نظام العمل التطوعي

جلمعية آفاق خضراء البيئية
املادة األوىل:

يقصد ابأللفاظ والعبارات األتية – أينما وردت يف هذا النظام – املعاين املبنية أمام كل منها ،ما مل يقتض سياق النص
غري ذلك:
العمل التطوعي :كل جهد أو عمل يقدمه شخص ذو صفة طبيعية أو اعتبارية بطوعه واختياره ،رغبة يف خدمة اجملتمع وتنميته.
النظام :نظام العمل التطوعي.

اللجنة :اللجنة الوطنية للعمل التطوعي.

املتطوع :كل من يقدم عمالً تطوعياً ،دون اشرتاط مقابل مادي أو معنوي.

اجلهة املستفيدة :أي جهة غري هادفة إىل الربح تستفيد من العمل التطوعي ،سواء كانت عامة أو أهلية.

الفريق التطوعي :جمموعة من األفراد ميارسون عمالً تطوعياً ،حتت قيادة موحدة ،لتحقيق أهداف مشرتكة وحمددة وبناء على أطر
نظامية تتكون من سياسات وإجراءات موصوفة إبشراف اجلهة املستفيدة.

أهداف اجلمعية يف العمل التطوعي:

 -1إعداد فريق مشارك عند إقامة الفعاليات وختفيف العبء على إدارة اجلمعية.
 -2تنظيم العمل التطوعي وتوزيع األدوار على املشاركني.
 -3تنمية احلس اإلمياين لدى الشباب من كال اجلنسني.
 -4هتذيب الشخصية ورفع عقلية املتطوع.

 -5اإلاتحة للمتطوع بتعلم مهارات جديدة أو حتسني مهارات ميتلكها.
 -6الزايدة من قدرة املتطوع على التفاعل والتواصل مع األخرين.
 -7البعد عن العشوائية يف عمل املتطوعني الذي يسببه عدم استمرارهم.

الدور اليت تلعبه اجلمعية من خالل إدارة العمل التطوعي:

-1استقطاب الشباب املتطوعني من اجلنسني واستثمار طاقاهتم.

 -2تدريب املتطوع وتنمية مهاراته لالستفادة منه يف أداء العمل كصف اثين.
-3استثمار األوقات لدى الشباب أبعمال مفيدة كاملشاركة يف نشاطات اجلمعية املختلفة.
-4العمل على ضمان استمرار الفريق ابلعمل لدى اجلمعية لتخفيف العبء على إدارة اجلمعية.

إجراءات طلب متطوعني من قبل إدارة الفريق:

-1الفرتة اليت يرغب املتطوع العمل فيها.
-2املهام املوكلة للمتطوع.

-3اسم املشرف على املتطوع ووسائل االتصال معه.
-4التزام إدارة الفريق ابملهام املوكلة للمتطوعني.
-5إعداد التقرير اخلاص بتقييم املتطوع.

املادة التاسعة من نظام التطوع حيق للمتطوع االيت:
-1وجود سجل لدى اجلهة املستفيدة يسمى (سجل املتطوعني وافرق التطوعية) تقيد فيها أمساء املتطوعني وعدد ساعات التطوع

واألعمال التطوعية اليت قاموا هبا لدى اجلهة.
املادة العاشرة :للمتطوع – وفق أحكام النظام ويف حدود الصالحيات واإلمكاانت املتاحة للجهة املستفيدة ،ومبا
خيدم تنفيذ العمل التطوعي – احلق يف احلصول من اجلهة املستفيدة على ما أييت:
-1التدريب الالزم يف جماله التطوعي.

-2األجهزة ،واألدوات ،واملالبس ،اليت حيتاج إليها العمل التطوعي.
-3اإلعاشة ،واملواصالت ،وكذلك السكن إذا كان العمل التطوعي خارج مقر إقامته.
 -4العالج إذا أصيب أثناء التدريب أو ممارسة العمل التطوعي أوخالل ذهابه إىل عمله التطوعي وعودته منه.
-5بطاقة تعريفية من اجلهة املستفيدة.

-6شهادة تطوع وخربة تصدر ابسم اجلهة املستفيدة ،تتضمن نوع العمل التطوعي الذي اجنز ومدته وساعات العمل التطوعية ووصف

اخلربة اليت اكتسبها منه.
املادة احلادية عشرة من نظام التطوع يلتزم املتطوع مبا أييت:

-1التحلي ابألخالق واآلداب اليت يتطلبها العمل التطوعي الذي اختاره.

 -2إجنازالعمل التطوعي أبمانة ونزاهة وفق مقتضيات العمل التطوعي ومبادئه وأهدافه واألنظمة واللوائح والتعليمات ذات الصلة
مبجال تطوعه.
-3اتباع األنظمة والتعليمات والضوابط اخلاصة ابجلهة املستفيدة من عمله التطوعي.
-4احملافظة على العهد املسلمة إليه جبميع أشكاهلا ،وإعادهتا إىل اجلهة املستفيدة.
 -5مراعاة وسائل السالمة ومحاية العاملني يف العمل التطوعي ،إذا كان العمل ذا طبيعة ميدانية ،وذلك ابلتنسيق مع اجلهة املستفيدة.
-6عدم إفشاء أي سر يتعلق بعمله التطوعي أثناء عمله ،أو بعد تركه.
-7عدم اإلدالء أو التصريح أبي معلومة ألي وسيلة إعالمية دون احلصول على إذن من رئيس اجلهة املستفيدة ،وللجهة املستفيدة
اختاذ اإلجراءات الالزمة لضمان التزام املتطوع مبقتضبات العمل التطوعي ومبادئه.
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