سياسة إدارة المتطوعين
لجمعية بصمة تفاؤل لمرضى سرطان األطفال

جدول المحتويات
مقدمة 3 ................................................................................................................................
النطاق 3 ...............................................................................................................................
أنواع التطوع3 ..................................................................................................................... :
أساليب التطوع3 ................................................................................................................... :
حقوق المتطوع3 ................................................................................................................... :
واجبات المتطوع4 ................................................................................................................. :
المسؤوليات 4 .........................................................................................................................
اعتماد 5 ...............................................................................................................................

مقدمة
الغررررر مررررن اررر السياسررررة تحديررررد وتوضرررريا سياسررررات التطررررو التررر مررررن ارررريم ا تم رررري
عالقرررة الجمعيرررة برررالمتطوعين ب ررراذ و لرررر عرررن طريررر تحديرررد وتوضررريا واجبرررات وح رررو
كال الطرفين.

النطاق
تحدد ا السياسة المسؤوليات العامة لعملية التطو والمسؤوليات المحددة لألطراف ف

لر.

أنواع التطوع:
-

تطو
تطو
•
•

دائ  :أن يكون المتطو عامالا باكل مستمر.
مؤقت :واو أن يكون التطو إما:
لفترة زممية محددة أو لفترات زممية مت طعة حسب الحاجة.
لمااط محدد ومعين ف ط أو لجملة فعاليات محددة.

أساليب التطوع:
 التطو المستمر :كامل الوقت اليوم . التطو الجزئ  :جزء من الوقت حسب االتفا بين الجمعية والمتطو .-

التطو الماروط :حسب الاروط المتف علي ا بين الجمعية والمتطو .

حقوق المتطوع:
•

•
•
•
•
•

التعامل معه باحترا وث ة وافافيةذ وأن ج ود تساا فعليا ا ف تح ي أاداف الجمعية.

ّ
اطالعه بطري ة م مية وواضررحة على مما الجمعية وتم يمات ا والمعلومات الضرررورية لل يا
بم امه.
مساعدته على إبراز قدراته ومواابه.
إدماجه ف العملذ والعمل على تو يف طاقاته وقدراته لالستفادة مم ا بيكبر قدر.
ت دي التوجيه والتدريب للمتطو ليتمكن من ال يا بالم ا المموطة به بكفاءة وفاعلية.
عد االلتزا بيي ح و مالية سررروا ما يترتب من مصرررروفات الزمة لتسررريير األعمال؛ على
سبيل المثال ال الحصر " ت اكر سفر أو مصروفات مثرية".

واجبات المتطوع:
• االلتزا بال وامين واللوائا الت تحدداا الجمعية.
• المحاف ة على سرية المعلومات ف الجمعيةذ واألدوات العمل الت بحوزتهذ وموارد الجمعية.
• التعاون والمبادرة واالستعداد للعمل التطوع ذ والعمل ضمن فري واحد.
•

االلتزا بالعمل التطوع كااللتزا بيخالقيات الم مة والتعامل مع ا بمثابة العمل الرسم له.

• المااركة ف األماطة والفعاليات التطوعية.
• حسن التعامل مع اآلخرين.
• عد المطالبة بيي مستح ات مالية متيجة األعمال التطوعية.
•

ال يا بالعمل المموط به على أكمل وجهذ وت بل توجي ات المسؤولين ف الجمعية.

• ال يستغل موقعه لتح ي ممفعة اخصية أو أاداف أخرا.

المسؤوليات
تطبرر ارر السياسررة ضررمن أماررطة الجمعيررة وعلررى جميررع األفررراد الرر ين يتولررون عمليررة التطررو
الت ييررد بمررا ورد في ررا .وياررجع أولئررر الرر ين يوسررتخدمون فرر عمليررة التطررو علررى توقيررع مدومررة
ال واعد األخالقية والسلور الم م .

