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 :دليل المتطوع •

 بطاقة تعريف 

 التطوعية  تهفي رحل هما يلزم معرفة المتطوع بكل  الهدف منه 

 المتطوعون  المعنيون

 اإلصدار 
 م2020ديسمبر األول / 
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 :مية الطفلجمعية غراس لتن •

غراس لتنمية الطفل من قبل مجموعة من المهتمين وأصحاب الخبرة    أسيس جمعيةجاءت فكرة ت

والتجربة في مجال تنمية الطفل. بهدف المساهمة في تنمية الطفل في مجاالت الحياة و تأهيل  

العاملين مع هذه الفئة و توعية المجتمع بأهميتها وتقديم الدراسات والبحوث في  مجال الطفولة  

بالمختصين والمهتم بالطفولة من المتطوعين ببذل عصارة أفكارهم ونتاج تجاربهم  مما دفع  ين 

وخبراتهم وجزء من أوقاتهم ما بين استشارات وإسهامات في تحقيق كثير من المؤشرات الموصلة 

 ألهدافنا وتطلعاتنا وطموحاتنا. 

 

 

 :منطلقات ورؤية المنظمة إلشراك المتطوعين  •

لمجتمعنا فنقدم أجمل المبادرات ونحقق بهمة ويمكن أن نحلق بجمعيتنا في سماء اإلنجازات و

عالية كافة المؤشرات وصواًل إلى أهدافنا المنشودة و أدوارنا الرئيسية بمختلف مجاالتها فنحن  

فيتأتى   الطفل وإطالق طاقاته  تنمية  التميز في  للمتطوعين    ذلك مننروم  إشراك فعال  خالل 

طوعه ألنه كنز ثمين يستحق االحترام والتقدير  نتلمس فيه األثر اإليجابي على المتطوع في رحلة ت

 وأن يحس بشغفه أثناء تطوعه  ولذا فإن منطلقاتنا إلشراك المتطوعين ترتكز على:

اإلنتاج في الجمعية وتحقيق  وزيادةاإليمان بدور المتطوعين في مضاعفة  -1

 المستهدفات. 

المهم في نشر ثقافة تفعيل مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية واإلدارات ودورهم  -2

 التطوع في الجمعية. 

أهمية المتطوعين وكونهم ركيزة أساسية في الجمعية واالستثمار األمثل لطاقاتهم   -3

 والفتيات. من الشباب 

 الجمعية. األثر الذي يحدثه وجود المتطوعين بتخفيف األعباء المالية على  -4

 دور المجتمع المهم في تبني قضية الجمعية عن طريق التطوع   -5
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 رؤية الجمعية إلشراك المتطوعين: •

ونسعى لـ "أن نكون جمعية متميزة فاعلة في تحقيق إشراك مستدام للمتطوعين، ينمى فيه  

الطفل وتطلق طاقاته ويجد المتطوعون فيها بيئة جاذبة، تراعي دوافعهم فتحققها وتنطلق  

 وتحفزهم وتشيد بجهودهم، ويكونوا شركاء لنهضة مجتمعهم" قدراتهم، بهم فتنمي

 

 آلية إشراك المتطوعين: •

وسعيًا لتحقيق هذه الرؤية فإن منظمتنا تولي أهمية كبيرة إلشراك المتطوعين، وتخصص لذلك  

موارد بشرية مؤهلة لتحقيق هذه الرؤية وتلبية طموحات المتطوعين، وتفتح أبوابها لجميع 

 التالية: الراغبين في التطوع عبر قنوات التواصل الرسمية 

 

 0555432555 :جوالال

 support@Gheras.sa :يميلاإل

 ras.sa.Ghewww: موقع رسميال

 GherasSA@مواقع التواصل االجتماعي: 

 

 

 

 

 

mailto:support@Gheras.sa
http://www.gheras.sa/
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 حقوق المتطوع: •

 التقديم في كافة الفرص المتاحة: -أ

الفرص المتاحة، ويحق له توّليها ما دامت للمتطوع الحق في التقدم إلى المنظمة في كافة  

تتوفر فيه المتطلبات الخاصة بالفرصة التطوعية، ويكون له مرونة االختيار في وقت التطوع  

 ومكانه وطريقته بما ال يتعارض وسياسة المنظمة ومتطلبات الفرصة التطوعية. 

