ٌئة البٌئة التً سٌعمل فٌ ا المتطوعون سواًء داخال الجمعٌاة  و خارج اا وذلاك مان خايل تاوفٌر الوساائل والتج ٌازاد 

 على  كمل وجل.لضمان قٌام المتطوعٌن بأدوارهم 

 

 اإلجرا اب

 ٌقوم مدٌر التطوع بحصر االحتٌاجاد من التج ٌزاد والوسائل ببٌئة العمل قبل استقطام المتطوعٌن لكل ثيثة  ش ر قادمة. .1

 ٌتم رفس االحتٌاجاد والوسائل إلى اإلدارة الت فٌذٌة العتمادها والبدء ب ا. .0

 من تحقٌق الؽرض من وجود هذه االحتٌاجاد وتوفرها فً بٌئة العمل.بعد توفٌر االحتٌاجاد ٌقوم مدٌر التطوع بالتأكد  .3

 

 ثانٌاً: تصمٌ  الفر  واالستقطاب

 تصمٌ  الفر  التطوعٌة وةدار  الم اطر -1

 السٌاسة 1.1.1

والتاً تلباً تقوم إدارة التطوع بتوصٌؾ دقٌق لكل فرصة تطوعٌة بشفافٌة ووضوح، موضحًة الم ام والم اراد المطلوبة من المتطوع 

احتٌاج الجمعٌة، كما توضح هذه الفرص الفوائاد والعوائاد التاً تعاود علاى المتطاوع مان هاذه الفرصاة وطبٌعاة اإلشاراؾ والادعم الاذي 

 سٌحصل علٌل من الجمعٌة، وتحلٌل المخاطر المحتملة وتحدٌد اإلجراءاد التً ستقوم باتخاذها لتخفٌؾ تأثٌر هذه المخاطر.
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 السٌاسة 1.1.1

الجمعٌة بأهمٌة الت وع فً إشراك المتطوعٌن ولذلك تحرص إدارة التطوع استقطام شرائح جدٌدة ومت وعة من المتطوعٌن سواًء  تامن

  كان هذا الت وع فً الفئة العمرٌة  و الماهيد  و الج س  و ؼٌر ذلك.

 

 اإلجرا اب

 (.0 موذج تحدٌد االحتٌاج التطوعً رقم ) .ٌقوم مدراء اإلداراد الموازٌة بتحدٌد االحتٌاج من المتطوعٌن وفق  .1

 (.1ٌقوم مدراء اإلداراد الموازٌة بتصمٌم الفرص التطوعٌة وفق  موذج تصمٌم الفرص التطوعٌة رقم )م. .0

 ٌتم رفس الفرص التطوعٌة المصّممة إلى مدٌر التطوع للموافقة. .3

دقٌق وٌقرر ما إذا كان ٌمكن استقطام شرائح مت وعاة  ٌتأكد مدٌر التطوع من تحدٌد المخاطر على مستوى الفرصة التطوعٌة بشكل .4

  خرى ل ذه الفرصة مثل ذوي االحتٌاجاد الخاصة وؼٌرهم.

 

 العدالة والشفافٌة واست دا  التقنٌة لتسوٌ  الفر  التطوعٌة واالستقطاب -1

 السٌاسة 1.1.1

التطوعٌاة واالساتقطام وتتأكاد مان وجاود عادد مان الفارص تحرص إدارة التطاوع علاى تحقٌاق العدالاة والشافافٌة ع اد تساوٌق الفارص 

 التطوعٌة المتاحة للتسوٌق عبر مواقس التواصل االجتماعً الخاصة ب ا.

 

 اإلجرا اب

تحدٌد الفرص التطوعٌة التً ٌمكن تسوٌق ا من خيل مواقس التواصل االجتماعً وتلك األخرى التً ٌمكن تسوٌق ا من خيل قواعاد  .1

 الجاهزة.البٌا اد 

تحدد إدارة التطوع بالت سٌق مس إدارة التق ٌة واإلداراد الموازٌة األخرى الق واد الم اسبة والوساائل التق ٌاة الفعالاة لتساوٌق الفارص  .0

 التطوعٌة واستقطام المتطوعٌن.

