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 من حنن؟
ذوي ننطلق من رؤية واضحة وهي الريـــادة فـــي رعايـــة  خيريةنحن جمعية 

االحتياجات الذهنيـــة الخاصـــة ّ مـــن القابليـــن للتـــدرب والتعلـــم، وتأهيلهـــم 
 لمرحلـــة التعليـــم المدرسي وإدماجهـــم فـــي المجتمـــع.

ونلتزم بإشراك المتطوعين في عملنا كما نلتزم بالمعايير المهنية إلشراك المتطوعين  
 خالل مساهمة المتطوعين نحقق:  في المؤسسات غير الربحية، ومن

 . 0202تطلعات رؤية المملكة العربية السعودية  -
 المالية(.  -ترشيد استخدام الموارد )البشرية  -
 مضاعفة القدرة على زيادة اإلنتاج. -
 تعزيز المواطنة الفاعلة وتفعيل إشراك المتطوعين. -

 

 
 رسالتنا:

ة الجمعية الخيرية لذوي اإلشراك الكامل والمستدام للمتطوعين في تحقيق رؤي
 االحتياجات الخاصة )إرادة( وتعزيز خدماتها المقدمة لألشخاص ذوي اإلعاقة.
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لمجتمع / للمستفيدين / الفوائد اليت حيققها املتطوعون ) ل
 نه:للجمعية ( من خالل العمل الذي يؤدو

 ذوي اإلعاقة بجمعية إرادة. المقدمة لألشخاص الخدماتالمساهمة في تعزيز  -

 تجويد البرامج والفعاليات التي تقدمها الجمعية للمجتمع. -

 رفع كفاءة التشغيل. -

 م بالدراسات البحثية ذات العالقةالقيا -

وحنمي حقوقهم كما هو  حنن ندعم املتطوعني العاملني لدينا
قو  املتطوعني كون منصوص عليه يف أدواتنا اليت تعرف حب
 ن على:ف حيصلواملتطوعني جزءا أساسا يف عملنا وسو

 | توفير بيئة عمل صحية وآمنة. 

 | تسكين المتطوع على الفرصة المناسبة لتخصصه. 

| الحصول على نسخة من وثيقة شروط وأحكام العمل التطوعي الخاصة بجمعية 
 إرادة. 

 تطوع مع الجمعية والحصول على نسخة منه. ال| توقيع عقد 

 | الحصول على كل ما يلزم ألداء المهمة الموكلة إليه من أدوات ووسائل ودعم. 

 | التدريب التأهيلي والتطويري عند االحتياج. 

 | حسن المعاملة وسهولة اإلجراءات وحق التعبير عن الرأي. 

 | المشاركة في وضع السياسات. 

 | الحصول على شهادة تطوع. 
 .| الحصول على شهادة شكر وتقدير
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تـــمثل هـــذه الـــوثـــيقة "ســـياســـات الـــتطوع فـــي جـــمعية إرادة" 
الـقواعـد والـضوابـط الـتي تـتبعها جـمعية إرادة فـي الـتعامـل مـع 

المتطوعين من جميع النواحي، 
مـثل: إشـراك الـمتطوعـين، واسـتقطابـهم وتـعيينهم فـي الـفرص 

التوعية، وتكريمهم 
وتتولى وحدة العمل التطوعي تطبيق هذه السياسات 

سياسات التطوع
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 سياسة إشراك املتطوعني 

 من أدوارنا ر أساسيني هو حتقيق لدونعتقد أن اإلشراك الكامل واملستدام للمتطوع

ن خالل م ملوجهة لألشخاص ذوي اإلعاقةاخلدمات ا كجمعية خريية تهدف لتعزيز

 .يةنوع تأهيلية وتعليميةتقديم خدمات 

 