 تعريف المتقدم للتطوع بحالة الطلب: -ب

تلتزم   الدراسة، وهي  المتقدمين بوصول طلباتهم، وأنها قيد  المنظمة بإعالم كافة  تلتزم 

بإعالمهم بنتيجة طلباتهم قبواًل أو رفضًا، وبيان أسباب الرفض إن أمكن واإلحالة إلى فرص 

 تطوعية أو جهات أخرى. 

 تقديم التوجيه المناسب للمتطوع: -ت

يحق لكل متطوع أن يحصل على التوجيه المناسب من قبل المنظمة، وهو يتضمن التعريف 

بالمنظمة التي سيتطوع فيها، واألشخاص الذين سيتعامل معهم، واألدوار والمهام التي  

 سيقوم بتنفيذها.  

 تعريف المتطوع بمهمته وصالحياته: -ث

الموضح المعايير  بحسب  التطوعي  لدوره  توصيف  للمتطوع  السياسات  يكون  دليل  في  ة 

واإلجراءات، ويحق للمتطوع االطالع عليه. وتلتزم المنظمة والمتطوع بحدود هذا الدور.  

المتطوع   من  مشتركة  بموافقة  إال  الدور  هذا  على  تحديثات  أو  تغييرات  إحداث  يتم  وال 

 والمنظمة. 

 تعريف المتطوع بمرجعتيه:   -ج

التي يعود إليها المتطوع خالل أداء دوره يتم تعريف المتطوع بالمرجعية اإلدارية والفنية  

التطوعي، ويتم تزويده بكافة وسائل االتصال بمسؤوله المباشر ألخذ المشورة والتوجيه 

 والتدريب في أثناء عمله. 

 االحتواء واالحترام:  -ح

للمتطوع الحق الكامل في أن توفر له بيئة العمل الخاصة التقدير واالحترام الالئق به، وأن 

 ار آرائه ومقترحاته ومالحظاته بوصفه عضوا ينتمي للمؤسسة. يتم اعتب 
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 السالمة: -خ

تهدد سالمته  التي  المخاطر  من  آمنة  بيئة  التطوعي في  دوره  يمارس  أن  للمتطوع  يحق 

إجراءات   بخصوص  والمادي  المعرفي  الدعم  المنظمة  له  توفر  وأن  النفسية،  أو  البدنية 

وذلك   استخدامها  وكيفية  وأدواتها  به السالمة  تقوم  الذي  المخاطر  تقييم  على  بناء 

 المنظمة كما في دليل السياسات واإلجراءات 

 اإلشراف والتغذية الراجعة والتقييم:  -د 

تقوم المنظمة من خالل مدير التطوع باطالع المتطّوع على نموذج التقييم قبل االنخراط  -

على   المتطوع  ليكون  التقييم  بنوده مع مشرف  على  والوقوف  التطوعية  المهمة  في 

من خالل  التطوعية  مهمته  سير  نتائج  على  وإطالعه  مسبقا،  تقييمه  بنود  على  اطالع 

ومدى إتقان العمل الذي أوكل إليه واألخطاء التي قد استعراض ما تم تحقيقه أو إنجازه  

 تكون قد حصلت وكيفية عالجها. 

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

المهمة التطوعية من خالل المعلومات الواردة من الميدان أو المشرفين والمتعلقة بأداء 

العمل. وعند الحاجة يبقى المتطوع تحت إشراف مستمر أثناء  المتطوع وتحقيق أهداف  

 تأدية مهامه التطوعية لتقويم أدائه ليتماشى مع سياسات المنظمة. 