 ٌاام وقبال موعاد  5ٌقال عان ٌتم رفس الفرص التطوعٌة المصممة مس الق واد المقترحاة إلاى إدارة التق ٌاة قبال موعاد تساوٌق ا بماا ال  .3

  ٌام على األقل. 12بداٌة األدوار التطوعٌة م 

 

 ثالثاً: الفرز والتسكٌ 

 فرز المتقدمٌ  واال تٌار منه  -1

 السٌاسة 3.1.1

تطلاام إدارة التطااوع ماان المتطااوعٌن المحتملااٌن المعلوماااد األساسااٌة التااً تساااعد علااى قاارار تسااكٌ  م فااً الفاارص التطوعٌااة حساام 

 طبٌعت ا، وٌتم تسجٌل ا بطرٌقة تيئم طبٌعة الفرصة وقدراد واحتٌاجاد المتطوعٌن المحتملٌن لت فٌذها.

 السٌاسة 3.1.1

تتأكد إدارة التطوع من م اسبة و هلٌة المتقدمٌن علاى الفارص التطوعٌاة، وتتحقاق مان سايمة الساجيد المد ٌاة للمتقادمٌن وخلوهاا مان 

 وحساسٌة الفرص التطوعٌة. المخالفاد األم ٌة حسم  همٌة
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 اإلجرا اب

 تقوم إدارة التطوع بطلم البٌا اد األساسٌة من الراؼبٌن بالتطوع وتسجل ا بطرٌقة م اسبة. .1

 بعد ذلك تطلم إدارة التطوع من المرشحٌن للفرص الوثائق والبٌا اد اليزمة حسم  همٌة وحساسٌة كل فرصة تطوعٌة. .0

(  و ترفاس طلبااً للج ااد األم ٌاة للتأكاد مان سايمة 1المقابيد الشخصٌة مس المرشحٌن وفق  موذج رقام )ج.ٌقوم مدٌر التطوع بعقد  .3

 السجيد المد ٌة للمتطوعٌن فً حال تطلبد الفرصة التطوعٌة ذلك  و قامد الج اد اإلشرافٌة بطلم ذلك.

مان خايل اتفاقٌاة تطاوع تت اسام ماس قادراد واحتٌاجااد بعد التحقق من  هلٌة المرشحٌن على الفرص التطوعٌة ٌاتم توثٌاق بٌا اات م  .4

 ( وٌتم تسجٌل األسماء فً قاعدة بٌا اد موحدة.0المتقدمٌن وذلك وفق  موذج رقم )ج.

 

 تماٌة  صوصٌة المتطوعٌ  -1

 السٌاسة 3.1.1

المحفوظة إلكترو ٌاً  و ورقٌاً، كما تضمن تاكد الجمعٌة  همٌة اتخاذ اإلجراءاد اليزمة لحماٌة بٌا اد المتطوعٌن المسجلٌن لدٌ ا سواًء 

 عدم  شرها  و تداول ا مس  ي م ظماد  خرى إال بعد  خذ اإلذن من المتطوعٌن.

 

 اإلجرا اب

 تقوم إدارة التطوع فً الجمعٌة بمراجعة الوسائل اليزمة لحماٌة بٌا اد المتطوعٌن اإللكترو ٌة والورقٌة بداٌة كل عام. .1

من سيمة موقس حفظ ملفاد ومست داد المتطوعٌن داخال اإلدارة ووجودهاا داخال حاوٌااد ٌم اس االطايع علٌ اا تتأكد إدارة التطوع  .0

 لؽٌر ذوي الصيحٌة.

 تتأكد إدارة التطوع من وجود كلمة مرور فً األج زة التً لدٌ ا اإلذن للدخول لبٌا اد المتطوعٌن. .3

 األج زة التً تستخدم بٌا اد المتطوعٌن. ٌتأكد مدٌر التطوع من وجود برامإ مكافحة الفٌروساد فً .4

 

 التعامل مع المتطوع فً تالة عد  قبوله أو تتوٌاه -3

 السٌاسة 3.3.1

تاكد الجمعٌة  همٌة التواصل مس جمٌس المتطاوعٌن الاذٌن لام ٌاتم قباول م علاى الفارص التطوعٌاة واالعتاذار ما  م بطرٌقاة م اسابة، كماا 

 إمكا ٌة تحوٌل م لم ظماد  خرى ت اسم قدرات م وم ارات م بعد  خذ اإلذن م  م.تحرص إدارة التطوع على دراسة مدى 

 

 اإلجرا اب

 تقوم إدارة التطوع بنبيغ المتقدمٌن الذٌن لم ٌتم قبول م بالطرٌقة والوسٌلة الميئمة. .1

ٌاتم قباول م بالتوجال إلاى تلاك تقوم إدارة التطوع بحصر الفارص التطوعٌاة لادى الجمعٌااد المجااورة وتوصاً المتطاوعٌن الاذٌن لام  .0

 الم ظماد التً تتيءم مس قدرات م وتوج ات م.

