الئحة إدارة املتطوعني
اعتمدت من جملس اإلدارة يف االجتماع العاشر
يوم السبت بتاريخ 1441 / 7 /19هـ املوافق 2020/3/14

.املادة األوىل :التعريفات:
-1
-2

التطوع  :هو جهد يقوم به اإلنسان من تلقاء نفسه وبرغبته لتقدمي نفع لآلخرين وبدون طلب لألجر املادي
أو املعنوي  ،وقد يتطوع جبهده اجلسدي أو الفكري أو املايل .

املتطوع :هو الشخص الذي يتقدم للمكتب بدافع من حبه لتقدمي النفع للمجتمع يف جمال الدعوة مبداي
رغبته واستعداده التام يف تسخري كامل او بعض قدراته وامكانياته يف خدمة اجملتمع بدون مقابل ومتعهدا

بتقدمي كل ما يستطيع من جهد يف سبيل أداء العمل التطوعي يبتغي من هللا االجر والثواب.

-3

أعمال اجلمعية  :ما تقوم به اجلمعية من أعمال الدعوة واإلرشاد والتوعية.

-4

اجلمعية  :مجعية الدعوة واإلرشاد وتوعية اجلاليات بقرى احلسيين والطمحة

املادة الثانية : :أهداف التطوع يف اجلمعية
-1

التعويد على إخالص العمل هلل عز وجل.

-3

ترسيخ وتطوير الروح التطوعية لدى فئة الشباب خاصةً لبناء واستثمار إمكانياهتم .

-2

ترسيخ مفهوم التطوع لدى اجملتمع.

-4

إعداد جيل يعمل على خدمة اجملتمع ومنفعة الناس.

-6

صقل وتطوير مهارات وقدرات املتطوعني وتوجيهها حنو خدمة اجملتمع.

-5
-7
-8
-9

إشراك املتطوعني يف رسالة اجلمعية.

استغالل طاقة الشباب لوقايته من االحنرافات االجتماعية والسلوكية.
توثيق العالقة والتعاون بني اجلمعية واملؤسسات األخرى.

استقطاب القيادات والطاقات املنتجة يف اجملتمع وصقلها واالستفادة منها يف إجناح برامج اجلمعية.

املادة الثالثة  :شروط قبول املتطوع:
-1

يكون سعودي اجلنسية (وميكن قبول غري السعودي مبوافقة خاصة من جملس اإلدارة).

-2

أال يقل عمره عن ( )16سنة وال يزيد عن ( )65سنة.

-3

أن ال يتعارض عمله التطوعي مع عمله األساسي.

-4

أن يكون حسن السرية والسلوك.

املادة الرابعة :تطوع املرأة:
تتطوع املرأة بناء على الشروط الواردة يف املادة الثالثة ويكون تطوعها يف القسم النسائي ابجلمعية.

املادة اخلامسة :تصنيف املتطوعي
-1

متطوع عام :يتم تدريبه للعمل يف التطوع يف أعمال اجلمعية كالسكراترية واملراسالت وتصميم اإلعالانت
وتنسيق الدورات التدريبية.

-2

متطوع متخصص  :وهو الذي ميارس عمالً فنيا يتصل ابلدعوة كتنفيذ احملاضرات والكلمات والدروس
العلمية والربامج الرتبوية.

-3

متطوع دائم :وهو املتطوع الذي حيضر بشكل دائم ويومي يف مقر اجلمعية ويلتزم بفرتات دوامه وبلوائحه.

-4

متطوع مؤقت  :وهو املتطوع الذي يشارك اجلمعية يف أوقات ذروة أعماله من املشاريع والرامج واألنشطة
وتنتهي مشاركته ابنتهاء املشروع.

-5

متطوع ابلطلب :وهو املتطوع الذي ميتلك مهارات مميزة يف أي جمال كالتصميم واإلخراج والتصوير حبيث
يقدم خدماته للمكتب حبسب الطلب منه.

املادة السادسة  :اجلهة املسؤولة عن التطوع..
قسم التطوع يف اجلمعية هو املسؤول عن تسجيل املتطوعني ومتابعة براجمهم والتواصل معهم والتنسيق فيما بينهم.
املادة السابعة :يشارك املتطوع يف اجملاالت التالية...
-1

إدارة شؤون اجلمعية :كالسكراترية واملراسالت وغريها.

-2

إدارة املشاريع املؤقتة.

-3

تنفيذ الربامج الدعوية كاحملاضرات والدروس والكلمات والدورات الدعوية.