دوره   - وطبيعة  المنظمة  أداء  عن  المتطوع  من  الراجعة  التغذية  بأخذ  المنظمة  تقوم 

جعة في تطوير  التطوعي وتعامل مسؤوليه والموظفين معه، ويتم اعتبار هذه التغذية الرا

 التطوع في المنظمة.  

 : التدريب والتطوير -ذ 

عند الحاجة يخضع كل متطوع لفترة تدريب تحت إشراف المنظمة المسؤولة عن التدريب   -

 في المنظمة قبل قيامه بأي مهام تطوعية. 

يتم من خالل التدريب استكشاف قدرات المتطوع لمقابلتها بطبيعة المهام التي تناسب  -

 راته وظروفه واحتياجاته. قدراته ومها

يتم في بعض المهام التطوعية الخاصة تخصيص برنامج تدريبي يخصص فقط ألداء تلك   -

 المهمة.  
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يجب على المتطوع االلتزام بجميع البرامج التدريبية التي تقدمها المنظمة التطوعية كجزء   -

 من برنامجها لتطوير كفاءات العاملين لديها. 

 

 : سرية المعلومات -ر 

البيانات   بعض  إلى  باإلضافة  بالمتطوع  الخاصة  التواصل  معلومات  بجمع  المنظمة  تقوم 

وعدم  المعلومات  هذه  خصوصية  على  بالحفاظ  المنظمة  وتتعهد  للمتطوع،  الشخصية 

تسريبها ألي طرف ثالث دون علم المتطوع أو استخدامها ألي غرض آخر غير الذي جمعت 

 ونية حيال ذلك.  له، وتتحمل المنظمة المسؤولية القان

 الغياب: -ز 

يحق للمتطوع عدم الحضور بسبب المرض أو أي عارض يحصل له يحول دون أدائه لدوره  

قبل   الحضور  على  قدرته  بعدم  المباشر  يبلغ مسؤوله  أن  بشرط  من   24التطوعي،  ساعة 

 موعد حضوره. وفي حالة حدوث أمر طارئ يتم إبالغ المسؤول في أقرب فرصة ممكنة. 

 التظلم: -س

التعامل   يرفع تظلما أو شكوى حول أي قرار أو سلوك أو أسلوب في  للمتطوع أن  يحق 

واإلدارة أو نحو ذلك يتعارض مع دوره التطوعي وسياسة ومعايير المنظمة في التطوع،  

 ويتم ذلك بحسب اإلجراءات الموضحة في دليل السياسات واإلجراءات.  

 التكريم والتقدير:  -ش

بيًا مع المنظمة أن يحصل على التقدير والتكريم الذي يتالءم  يحق لكل متطوع ملتزم إيجا

مع احتياجاته ورغباته ضمن إمكانات المنظمة، وأخذ مرئياته والتعرف على احتياجاته لمواءمة 

 خطة التطوع عليها كجزء من تقدير إسهامه في تحقيق رسالة المنظمة

 إنهاء االتفاق أو تغيير الفرصة التطوعية:  -ص

أن ينهي اتفاقه مع المنظمة التي يتطوع فيها، أو تغيير الفرصة التطوعية  يمكن للمتطوع  

التي يقوم بتنفيذها في أي وقت يشاء، بشرط أال يؤثر ذلك في سير العمل الخاص بالمنظمة 

والتزامات المتطوع األساسية تجاهها بشكل كبير. ويتم أخذ مالحظاته وتغذيته الراجعة تجاه  

 ة عند إنهاء العقد أو تغيير الفرصة التطوعية.  المنظمة وتجربته التطوعي
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 : التزامات المتطوع •

 المسؤولية االجتماعية:  -أ

دون  إليه  الموكلة  المنظمة  تحقيقًا ألهداف  واحترافية  بتفاٍن  عمله  بانجاز  المتطوع  يلتزم 

 تقصير أو خلل.  

 التوقيع على اتفاق التطوع: -ب

المتطوع،   من  المنظمة  توقعات  يوّضح  تطوع  اتفاق  بعمل  والمنظمة  المتطوع  يقوم 

 وتوقعات المتطوع من المنظمة.  

