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 االعتماد
 

 احلمد هلل والصالة والسالم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني وبعد:

وحتقيقًا ملقتضيات , )أبناء(اخلريية لرعاية األيتام بربيدة إدارة اجلمعية بناء على الصالحيات املخولة جمللس 

، ( 41/  40/  2 )بناء على قرار جملس اإلدارة رقم  السياسةفقد اعتمدت هذه  للجمعيةاملصلحة العامة 

 عليها سابقًا. اليت مت العمل السياساتللعمل بها ، حيث تلغي كل  ، وذلكـه 1441/  01/  18وتاريخ 

 للجمعية على أداء رسالتها اإلنسانية السامية بالشكل املطلوب.نسأل اهلل أن ينفع بها وأن تكون عونًا 

 

 رئيس جملس اإلدارة

 عبدالرمحن بن حممد البليهي
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 السياسة العامة للتطوع يف اجلمعية 

 (أبناء)حنن اجلمعية اخلريية لرعاية األيتام بربيدة  .1

اجلمعية هو حتقيق لدور أساسي من تعتقد اجلمعية أن اإلشراك الكامل واملستدام للمتطوعني يف  .2

أدوارها كجمعية خريية ترعى التطوع وتسعى إىل نشره ، ولذلك تعترب وحدة التطوع لديها جزءا 

 . أساسيا من هيكلها ال خيتلف عن أقسام اجلمعية األخرى يف ذلك

غري اجلمعية ملتزمة  بإشراك املتطوعني يف عملها باملعايري املهنية إلشراكهم  يف املؤسسات  .3

 .الرحبية

أن املتطوع شريك أساسي وصاحب مصلحة يف رسالة اجلمعية وله إسهام نوعي مميز اجلمعية ترى  .4

وذلك لطبيعة عملها وتنوع جماالت ختصصها واتساع نطاقها . يف حتقيقها خيتلف عن إسهام املوظف

ومساندته وكون املورد البشري جانب رئيس يف حتقيق دورها املنشود يف بناء القطاع اخلريي 

 . واملتطوعون واجملتمع بعامة 

أن عملية إشراك املتطوعني هي عملية ذات اجتاهني تعود بالنفع على املتطوع كما اجلمعية  تدرك .5

تعود بالنفع على اجلمعية، وتدرك أن إدارة املتطوعني ختتلف عن إدارة غريه من املوظفني لكونه 

. لك ال ترى املتطوع جمرد بديل عن املوظفيعمل دون مقابل مادي ووفقا لدوافع خمتلفة، ولذ

والذي له بالغ األثر على املتطوعني يف نيل األجر من اهلل وحتقيق ذواتهم واكتساب مهارات )

 ( .ومعارف جديدة وبناء العالقات وغريها

التقديم يف كافة الفرص : سوف ندعم املتطوعني العاملني لدينا وحنمي حقوقهم واليت من أبرزها  .6

و تقديم التوجيه املناسب و تعريف املتطوع مبهمته وصالحياته ومرجعتيه و القيام باحتوائه   املتاحة

واحرتامه و محايته  و اإلشراف واالستفادة من تقييمه و التدريب والتطوير  واحملافظة على  سرية 

 املعلومات وقبول تظلمه والقيام حبقه يف التكريم والتقدير.

صاحب املسؤولية والصالحية يف تنظيم وتنفيذ واحلفاظ على سياسات  مسؤول التطوع باجلمعية هو .7

وإجراءات نظام إدارة التطوع اخلاص بنا، وهو املسؤول عن إدارة برنامج التطوع ودعم املتطوعني 

 . واإلشراف عليهم يف العمل

األدوار املتطوعون جزء ال ُيجتزأ من مجعيتنا وسوف يكون إشراكهم عرب انضمامهم إىل قائمة  .8

من خالل توقيع إتفاق شريف مع  التطوعية املعلنة وجتاوز مرحلة الفرز واملقابلة  اخلاصة باجلمعية

يتلقون  التوجيه والتدريب حتى   املتطوعني يبني أدوارهم واملدة اليت يرغبون التطوع بها, كما

 . يكونوا قادرين على إجناز األهداف يف موقع التطوع اخلاص بهم

 .التطوع اخلاص بنا مدعوم بسياسات مناسبة مت اعتمادها من قبل اإلدارة العلياإن برنامج  .9

معايري إشراك املتطوعني يف "سوف نراجع وحندث سياساتنا كل سنة  لضمان توافقنا مع  .10

 املؤسسات غري الرحبية.
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 التطوع  اتفاق

 
 

    ................................... :   ةاسم املتطوع -

 ......... .. ..........................:   ةدور املتطوع -

 في الدور املذكور. ةاملرجع: اتفاق عمل تطوعي للمتطوع

 

 أخي/أختي/أستاذ/د/مهندس: 

كما تعلم، أنا الخيرية لرعاية األيتام ببريد )أبناء(,  ات في الجمعيةمن املتطوع ةيسرني أن أرحب بك كواحد

 .الجمعيةفي  ةوسأكون مرجعك املباشر للحصول على الدعم الالزم كمتطوع وحدة التطوع, مسؤولـة

 أرجو أن  ال تتردد في االتصال بي بخصوص أي استفسارات لديك حول دورك التطوعي. 

 . ....   / ..  /..   املوافق. ..........كما تم االتفاق معك فإننا نتطلع إلى بدء التطوع معنا من يوم 

  .... )ساعات .........   كما تم االتفاق معك، ستتطوع معنا ملدة
ً
(. ... –أسبوعيا ... -يوميا

ً
 شهريا

نرجو إذا لم تتمكن من الحضور في املواعيد املتفق عليها، أو لديك مشكلة معينة، وكنت ترغب في تغيير 

. نأمل أن تكون قد حصلت على نسخة من وصف دورك، والتي التواصل معي للمفاهمةهذه املواعيد، 

ل تجربة تحدد طبيعة العمل التطوعي والغرض منه. هذا وسوف نوفر لك ما نحتاج إلى معرفته لجع

 كتيبالالتطوع معنا جديرة باالهتمام وممتعة. وسوف يتيسر لك بالطبع الحصول على نسخة من 

 املتطوع. التعريفي وبطاقة

 فقط، وأنت حر في االنسحاب في أي وقت.  ه شرفيوأود أن أؤكد أن هذا اتفاق تطوع واإللزام في

 يد من التفصيل. وآمل أن يكون ذلك مناسبا لك، وأتطلع إلى مناقشة دورك بمز 

 

 
ً
                                                                                                                                                                      وشكرا

 

 
 التطوع قسم ـ ـةمسؤول

    أ.

 ـة تطوعامل

 أ. 
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