 سياسة استقطاب املتطوعني 

ن مبنية ية عشوائية، وينبغي أن تكونؤمن بأن عملية استقطاب املتطوعني ليست عمل

شراك ياج اجلمعية وفلسفتها يف إعلى خطة واضحة وحمددة تأخذ يف االعتبار احت

ارهم أو ملصلحة الذين قد تتأثر أدواملتطوعني، وذلك من خالل التشاور مع أصحاب ا

ال ميكن أن  ية بأن عملية االستقطاب اجليدعبيئة عملهم باملتطوعني. كما تدرك اجلم

إىل أكرب  لوسيلة اإلعالنية اليت تصلتتم دون وجود خطة تسويق واضحة واختيار جيد ل

ولذلك  إمكانات اجلمعية املادية، شرحية من الفئة املناسبة بشفافية ووضوح ضمن

 قطابستالته املختلفة ظف نظرياتتبنى اجلمعية أدوات التسويق االجتماعي وتو

لعمل عيل حسابها الرمسي يف منصة اكما وحترص مجعية إرادة على تف املتطوعني

 التطوعي الستقطاب املتطوعني.
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 التطوع  سياسة تقييم طلبات التقديم على فرص

لفرصة، ل قبل إغال  موعد التقديم لنعمل على تقييم كافة طلبات التقديم اليت تص

ملوضحة يف عادلة ومتوافقة مع املعايري او وحنرص على أن تكون عملية التقييم نزيهة

 رحلة.ستمر مع املتقدمني يف هذه املاإلعالن، آخذين يف االعتبار دور التواصل امل

 

 سياسة الفرص التطوعية

معية، وبناء عود بالنفع على املتطوع واجلندرك بأن عملية التطوع عملية ذات اجتاهني ت

تطوعية  طوعني إال عرب توصيف دقيق لفرصتعليه فاألصل أال نقوم باالستفادة من امل

تنا، كما توضح املتطوع واليت تليب احتياجا حمددة، توضح األدوار واملهارات املطلوبة من

اإلشراف  ملتطوع من هذه الفرصة وطبيعةهذه الفرص الفوائد والعوائد اليت تعود على ا

 والدعم الذي سيحصل عليه.
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 ةيسياسة التعيني على الفرص التطوع

فافية يف ري واضحة تضمن النزاهة والشالتعيني على الفرصة التطوعية مبين على معاي

ها سيتم قبول عايري والشروط اليت على أساساالختيار، وعليه فإن اجلمعية تقوم بوضع امل

 ة قبل اإلعالن عنها.أو رفض املتطوعني املتقدمني للفرصة التطوعي

 

 طوعنيتسياسة إجراء املقابالت الشخصية للم

فع ات أخرى بهدف التعرف على دوانقوم بإجراء املقابالت الشخصية أو أي اجراء

من وجود  ة التطوعية، والتحقق عملياواحتياجات وأهداف املتطوعني من تغطية الفرص

وعد يذ الفرصة التطوعية وكيفية وماخلربات واملهارات املطلوبة من املرشح لتنف

 مشاركته.

 

 سياسة تسجيل املتطوعني

لوزارة املوارد  رب منصة العمل التطوعي التابعةع نقوم بتسجيل املتطوعني بشكل رمسي

 البشرية والتنمية االجتماعية.
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 سياسة التوجيه والتدريب للمتطوعني

األوىل  جليد للتوجيه باعتباره الفرصةأهمية التخطيط واإلعداد ا اجلمعيةتدرك 

بق واجليد يتم التخطيط واإلعداد املس للمتطوع للتعرف على اجلمعية، وبالتالي فإنه

 لربنامج التوجيه. 

امج عيينه واحلرص على تقديم برنويتم تقديم برنامج التوجيه للمتطوع مبجرد ت

ن التجربة عالة تضمن بناء انطباع إجيابي عة فالتوجيه جلميع املتطوعني بطريق

 التطوعية املقبلة.

