
ضوابط برنامج التطوع بالجمعية

Children with Disability Association



تعريفات
-  الجمعية: جمعية األطفال ذوي اإلعاقة

-  المجلس: مجلس إدارة الجمعية.

-  اإلدارة التنفيذية: اإلدارة التنفيذية لجمعية األطفال ذوي اإلعاقة.

-  التطوع: كل ما يبذل للمشاركة في المسئولية االجتماعية، من جهد أو مال، دون انتظار عائد مادي.

-  المتطوع: هو كل من يقدم دعما أو جهد اً، بعد التزاماته القسرية، تجاه مجتمعه واإلنسانية.

-  الالئحة: الالئحة التنفيذية للتطوع بالجمعية.

-  اللجنــة: لجنــة التطــوع، برئاســة أميــن عــام الجمعيــة، أو مــن ينيبــه، وتضــم فــي عضويتهــا أعضــاء خبــرة 

وممثليــن عــن اإلدارات المتــاح العمــل فيهــا للمتطوعيــن.

األهداف:
ــانية  ــةة إنس ــكل ممارس ــح يش ــات، وأصب ــع المجتمع ــي واق ــوم ف ــارزة الي ــال الب ــن األعم ــوع م ــات التط ب

ارتبطــت ارتباطــا وثيقــا بأعمــال الخيــر، وهــو فــي مســيرة الجمعيــة، يضفــي ميــزة فــي عطائهــا التكافلــي، 

ــا: ــداف، أهمه ــن األه ــة م ــق جمل ــه لتحقي ــن ورائ ــعى م ــالتها. وتس ــر رس ونش

1 . توسيع صالتها المجتمعية

2 . التعريف بأهدافها ونشر رسالتها اإلنسانية

3 . استثمار الجهود والمبادرات التطوعية، إلثراء ثقافة التكافل، والمسئولية االجتماعية.

حقوق المتطوع:
1 . صــرف بطاقــة تعريفيــة باســمه ونــوع عملــه، تمكنــه مــن التنقــل والمســتلزمات الخاصــة بالقطــاع الــذي 

يباشــر العمــل فيــه.

2 . تمكينه من دورة تدريبية تعريفية، وتوفير بيئة العمل المناسبة له.

3 . في حال تميزه الباهر، من حقه أن يكرم معنويا أو ماديا أو بكليهما، وأن تبرز جهوده إعالميا.ً

4 . أن يعط شهادة بفترة تطوعه.

حقوق الجمعية:
1 . تقييم أداء المتطوع والنظر في استمراره من عدمه، بشكل دوري بحسب مدة التطوع.

2 . االستغناء عن المتطوع في حال عدم التزامه بأنظمة العمل بالجمعية.

شروط وإجراءات قبول التطوع:

1 . ال يقل عمر المتطوع عن 18 سنة ميالدية

2 . توفر الرغبة واالمكانية العلمية والعملية لديه في مجال تطوعه

3 . االلتزام بأنظمة الجمعية وقيمها

4 . تعبئة النموذج الخاص بطلب التطوع

 يعتمد

رئيس اللجنة التنفيذية



االسم:

اسم المؤسسة التعليمية:

اسم الجهة:

مدة التطوع:مجال التطوع:

تاريخ تحرير االستمارة:                          /                     /              

تاريخ الميالد:                                        /                    /  

المدينة:

الوظيفة:

البريد اإللكتروني:الجوال:رقم الهوية:

جهة العمل )إن وجد(: Job:

National ID:Mobile:E-Mail:

Place of Employment )if Available(:

City::المحافظةProvince:

Name:

Educational institution:

Organization name:

Voluntary Field:Voluntary Duration:

Release Form Date:                            /                     /              

Birth Date:أنثىذكر MaleFemale

البيانات األساسية

المستوى التعليمي

خدمات تطوعية سابقة

General Information

Education Level

Previous Voluntary Services

صورة شخصية

نموذج طلب تطوع
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