-4

احتياجات اجلمعية من التصميم الفين واإلخراج التلفزيوين والتصوير وغريها.

-5

أي واجبات قد يتطلبها املوقف.

املادة الثامنة :كيفية االلتحاق بالتطوع..
-1

تعبئة منوذج التسجيل .

-2

صورة البطاقة الشخصية.

-3

صوراتن شخصية (.)3×2
استالم امللف ال يعين القبول..

املادة التاسعة:االلتزامات واحلقوق واملزايا.
أوالً  :االلتزامات.
-1

أخذ العمل مأخذ اجلد واملسؤولية أمام هللا تعاىل مث أمام املسؤولني.

-2

احلضور وااللتزام ابملواعيد اليت مت االتفاق عليها يف العقد مع اجلمعية.

-3

التقيد ابلتوجيهات واللوائح املنظمة لشؤون اجلمعية.

-4

االلتزام ابلصدق واألمانة واحلفاظ على أسرار العمل واملستفيدين.

-5

فهم عمل اجلمعية ومسؤولياته قبل مباشرة العمل .

-6

االلتزام ابلتسلسل اإلداري يف االجراءات اإلدارية.

-7

االلتزام ابلسلوك القومي واآلداب العامة واحرتام زمالئه ورؤسائه وفريق عمله.

-8

إشعار اجلمعية عن أي تغري يطرأ على عناوينه اهلاتفية أو سكنه.

-9

احملافظة على ممتلكات اجلمعية والعهد املسلمة له وإعادهتا للمكتب بعد انتهاء فرتة التطوع.

 -10عدم اإلدالء أو التصريح أبي معلومات إعالمية أو صحفية تتعلق ابجلمعية وأعماله.
 -11عدم استعمال إمكاانت اجلمعية املادية أو املعنوية يف حتقيق فوائد شخصية.
 -12كتابة اخلطط والتقارير عن األعمال املكلف هبا وتسليمها لقسم التطوع ابجلمعية.
اثنياً:احلقوق واملزااي...
-1

مينح جملس اإلدارة املتطوع شهادة إلثبات تطوعه مع درع متيز إذا قضى ألف ساعة تدريبية يف برامج اجلمعية
تعطيه األولوية للعمل بشكل رمسي يف اجلمعية حسب احتياج اجلمعية،ومينح أولوية االنضمام للجمعية
العمومية .

-2

مينح جملس اإلدارة بطاقة متطوع يف اجلمعية إذا أمت ثالث مئة ساعة تدريبية.

-3

مينح جملس اإلدارة املشارك شهادة شكر إذا أمت مئة ساعة تدريبية.

-4

للمتطوع أن يتعرف على أنشطة اجلمعية وبراجمه وأقسامه.

-5

حيدد للمتطوع مهام واضحة تتناسب مع إمكاانته وميوله.

-6

التقدير واالحرتام للمتطوع ومراعاة التزاماته اخلاصة.

-7

توفري املستلزمات املادية واملعنوية اليت متكن املتطوع من تنفيذ مهامه.

-8

املشاركة يف التخطيط واختاذ القرارات يف املهام اليت توكل له.

-9

توفري بيئة جاذبة للعمل وتقدير إجنازاته.

.املادة العاشرة :إنهاء خدمات املتطوع..
حيق جمللس إدارة اجلمعية إهناء خدمة املتطوع يف احلاالت التالية :
-1

خمالفة أنظمة اجلمعية ولوائحه املعمول هبا.

-2

إذا كان أداؤه غري مرض وفق تقرير رئيسه املباشر.

-3

صدور فعل سلوكي خيل ابآلدب واألخالق أثناء فرتة تطوعه.

-4

صدور حكم حبقه كسابقة تسجل عليه.

-5

صدور سوء تعامل مع رؤسائه وفريق عمله أو عدم تنفيذ التوجيهات.

املادة احلادية عشرة :يف حالة قبول املتطوع غري السعودي يسري عليه ما يسري على املتطوع السعودي من حيث
احلقوق والواجبات مبا ال يتعارض مع األنظمة.
املادة الثانية عشرة  :ترفع تظلمات املتطوعني واقرتاحاهتم جمللس إدارة اجلمعية للتحقق من تلك التظلمات ودراسة
االقرتاحات واختاذ ما يلزم جتاهها.
املادة الثالثة عشرة :جمللس إدارة اجلمعية حق تفسري نصوص هذه الالئحة واقرتاح التعديل أو احلذف أو اإلضافة.