 

 سياسة تقدير جهود املتطوعني

يست جمرد ارسة يومية طويلة املدى ولنؤمن أن تقدير اجلهد الذي يبذله املتطوعون مم

ننا ندرك بأن دة تقدير أو توصية، وعليه فإمناسبة رمسية دورية تتمثل يف احتفال أو شها

أن تسود   بل هي ثقافة يومية ينبغييس جمرد وظيفة يقوم بها شخص معنيالتقدير ل

ل مع أي ملتطوعني إال أنها ال تتساهاجلمعية. وبالرغم من تقدير اجلمعية جلهود ا

نه غاضى النظر عن ذلك بسبب كوتصرف أو سلوك مسيء يصدر عن املتطوع، وال تت

 ورة اجلمعية.بأن املتطوع ميثل صا منها متطوعا، بل تتخذ اإلجراءات التأديبية إدراك
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 سياسة بيئة عمل املتطوعني

ن معنا. ميع املتطوعني الذين يعملونلتزم بتوفري بيئة عمل نظيفة وصحية وآمنة جل

 مهم على قدير جلهود املتطوعني، ومعنيونرى أن هذا االلتزام هو مظهر من مظاهر الت

 الوفاء مبهامهم على أكمل وجه.

 

 املتطوعنيسياسة تظلم وشكاوى 

وث عدم لهم أو التظلم يف حالة حدنتبنى سياسة واضحة تكفل للمتطوعني رفع مشاك

وتعرف  ونسعى خللق بيئة منفتحة تشجع توافق بني املتطوع واآلخرين يف بيئة العمل،

 املتطوعني بكيفية عرض املشاكل أو التظلمات.
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 طوعنيسياسة توظيف التقنية يف إدارة املت

وإدارتهم مبا  عريف بربنامج إدارة املتطوعنيوظيف التقنية احلديثة يف التنرى أهمية ت

العمل  بالتسجيل يف منصةقد قمنا يضمن فعالية ودعم عملية إشراك املتطوعني، و

عية وإمكانية رصد االحتياج ونشر الفرص التطو يتم املنصةومن خالل تلك  التطوعي 

ع مع لساعات التطوعية لكل متطوا التسجيل على الفرص من خالل املتطوعني ورصد

 القيمة التقديرية إلسهاماتهم.
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  سياسة تكريم ومنح شهادات املتطوعني

برامج  يبذلونها من خالل العمل يف نرى أهمية تكريم املتطوعني على جهودهم اليت

ات لسياسات التالية يف منح شهاداجلمعية املختلفة، وعليه فإن اجلمعية تتبع ا

 املتطوعني:

( 22وز )مل التطوعي ملن أكمل أو جتامتنح اجلمعية شهادة استحقا  التميز يف الع |

 ساعة تطوعية.

( ساعة 22ام ميالدي، وملن أكمل )تصدر شهادات استحقا  التميز يف نهاية كل ع |

 ن طلبه.تطوعية قبل نهاية العام تصدر له يف حينه دو

لب بشمل جمموع عدد تطوعية حيق له ان يطا( ساعة 22ملن جتاوزت عدد ساعاته ) |

 الساعات يف الشهادة. 

ي املشاركة ساعة لألعوام اليت تل 22ال ترحيل للساعات التطوعية اليت جتاوزت  |

ازل عما زاد عات كاملة بالشهادة او التنواملتطوع باخليار إما تسجيل جمموع عدد السا

 ( ساعة تطوعية.22عن )

طاب شكر يفيد مبشاركته تطوعية حيق له احلصول على خ ( ساعة22ملن مل يكمل ) |

 التطوعية.
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 معيةقا مع التاريخ املعتمد يف اجلالتاريخ املعتمد هو التاريخ امليالدي تواف |

 لمتطوع.يكتب تاريخ الشهادة بناء على آخر مشاركة ل |

 . تاحةجلمعية والفرص التطوعية املتسجل ساعات املتطوعني بناء على احتياجات ا |

عية ئحة احتساب الساعات باجلمحتتسب الساعات التطوعية للمتطوعني وفقا لال |

 واملهام التطوعية املدونة بها.

 جات اجلمعية وذلك ضمن برامجشهادات التطوع هي حق ملن شارك يف سد احتيا |

 .اجلمعية املعتمدة
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