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سياسات إدارة املتطوعني

يف مجعية خريكم لتعليم القرآن الكريم وحتفيظه
.1
.2
.3
.4

.5
.6
.7
.8

تعتمد اجلمعية كتابة سياسات وإجراءات إدارية حتكم عمليات إدارة املتطوعني ،مبا يتوافق مع
بالتطوع.
احتياجات اجلمعية ،وتقوم بإتاحتها ألصحاب العالقة ّ
بالتطوع ،وتعمل على توفري املوارد واملواد الضرورية
تلتزم اجلمعية بتغطية مجيع االحتياجات املتعلقة
ّ
التطوعية.
املتطوعني بفرصهم ّ
لقيام ّ
املتطوعني والتسويق
تعتمد اجلمعية وسائل التواصل االجتماعي واألنظمة اإللكرتونية يف استقطاب ّ
التطوعية.
للفرص ّ
أي تصرف أو
املتطوعني أثناء تعريفهم باجلمعية باملخالفات واإلجراءات املرتتّبة جتاه ّ
تبلّغ اجلمعية ّ
املتطوع ميثّل
متطوعاً ،إدراكاً منها بأن ّ
املتطوع ،وال تتغاضى عن ذلك لكونه ّ
سلوك مسيء يصدر عن ّ
اجلمعية.
للمتطوعني من املخالفات األمنية ،يف حا كان الفرصة
السجالت املدنية
خلو
ّ
ّ
تتأ ّكد اجلمعية من ّ
ذات حساسية عالية ،أو قام اجلهات اإلشرافية بطلب ذلك.
املسجلني لديها ،كما تضمن عدم
املتطوعني
تقوم اجلمعية ّ
ّ
باتاذ اإلجراءات الالممة محماية بيانات ّ
املتطوعني.
نشرها أو تداوهلا مع ّ
أي منظمات أخرى إال بعد أخذ اإلذن من ّ
للمتطوع ،وآلية تقدميه ،واألشخاص املعنيني به والذين
تقوم اجلمعية بتوضيح الدعم واإلشراف املق ّدم
ّ
التطوعية.
املتطوع أثناء تنفيذه للفرصة ّ
سيقومون بالتواصل مع ّ
التطوع
تعقد اجلمعية اجتماعات دورية تتعلّق بقضاياها ،وتضمن هذه االجتماعات مناقشة قضايا ّ
التطوع باألهداف
التطوع والعمل على ربط أهداف ّ
ومؤشرات األداء وامحرص على استدامه ّ
االسرتاتيجية للجمعية.
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املتطوعني ،ويسهم يف ذلك مجيع منسويب اجلمعية بكافّة مستوياهتم
 .9تقوم اجلمعية بتقدير جهود ّ
تطوعية وعدد الساعات اليت ق ّدموها كحد أدىن
املتطوعني شهادةً ّ
توضح إجناماهتم ال ّ
اإلدارية ،كما متنح ّ
للتكرمي.
تطوعية بشفافية ووضوح ،موضحةً املهام واملهارات املطلوبة
لكل فرصة ّ
 .11تقوم اجلمعية بتوصيف دقيق ّ
املتطوع
تلب احتيا اجلمعية ،كما ّ
توضح هذه الفرص الفوائد والعوائد اليت تعود على ّ
املتطوع واليت ّ
من ّ
من هذه الفرصة وطبيعة اإلشراف والدعم الذي سيحصل عليه من اجلمعية ،وحتليل املخاطر احملتملة
باتاذها لتخفيف تأثري هذه املخاطر.
وحتديد اإلجراءات اليت ستقوم ّ
للمتطوعني رفع الشكاوى أو حاالت التظلّم يف حالة عدم توافق
 .11تعتمد اجلمعية آليةً واضحةً تكفل
ّ
للمتطوعني باألساليب املناسبة.
املتطوع مع اآلخرين يف بيئة العمل ،وتبلّغها
ّ
ّ
مبهامه ،وتعويضه عن كافّة املصاريف املالية
املتطوع للقيام ّ
 .12تقوم اجلمعية بتوفري املوارد اليت سيحتاجها ّ
التطوعية حسب اإلجراءات الرمسية.
اليت قد ّ
يتحملها واليت تتعلّق بأداء فرصته ّ
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