السٌاسة العامة للتطوع فً جمعٌة فٌض برٌاض الخبراء

1ـ نحن جمعٌة فٌض لرعاٌة ومساندة االسر
2ـ تعتقد الجمعٌة أن اإلشتراك الكامل والمستدام للمتطوعٌن فٌها هو تحقٌق لدور أساسً من أدوارها كجمعٌة خٌرٌة ترعى
التطوع وتسعى إلى نشره ,ولذلك تعتبر مركز التطوع لدٌها جزاءا اساسٌا من هٌكلها ال ٌختلف عن أقسام الجمعٌة االخرى
فً ذلك.
3ـ الجمعٌة ملتزمة باشتراك المتطوعٌن فً عملها بالمعاٌٌر المهنٌة الشراكهم فً المؤسسات غٌر الربحٌة.
 -4ترى الجمعٌة أن المتطوع شرٌك اساسً وصاحب مصلحة فً رسالتها ,وله اسهام نوعً ممٌز فً تحقٌقها ٌختلف عن
اسهام الموظف.وذلك لطبٌعة عملها وتنوع مجاالت تخصصها واتساع نطاقها وكون المورد البشري جانب رئٌس فً تحقٌق
دورها المنشود فً بناء القطاع الخٌري ومساندته والمتطوعٌن والمجتمع بعامة.
 -5تدرك الجمعٌة أن عملٌة اشراك المتطوعٌن هً عملٌة ذات اتجاهٌن تعود بالنفع على المتطوع كما تعود بالنفع
علٌها,وتدرك أن إدارة المتطوعٌن تختلف عن إدارة غٌرهم من الموظفٌن لكونهم ٌعملون دون مقابل مادي ووفقا لدوافع
مختلفة ,ولذلك ال ترى المتطوع مجرد بدٌل عن الموظف( .والذي له بالغ األثر على المتطوعٌن فً نٌل االجر من هللا
وتحقٌق ذواتهم واكتساب مهارات ومعارف جدٌدة وبناء العالقات وغٌرها).
 -6سوف ندعم المتطوعٌن العاملٌن لدٌنا ونحمً حقوقهم والتً من أبرزها :التقدٌم فً كافة الفرص المتاحة وتقدٌم التوجٌه
المناسب وتعرٌف المتطوع بمهمته وصالحٌاته ومرجعٌته والقٌام باحتوائه واحترامه وحماٌته واالشراف واالستفادة من
تقٌٌمه والتدرٌب والتطوٌر والمحافظة على سرٌة المعلومات وقبول تظلمه والقٌام بحقه فً التكرٌم والتقدٌر.
 -7مدٌرة التطوع بجمعٌة فٌض هً صاحبة المسؤولٌة والصالحٌة فً تنظٌم وتنفٌذ والحفاظ على سٌاسات واجراءات نظام
إدارة التطوع الخاص بنا ,وهً المسؤولة عن إدارة برامج التطوع ودعم المتطوعٌن واالشراف علٌهم فً العمل.
 -8المتطوعٌن جزء ال ٌجتزأ من جمعٌتنا وسوف ٌكون إشراكهم عبر انضمامهم إلى قائمة األدوار التطوعٌة المعلنة فً
موقع التطوع الخاص بهم.
 -9إن برنامج التطوع الخاص بنا مدعوم بسٌاسات مناسبة تم اعتمادها من قبل مجلس االداري.
 -10سوف نراجع ونحدث سٌاستنا كل سنة لضمان توافقنا مع "معاٌٌر إشراك المتطوعٌن فً المؤسسات غٌر الربحٌة".
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