بعد تسجٌل المتقدمٌن على الفرص التطوعٌة وبعد الفرز تحرص إدارة التطوع قبل تحوٌال المتطاوعٌن الؽٌار مقباولٌن علاى الفارص  .3

 د  خرى وذلك قبل تزوٌد الم ظماد ببٌا ات م.التطوعٌة المحددة بأخذ ترخٌص المتطوعٌن الذٌن لدٌ م الرؼبة فً تحوٌل م لم ظما

  

 رابعاً: التوجٌه والتدرٌب

 تعرٌف المتطوعٌ  بالجمعٌة ومهامه  التطوعٌة -4

 السٌاسة 4.1.1

تاكد الجمعٌة  همٌة تعرٌؾ جمٌس المتطوعٌن الجدد بالجمعٌة ودورهاا فاً خدماة المجتماس وتعارٌف م بااإلداراد واألقساام والعااملٌن 

 ولذلك ٌقوم مدٌر التطوع بالت سٌق مس اإلداراد األخرى بتقدٌم هذا التعرٌؾ بالطرٌقة الم اسبة.فٌ ا، 
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 اإلجرا اب

( والتااً تساات دؾ 1ٌقاوم ماادٌر التطااوع بنعااداد خطااة التعرٌااؾ وفااق  مااوذج تخطااٌط اللقاااء التعرٌفااً بااالمتطوعٌن الجاادد رقاام )د. .1

 العامة ثم اإلدارة الت فٌذٌة.المتطوعٌن الجدد وٌعتمدها من إدارة العيقاد 

  ش ر. 3بعد ذلك ٌقوم مدٌر التطوع بالت سٌق مس اإلداراد الموازٌة األخرى بترتٌم عقد اللقاء التعرٌفً بداٌة كل  .0

تتأكد إدارة التطوع حصول كل متطوع على  سخة من المست داد، األدلة  و البروشوراد التً ٌحتاج اا المتطوعاون مثال )دلٌال  .3

 ملؾ التعرٌفً،  سخة من الوصؾ الوظٌفً واالتفاقٌة(.المتطوع، ال

 

 ةع   المتطوعٌ  بآلٌة الدع  واإلشراف المقّد  له  -5

 السٌاسة 5.3.1

تقوم إدارة التطوع بتوضٌح الدعم واإلشراؾ المقدم للمتطوع، وآلٌة تقدٌمل، واألشخاص المع ٌٌن بل والذٌن سٌقومون بالتواصل ماس 

 للدور التطوعً. المتطوع  ث اء ت فٌذه

 

 ةع   المتطوعٌ  بالم الفاب واإلجرا اب المترتبة عاٌها -6

 السٌاسة 5.1.1

 تبلػ إدارة التطوع المتطوعٌن الجدد  ث اء اللقاءاد والورش التعرٌفٌة بالمخالفاد واإلجراءاد المترتبة علٌ ا، وآلٌة تطبٌق ا.

 

 تتدٌد االتتٌاج التدرٌبً وتنفٌذه -7

 السٌاسة 3.3.1

تتأكااد إدارة التطااوع ماان قاادراد وم اااراد المتطااوعٌن ومطابقت ااا لمتطلباااد الفاارص التطوعٌااة وفااً حااال اكتشاااؾ وجااود احتٌاااج 

تادرٌبً للمتطااوعٌن ٌاتم اتخاااذ اإلجاراءاد المباشاارة لتحدٌاد هااذا االحتٌااج حٌااث ٌتأكاد ماادٌر التطاوع عاادم مباشارة المتطااوع لم اماال 

 االحتٌاج.التطوعٌة قبل سد هذا 

 

 اإلجرا اب

بعد  ن ٌكتشؾ مادٌر التطاوع  و مان ٌ وبال وجاود احتٌاجااد تدرٌبٌاة لادى المتطاوعٌن ٌاتم مباشارًة تحدٌاد االحتٌااج وفاق  ماوذج  .1

 (.0تحدٌد االحتٌاج التدرٌبً للمتطوعٌن رقم )د.