 الدوام وأوقات العمل: -ت

المتط طبيعة يلتزم  بحسب  الميدان  في  أو  المكتب  في  للتواجد  المحددة  بالساعات  وع 

 المهمة والبرنامج الذي يوكل إليه عند كل برنامج. 

 سياسة الخصوصية والسرية:  -ث

المتعلقة  الخصوصية؛  ذات  المعلومات  جميع  سرية  على  بالحفاظ  المتطوع  يلتزم 

وال يستهين في الحفاظ على  بالمنظمة أو بطبيعة البرنامج التطوعي والمستفيدين منه،  

إطارها  أو استخدامها خارج  ثالث  لطرف  بإفشائها  يقوم  المعتمدة، وال  بالطرق  سريتها 

على خصوصية  بالحفاظ  تعهد  توقيع  المتطوع  من  المنظمة  تطلب  قد  كما  الطبيعي، 

المعلومات وعدم إفشائها والتزام كافة إجراءات الحفاظ على سريتها، وذلك إن تطلب  

 األمر. 

 تضارب المصالح:  -ج

موضوعية  - فيه  تتأثر  الذي  الموقف  أو  “الوضع  أنه  على  المصالح  تضارب  يعرف 

واستقاللية قرار المتطوع في أثناء أدائه لوظيفته بمصلحة شخصية مادية أو معنوية 

أداؤه   يتأثر  عندما  أو  المقربين،  أصدقائه  أو  أقاربه،  أحد  تهم  أو  شخصيا،  هو  تهمه 

 رة أو غير مباشرة، أو بمعرفته بالمعلومات التي تتعلق بالقرار.  العتبارات شخصية مباش

يلتزم المتطوع بعدم المشاركة في أي نشاط من شأنه أن ُيعّد تضاربًا في المصالح   -

 مع دوره بوصفه متطوعًا، وعند وقوع ذلك يقوم بإعالم مدير التطوع بشكل مباشر.  
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 العروض والهدايا: -ح

الشريحة  - من  أكانت  سواًء  منظمة  أي  من  الهدايا  قبول  بعدم  المتطوع  يلتزم 

البرنامج أم من األصدقاء واألقرباء ألجل العمل التطوعي، ويشمل  المستفيدة من 

ذلك الهدايا النقدية أو العينية وأية هدايا ثمينة، ويستثنى من ذلك الهدايا الصغيرة  

أو   والزهور  والبسكويت،  الحلويات،  بأنها  مثل  المنظمة  أعراف  في  ُتعّد  التي  غيرها 

 مقبولة وغير مكلفة، وينبغي أن يقتصر ذلك على االحتفاالت الموسمية.  

إذا كان المتطوع غير متأكد من طبيعة الهدية وإمكانية قبولها أو ال يجب التشاور مع  -

 مرجعه الخاص به. 

 المظهر الشخصي والذوق العام: -خ

بحسب سياسة المنظمة وطبيعة الدور التطوعي يلتزم المتطوع بالتقيد بالزي المالئم لقيم  

وعادات وأعراف البلد التي يتم أداء العمل التطوعي من خالله.  ويجب أن ينسجم مع تعاليم  

الدين اإلسالمي الحنيف وأنظمة وقوانين المملكة العربية السعودية، ويراعى الشعور العام  

 اإلسالمية في مظهره وتصرفاته وتعامله مع اآلخرين.   التعاليمواآلداب و 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : السياسات الخاصة بالمتطوعين  •

 

 
 

 ميثاق األخالقي للمتطوع:ال •
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 :ج المتطوعين ماذن •

 

 

 

 

 نموذج الئحة المخالفات والعقوبات 

 
 

 نموذج الشكوى والتظلم 

 
 

 نموذج طلب تعويضات عن مصروفات 

 
 

 التطوعية نموذج تقييم المتطوع لتجربته 

 

 

 

 
 

 اتفاقية متطوع نموذج 
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