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الالئحة التنظيمية لوحدة التطوع
 نبذة تعريفية عن الجمعية:
األسرة تبقى وما تزال الخلية الحيوية التي يستند عليها املجتمع والفضاء الذي يؤلف بين كل أفرادها ويحمي مصالحهم االجتماعية
واالقتصادية والتربوية والثقافية  ,وفي ضوء ّ
التغير االجتماعي الكبير خالل السنوات املاضية والذي ساهم في تحويل األسر من ممتدة
إلى نووية ,مما تسبب في العديد من التغيرات االجتماعية مثل زيادة عدد حاالت الطالق وارتفاع نسبة الخالفات األسرية والصدام
االجتماعي  ,لذا تأسست جمعية املودة للتنمية األسرية بمنطقة مكة املكرمة كمؤسسة غير ربحية تهدف إلى تحقيق االستقرار األسري
عبر مبادرات تنموية مستدامة تنطلق من محور بناء اإلنسان لتحقيق تنمية مجتمعية متكاملة  ,انطلقت فكرة تأسيس الجمعية في
العام  1423هـ برعاية من صاحب السمو امللكي األمير عبداملجيد بن عبدالعزيز رحمه هللا  ,أمير منطقة مكة املكرمة آنذاك إلرشاد
األسرة في املنطقة ومرخص من املؤسسة « وأطلقت أول مركز مختص في تمكين وإصالح العامة للتعليم الفني والتدريب املنهي وتحت
مظلة إمارة املنطقة  ,وفي العام  1432ه أصبحت الجمعية تعمل تحت مظلة وزارة الشئون االجتماعية بالترخيص رقم 601

 رسالة وحدة التطوع:
-

إشراك أكبر عدد من املتطوعين للمساهمة في نشر برامج الجمعية ولتحقيق االستقرار األسري

 مفهوم التطوع:
ً
ً
التبرع بالجهد أو املال أو الوقت أو االثنين معا للقيام بعمل أو أنشطة لخدمة املجتمع ليس مطالبا به الفرد أو مسئوال عنه ابتداء
بدافع غير مادي وال يأمل املتطوع الحصول على مردود مادي من جراء تطوعه حتى لو كان هناك بعض املزايا املادية فهي ال تعادل
الجهد والوقت املبذول في العمل التطوعي

 أهمية التطوع:
 للمجتمع
-

سد العجز في بعض املهارات التي يحتاجها املجتمع
تحويل الطاقات الخاملة الى طاقات منتجه
املتطوع من داخل املجتمع يكون أدرى بأبعاد املشاكل وكيفية التعامل معها
تعبئة الطاقات البشرية واملادية وتوجيهها نحو العمل االجتماعي

 للهيئات واملؤسسات والجمعيات
-

سد النقص الذي تعاني منه الهيئة او املؤسسة او الجمعية في عدد الوظائف
مساعدة الهيئات واملؤسسات والجمعيات للتعرف على احتياجات املجتمع وتعريف الهيئة للمجتمع
الدفاع عن األفكار التي تقوم عليها الهيئات واملؤسسات والجمعيات في املجتمع وترويجها وجذب املساندة واملساعدة
املادية واملعنوية لها
تقليل األعباء املادية

 للمتطوعين
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 اكتساب خبرة واستثمار أوقات الفراغ بطريقة مجدية وتوجيه الطاقات الكامنة في القنوات الصحيحة -اشباع الكثير من الحاجات النفسية واالجتماعية مثل اثبات الذات ،النجاح ،والحاجة الى االنتماء واالمن

 من هو املتطوع:
 هو الشخص الذي يتمتع بمهارة او خبرة ألداء واجب اجتماعي طواعية ،واختياره لها ال يكون له أي مردود مادي او وظيفيمقابل لجهده املبذول
-

اهداف وحدة التطوع:

-

تهدف وحدة التطوع بجمعية املودة للتنمية االسرية الى تحقيق عدد من أهدافها النبيلة وذلك من خالل تزويد الجمعية
باألعداد املطلوبة من االفراد ممن لهم خبرات ومهارات يمكن لها النهوض بالعمل االجتماعي داخل نطاق عملها بما
يساعدها على تحقيق أهدافها ويكمن الهدف األساس ي في تنظيم عملية التطوع وتوجيه جهود املتطوعين ووضع الخطط
والبرامج التدريبية الالزمة لهم ومتابعة أعمالهم وتقويمها بما يضمن االستفادة من قدراتهم بالشكل الصحيح
إشراك املجتمع في الخدمات التي تقدمها الجمعية
تقليل املصاريف العمومية واإلدارية