لبادء جماس البٌا ااد وتحدٌاد االحتٌاااج ٌ ساق مادٌر التطاوع ماس ماادراء اإلداراد الموزاٌاة والمع ٌاٌن باإلشاراؾ علاى المتطااوعٌن  .0

 التدرٌبً وفق ال موذج المحدد.

 بعد تحدٌد االحتٌاج التدرٌبً ٌتولى مدٌر التطوع  و من ٌ وبل بتوجٌل المتطوعٌن لبرامج م التدرٌبٌة حسم ما تم االتفاق علٌل. .3

متطاوعٌن( ومادى تحقٌاق األهاداؾ حسام الوقاد تقوم إدارة التطوع بتقٌاٌم البارامإ التدرٌبٌاة الم ّفاذة وقٌااس رضاا المتادربٌن )ال .4

 الميئم إما بعد التدرٌم مباشرة  و بعد فترة محددة.

 

  امساً: الدع  واإلشراف

 فً التطوع والمتطوعٌ  لاعاماٌ المظهر ال ارجً  -1

 السٌاسة 5.1.1

الاذي ٌمّثال الجمعٌاة و ن ٌتج باوا كال ماا تاكد الجمعٌة  همٌة ظ ور جمٌس العاملٌن فً إدارة التطوع والمتطاوعٌن باالمظ ر الحسان 

 ٌت افى مس الذوق العام وسٌاساد الجمعٌة.
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 تطبٌ  آلٌة رفع الشكاوى والتظاماب وةب غ المتطوعٌ  -1

 السٌاسة 5.1.1

فااً تتأكاد إدارة التطااوع ماان تطبٌااق آلٌااة رفااس الشااكاوى، وحاااالد الااتظلم ماان قباال المتطااوعٌن سااواًء مااا بااٌن المتطااوعٌن والعاااملٌن 

 الجمعٌة  و ما بٌن المتطوعٌن   فس م مس التأكد من وضوح اآللٌة للمتطوعٌن.

 

 اإلجرا اب

 ٌقوم مدٌر التطوع بالتأكد من وضوح اإلجراءاد المتعلقة برفس الشكاوى والتظلماد من قبل المتطوعٌن. .1

 الشكاوى والتظلماد. ٌقوم المتطوع صاحم الشكوى  و التظلم بالدخول إلى موقس الجمعٌة وال قر على  افذة .0

ٌتم تعبئة ال موذج وكتابة الشكوى  و التظلم وإرسال ا من خيل الضاؽط علاى كلماة إرساال وٌمكان فاً حاال تعّطال الموقاس تعبئاة  .3

 (.1 موذج رفس شكوى  و تظلم رقم )هـ..

معالجت اا ودٌااً، إال فااً حاال كا ااد ٌقاوم المادٌر الت فٌااذي باساتقبال الشاكاوى  و التظلماااد وٌحٌل اا إلاى ماادٌر التطاوع لل ظار فااً  .4

 الشكاوى  و التظلماد على مدٌر التطوع فٌتم مباشرة حل ا عن طرٌقل مباشرة.

 فً حال لم ٌتم معالجة الشكوى  و التظلم بالطرٌقة ؼٌر الرسمٌة، ٌتم تصعٌد الموضوع إلى المدٌر الت فٌذي. .5

 ٌتم تشكٌل لج ة بعضوٌة  حد  عضاء مجلس اإلدارة. فً حال لم ٌستطس المدٌر الت فٌذي معالجة الشكوى  و التظلم .6

 فً حال لم تستطس اللج ة معالجة الموضوع ٌتم إحالة القضٌة إلى الج اد ذاد االختصاص. .7

 

 أتقٌة رفض المتطوع المطالب -3

 السٌاسة 5.1.1

التطوع التعامل مس هذا الرفض بجدٌاة للمتطوع حق رفض الم ام التً ٌرى بأ  ا خارج  طاق مساولٌاتل  و قدراتل، وعلى مساول 

 و خذه بعٌن االعتبار.

