
 

 

 

 

 

 

 

 بيوت النسائية بعنيزة السياسة العامة للتطوع في جمعية 



 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

ة  ز ي جمعية بيوت النسائية بعني 
ز
 السياسة العامة للتطوع ف

ة،نحن جمعية بيوت النسائية بمحافظة  -1 ز دعم ومساندة األرس مهمتنا  عني 

ها من جار أو المساعدات العينية وغي  أو تسديد ال لهم المحتاجة بتوفي  المسكن 

 الخدمات ... 

ز فيها هو تحقيق دور  -2 اك الكامل والمستدام للمتطوعي  تعتقد الجمعية أن اإلرسر

يه ترىع التطوع وتسىع إىل  ه،أساسي من أدوارها كجمعية خي  لذلك تعتير  و  نشر

أساسي من هيكلها ل يختلف عن أقسام الجمعية األخرى   ا ءلديها جز  مركز التطوع

ي 
   ذلك. فز

ي  -3
اكهم فز ي عملها بالمعايي  المهنية إلرسر

ز فز اك المتطوعي  مة بإرسر ز الجمعية ملي 

  الربحية. المؤسسات غي  

يك أ -4 ي ترى الجمعية أن المتطوع رسر
إسهام   وله رسالتها،ساسي وصاحب مصلحة فز

ي تحقيقها يخت
ز فز طبيعة عملها وتنوع  للف عن إسهام الموظف وذلك نوىعي ممي 

 نطاقها.  واتساعصها صمجالت تخ

ز تعود بالنفع  تدرك الجمعية أن عملية إ -5 ز هي عملية ذات تجاهي  اك المتطوعي  رسر

ز تختلف عن إدارة   عليها،عىل المتطوع كما تعود بالنفع  وتدرك أن إدارة المتطوعي 

هم من الموظف ز كونهم يعملون دون مقابل مادي غي  ي   مختلفة،وفقا لدوافع ي 
فز

مهارات ومعارف جديده وبناء  واكتسابن هللا وتحقيق ذواتهم منيل األجر 

ها. القات الع   وغي 

ي  -6
ز لدينا ونحمي حقوقهم والت  ز العاملي  ي   أبرزها: سوف ندعم المتطوعي 

التقديم فز

يف المتطوع بمهمته كافة الفرص المتاحة وتقديم التوجيه المناسب وتعر 

امه باحتوائهوالقيام  ومرجعتيهوصالحياته  اف  واحي    والستفادةوحمايته واإلرسر

من تقييمه والتدريب والتطوير والمحافظة عىل رسية المعلومات وقبول تظلمه 

ي التكريم 
   والتقدير. والقيام بحقه فز

ي مدير التطوع بجمعية بيوت النسائية هو صاحب المس -7
 تنظيم ؤولة والصالحية فز

سياسات وإجراءات نظام إدارة التطوع الخاصة بنا وهو المسؤول عن إدارة   وتنفيذ 

ي دبرنامج التطوع و 
اف عليهم فز ز واإلرسر   العمل. عم المتطوعي 

اكهم عير  المتطوعون جزء ل يتجزأ  -8 انضمامهم إىل  من جمعيتنا وسوف يكون إرسر

المقابلة الخاصة بالجمعية  قائمة األدوار التطوعية المعلنة وتجاوز مرحلة الفرز و 

ي موقع التطوع   التوجيهيتلقون 
والتدريب حت  يكونوا قادرين عىل إنجاز أهداف فز

   بهم. الخاص 

إن برنامج التطوع الخاص بنا مدعوم بسياسات مناسبة تم اعتمادها من قبل   -9

  العليا. اإلدارة 

اك سياساتنا كل سنة لضف نراجع ونحدث سو  -10 مان توافقنا مع معايي  إرسر

ي المؤسسات غي  
ز فز    الربحية. المتطوعي 

 
 المدير التنفيذي

 سحر محمد الغانم 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

     