-

 اهداف برنامج التطوع:
-

التشجيع والنهوض بالذات وحب العمل
صقل املواهب وتكوين الشخصية
االستقاللية واملشاركة واملبادرة في القرارات
الترابط االجتماعي
التوعية املستدامة
الحد من املشكالت الناتجة عن النقص في الكوادر البشرية
االستفادة من أصحاب الخبرة من افراد املجتمع
تنمية روح املساهمة والبذل والعطاء في املتطوعين لخدمة املجتمع
اتاحة الفرصة للمتطوعين للمشاركة في تقديم الخدمات واألنشطة
تدريب واعداد املتطوعين للتعامل مع املشكالت التي تواجه املجتمع
تطوير بيئة العمل وتنميتها من خالل االستفادة من جهود املتطوعين
االستفادة من املتطوعين في نشر الرسالة التنموية االجتماعية التي تتبناها الجمعية

 معايير التطوع بجمعية املودة للتنمية األسرية:
تسعى جمعية املودة للتنمية األسرية بتطبيق املعايير التي تتناسب مع طبيعة الخدمات املقدمة لديها وذلك لضمان جودة الخدمة
التي تقدمها للمستفيدين لديها ويجب على املتقدمين للعمل التطوعي االلتزام بها ومن أهم املعايير التالي:
-

أن يكون حسن السيرة والسلوك
أن يكون لديه الرغبة والقدرة على تأدية أعمال تطوعية لخدمة املجتمع
ً
أن يكون سجله الجنائي خالي تماما من أي سوابق
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-

التعهد بإتباع السياسات واللوائح واألنظمة الخاصة بالجمعية وعدم مخالفتها
التعهد باملحافظة على كل أصول الجمعية والتعامل معها بأمانه
التعهد بالخصوصية والسرية التامة لكل ما يخص الجمعية
عدم إفشاء أسرار الجمعية وخاصة املستفيدين من خدماتها
التوقيع على العقد الخاص بالعمل التطوعي
االلتزام بامليثاق األخالقي الخاص بالجمعية

 نظام التسجيل بوحدة التطوع:
-

تعبئة االستمارة الخاصة بالعمل التطوعي
املوافقة على الشروط واملعايير وامليثاق األخالقي الخاص بالجمعية
توقيع العقد الخاص بالعمل التطوعي

 املجاالت التطوعية:
-

التطوع العام
التطوع اإلداري ((االشراف على املشاريع-إدارة الجودة-تنظيم الرحالت والزيارات-تنظيم املواعيد
التطوع اإلعالمي والثقافي ((توزيع االستبيانات-االعالم عبر شبكات التواصل االجتماعي-العالقات العامة واالعالم
التطوع االجتماعي والنفس ي ((االرشاد النفس ي-التأهيل االجتماعي-االستشارات والقضايا االسرية-تثقيف أسرى
التطوع التقني والحاسوبي ((تصميم انجرافيك-التصوير الفوتوغرافي والفيديو-املونتاج واإلخراج-الصوتيات-أخرى يجب
ذكرها

 حقوق وواجبات التطوع:

-

حقوق املتطوع:
الشعور باالحترام والثقة من قبل الجمعية وان جهوده تساعد فعليا في تحقيق اهداف الجمعية
التعامل معه بشفافية واطالعه على مناخ الجمعية وتنظيماتها
مساعدته على ابراز مواهبه وصقلها
تلقي التوجيه والتدريب واإلشراف إلنجاز املهمة
ان تكون الجمعية جدية في تعاملها مع املتطوعين
نيل التقدير على العمل الذي قام به
حصوله على شهادة اثبات بأنه تطوع في أحد البرامج
مشاركته في أنشطة وبرامج الجمعية


-

واجبات املتطوع:
املشاركة في االنشطة والبرامج التطوعية
العمل مع الفريق الواحد
تنفيذ أوامر املسئولين
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-

العمل بكل جدية ونشاط
االلتزام باملواعيد
القيام بالعمل املنوط به على أكمل وجه
احترام قوانين وأنظمة الجمعية
احترام سرية املعلومات الخاصة بالجمعية
املشاركة في االعداد والتدريب

 إجراءات استدامة املتطوعين:
-

التواصل املستمر مع املتطوعين بالجمعية عن طريق جميع القنوات املتوفرة بقاعدة البيانات
التحفيز بتقديم خطاب شكر لهم ودعوتهم وتكريمهم في املناسبات الخاص بالجمعية
مشاركتهم وأخذ أراءهم في توجهات الجمعية وذلك لتعزيز روح االنتماء لدى املتطوع
تدريبهم عن طريق إشراكهم في الدورات التدريبية التي تقدمها الجمعية
تصميم بروش مصغر لهم الرتدائه في األوقات التي يقدمون بها خدماتهم التطوعية للجمعية
متابعتهم وتقييمهم ً
بناء على جهودهم وجودة الخدمة التي يقدموها للمستفيدين أو زوار الجمعية

اعتماد المدير العام

اعتماد رئيس مجلس اإلدارة

محمد بن علي آل رضي

م .فيصل بن سيف الدين السمنوي
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