 

 اإلجرا اب

ٌشعر مدٌر التطوع المشرؾ الف ً بخصوص عدم قدرتل على  داء الم ام  و المساولٌاد التً  ُس دد إلٌل وٌراها ال تت اسم ماس  .1

 قدراتل و طاق فرصتل التطوعٌة.

 البدائل الم اسبة لت فٌذ الفرصة  و الم ام المطلوبة.ٌقوم المشرؾ الف ً بدراسة طلم المتطوع، وتحدٌد  .0

 ٌُبلّػ المتطوع بالتحدٌثاد واإلجراءاد المترتبة على طلبل. .3

 ٌُبلّػ مدٌر التطوع بالم ام والمساولٌاد التً اعتذر ع  ا المتطوع حتى ٌتم مراعات ا ع د تصمٌم الفرص القادمة. .4

 

 تقدٌ  الدع  والتعوٌض المالً -4

 السٌاسة 5.3.1

تقوم الجمعٌة بتوفٌر جمٌس الموارد المالٌة والبشرٌة التً سٌحتاج ا المتطوعٌن للقٌام بم ام م، وتاكد بأ ل ال ٌ بؽً على المتطاوعٌن 

دفس  ي مصروفاد مالٌة للقٌام بم اام م التطوعٌاة وفاً حاال تام صارؾ  ي مباالػ بشارط  خاذ اإلذن مان المشارؾ الف اً فن ال ساٌتم 

 ٌؾ المالٌة لذلك. تعوٌض م عن كافة المصار
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 اإلجرا اب

 ٌتحقق مدٌر التطوع من وضوح سٌاسة تقدٌم الدعم والتعوٌض المالً للمتطوعٌن. .1

 إذا احتاج المتطوع صرؾ  ي مبالػ لت فٌذ م امل التطوعٌة فن ل ٌقوم بنبيغ المشرؾ الف ً بالمبالػ المتوقس صرف ا. .0

  و عدم ا.ٌقوم المشرؾ المباشر بنعيم المتطوع بالموافقة  .3

بعد إتمام عملٌة الصرؾ ٌقوم المتطوع بتعبئة  موذج )طلم تعوٌض مصروفاد( وإرفاق متطلباتال )الفاواتٌر و حوهاا( وتسالٌم ا  .4

 (.0إلى المشرؾ الف ً لطلم التعوٌض وفق  موذج تعوٌض عن مصروفاد رقم )هـ.

 ٌقوم المشرؾ الف ً برفس ال موذج ومرفقاتل إلى مدٌر التطوع. .5

 التطوع بنتمام اإلجراءاد وٌتأكد من وصول التعوٌض للمتطوع. ٌقوم مدٌر .6

 

 توفٌر سبل الراتة وال دماب الغذا ٌة لامتطوعٌ  -5

 السٌاسة 5.3.1

تحرص الجمعٌة على توفٌر كافة وسائل وسبل الراحة للمتطوعٌن ومن ذلاك تاوفٌر مكاان للراحاة والصاية والطعاام، كماا ٌاتم تقادٌم 

ساااعاد متواصاالة، وتقاادٌم الوجباااد الم اساابة ع اادما تصاال عاادد  4ع اادما تصاال عاادد ساااعات م التطااوعٌن المشااروباد للمتطااوعٌن 

 ساعاد متواصلة. 6ساعات م التطوعٌة 

 

 اإلجرا اب

 ٌجمس مدٌر التطوع مدخيد المشرفٌن الف ٌٌن وميحظات م حول  داء المتطوعٌن وذلك من خيل م صة التطوع الداخلٌة. .1

 بفرز الميحظاد وصٌاؼت ا بطرٌقة م اسبة.ٌقوم مدٌر التطوع  .0

 وضس الميحظاد فً تقرٌر م اسم ومحفز. .3

 إرسال التقارٌر للمتطوعٌن بنحدى الوسائل التق ٌة الم اسبة. .4

 

 ةب غ المتطوعٌ  بالتغٌٌراب والمستجداب -6

 السٌاسة 5.5.1

 عيقة بم ام م التطوعٌة بشكل مستمر وم اسم.ٌبلّػ مدٌر التطوع المتطوعٌن بكافة التؽٌراد والمستجداد التً ل ا 

 

 تصر الدوافع واإلنجازاب والساعاب التطوعٌة لامتطوعٌ  -7

 السٌاسة 5.5.1

تاكد الجمعٌة  همٌة تحقٌق تطلعااد ودوافاس المتطاوعٌن ولاذلك تقاوم إدارة التطاوع بالت ساٌق ماس اإلداراد األخارى بحصار الادوافس 

 التطوعٌة الفعلٌة.واإل جازاد وكذلك الساعاد 

 

 اإلجرا اب

 ٌقوم مدٌر التطوع بالتأكد من وجود قاعدة بٌا اد فعالة ومشتركة وآم ة بٌن إدارة التطوع ومدراء اإلداراد األخرى. .1

 ٌقوم المشرفون الف ٌون بحصر الدوافس واإل جازاد والساعاد التطوعٌة وتزوٌدها لمدٌر التطوع بشكل  سبوعً. .0
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 اإلجرا اب التؤدٌبٌة لم الفاب المتطوعٌ تطبٌ   -8

 السٌاسة 1.7.1

تاكد الجمعٌة  همٌة تطبٌق اإلجراءاد التأدٌبٌة تجاه  ي تصرؾ  و سلوك مسًء ٌصادر مان  ي متطاوع، وال تتؽاضاى عان ذلاك كو ال 

فنن علٌل واجباد ٌجم االلتزام ب ا. لاذا متطوعاً، إدراكا م  ا بأن المتطوع ٌمّثل الجمعٌة وكما لل حقوق ٌجم على الجمعٌة االلتزام ب ا 

 تراعً الجمعٌة تراعً الجمعٌة اإلجراءاد التأدٌبٌة حسم طبٌعة اإلدا اد كما ٌلً:

 المخالفاد اإلدارٌة متوسطة التأثٌر وإجراءات ا التأدٌبٌة )إ ذار شف ً ثم إ ذار شف ً ثم إ ذار خطً ثم إعفاء من الدور التطوعً(. -1

 ارٌة عالٌة التأثٌر وإجراءات ا التأدٌبٌة )إ ذار خطً ثم إعفاء من الدور التطوعً(.المخالفاد اإلد -0

المخالفاد ال ظامٌة التً  لحقد ضرراً بأطراؾ  خرى )إعفاء من الدور التطوعً وعقد جلسة تحقٌق ٌتم من خيل ا تحدٌاد اإلجاراء  -3

 التالً الم اسم.

 

 اإلجرا اب

المخالفاد على مرتكبٌ ا وتص ٌف ا إلى مستوٌاد حسم ما هو محدد فاً السٌاساة ومادى تكارار صادورها ٌقوم مدٌر التطوع بتدوٌن  .1

 من المتطوعٌن.

 ٌقوم مدٌر التطوع برفس اإلجراء التأدٌبً الم اسم للمدٌر الت فٌذي ألخذ الموافقة علٌل. .0

 ٌتم تطبٌق اإلجراء. .3

ٌقوم مدٌر التطوع بنبيغ جمٌس الموظفٌن والمتطوعٌن ذوي الصالة باالمتطوعٌن بااإلجراءاد التأدٌبٌاة فاً حاالتً اإلعفااء  و القارار  .4

 الُمتخذ بعد التحقٌق إذا كا د  عمال م تتأثر بذلك. 

 

 التصول عاى التغذٌة الراجعة م  المتطوعٌ  -9

 السٌاسة 5.5.3

ٌقوم بل المتطوعون ولذلك تقوم إدارة التطوع بالتواصل مس جمٌس المتطوعٌن الذٌن    وا م اام م التطوعٌاة تامن الجمعٌة بالدور الذي 

  و على وشك اال ت اء م  ا للحصول على آرائ م وميحظات م حول تجربت م التطوعٌة وذلك ألؼراض التحسٌن والتطوٌر فقط.

 

 اإلجرا اب

 التطوعٌة  و على وشك اال ت اء م  ا.حصر المتطوعٌن الذٌن    و م ام م  .1

 (.3التأكد من جودة الرابط اإللكترو ً للحصول على تقٌٌم المتطوعٌن وفق  موذج تقٌٌم المتطوع لتجربتل التطوعٌة رقم )هـ. .0

 إرسال الرابط لكل من ا ت ى من دوره التطوعً  و على وشك اال ت اء.. .3

 ميحظاد تستدعً التدخل والمعالجة العاجلة. مراجعة المدخيد بشكل عام والتأكد من عدم وجود .4

  ش ر ٌقوم مدٌر التطوع بقٌاس رضا المتطوعٌن وحصر  هم الميحظاد وعرض ا فً تقرٌر المرحلة. 3فً   اٌة كل  .5

 

 سادساً: التقدٌر والتكرٌ 

 تكرٌ  وتقدٌر المتطوعٌ  -1

 السٌاسة 6.1.1

ولاذلك ٌتااولى مادٌر التطاوع مراجعااة آلٌاة و ااوع التكارٌم والتقاادٌر حسام دوافااس تاكاد الجمعٌاة  همٌااة تقادٌر ج ااود جمٌاس المتطااوعٌن 

 ش ر(، كما ٌتأكد مدٌر التطوع بم ح المتطاوعٌن شا ادة  3وإ جازاد المتطوعٌن بحٌث ٌكون ه اك حفل تكرٌم   اٌة كل فترة ربعٌة )

 عٌة الفعلٌة التً قاموا ب ا.توضح إ جازات م التطوعٌة بشكل واضح والعوائد المجتمعٌة وعدد الساعاد التطو
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 اإلجرا اب

 (  ش ر.3ٌقوم مدٌر التطوع بحصر اس اماد المتطوعٌن وإ جازات م خيل الفترة المحّددة ) .1

 ٌتم فرز االس اماد واإل جازاد وتص ٌف ا. .0

 .-قدر اإلمكان-محاولة ربط اس اماد وا جازاد المتطوعٌن مس  وع التكرٌم والتقدٌر الم اسم  .3

التطااوع بنرسااال قائمااة المتطااوعٌن إلااى إدارة التق ٌااة ل شاار إساا امات م وا جااازات م علااى ق ااواد التواصاال االجتماااعً  ٌقااوم ماادٌر .4

 وموقع ا اإللكترو ً.

تقوم إدارة التطوع بطباعة شا اداد التطاوع للمتطاوعٌن تقادٌراً لج اودهم واعترافاا بن جاازات م وفاق  ماوذج شا ادة متطاوع رقام  .5

 (.1)و.

 

 المتطوعٌ  بالتغذٌة الراجعةتزوٌد  -1

 السٌاسة 5.5.1

تاكااد الجمعٌااة  همٌااة قٌااام إدارة التطااوع بتقٌااٌم جااودة  داء المتطااوعٌن، وتقااوم بتزوٌااد المتطااوعٌن بالتؽذٌااة الراجعااة بشااكل دوري 

 وم اسم.

 

 

 اتتساب العا د االقتصادي التطوعً -3

 السٌاسة 6.1.1

لادٌ ا ولاذلك ٌتاولى مادٌر التطاوع احتساام العائاد االقتصاادي التطاوعً لكال فتارة ربعٌاة تامن الجمعٌة بقٌمة إس اماد المتطوعٌن 

  ش ر( وفق م  جٌة الوظائؾ المكافئة والمعتمدة فً المعٌار الوط ً لوحداد إدارة التطوع )إدامة(.3)

 

 اإلجرا اب

 إلدارة التطوع والعمل التطوعً.ٌقوم مدٌر التطوع بالت سٌق مس محاسم الجمعٌة بحصر جمٌس التكالٌؾ الم صرفة  .1

 بعد ذلك ٌتم إدخال جمٌس التكالٌؾ وب ودها فً  داة العائد االقتصادي. .0

 ٌقوم مدٌر التطوع بحصر جمٌس األدوار التطوعٌة وعدد المتطوعٌن والساعاد التطوعٌة خيل الفترة الربعٌة. .3

فً تطوٌر الماوارد المالٌاة فاً الجمعٌاة وٌاتم احتساام ٌتأكد مدٌر التطوع فً حال وجود ج ود إضافٌة لدى المتطوعٌن ساهمد  .4

  سبة مساهمت م فً ذلك.

 ٌتم إدخال جمٌس القٌم فً  داة العائد االقتصادي ورفس التقرٌر ال  ائً إلدارة الجمعٌة ومن ثم مجلس اإلدارة. .5
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