
 

 

  

 

                                  

 سياسات وإجراءات 

 التطوع
 لجمعية السعودية لمساندة كبار السن "وقار"ل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 مقدمة:
ً،ًومواكبةالجمعيةً"(")ويشارًإليهاًفيماًبعد،ًبـًً"وقار" الجمعيةًالسعوديةًلمساندةًكبارًالسن دور من انطالقا ً      

 جهودال اسبببترمارًفي غبتهارو،ًالمتطوعينًعددًنسبببب ًمًلتطويرًمجالًالعملًالتطوعيًورفع2030ًالمملكةًرؤية

ًلتطوعيا العمل رلتطوي وسببعيا ًالسببعودي ً المجتمع في نلكبارًالسببًواالجتماعي الخيري الجانب لخدمة والطاقات

  التطوعي العمل في والمتمكنة العاليةًالكفاءات ستقطابعلىًا وقارًجمعيةتعملً

يةًوالمبادراتًليقومًبالعملًعلىًالمشاركةًبتنفيذًالبرامجًالتطوع التطوعي فريقًوقار تأسيس في الجمعية ولتوج  

ًالمجتمعيةًالتيًتتالءمًمعًكبارًالسن 

لجهودًالجمعيةًفيًدعمًالعملًالتطوعيًأنشئتًوحدةًوقارًالتطوعيً ًبالجمعية وامتداداً 
 

ًًًاألساسي: وحدة وقار التطوعيهدف 
ًتفعيلًهدفًالجمعيةً)توظيفًطاقاتًالمتطوعينًبشكلًامرلًلمساندةًوخدمةًكبارًالسن(ًًًًًً

 الراميةًإليً

 تبنيًودعمًالعملًالتطوعي  .1

 المجتمع ترسيخًمفهوم ًفيًً .2

 للمتطوعين إتاحةًالفرصةًً .3

ً.مًرسالةًالجمعيةئدعمهمًفيًاألعمالًالتيًتال .4
 

 : وسائل تحقيق الهدف األساسي

وضببببعًالئنةًتنتيمًتبينًالقواعدًواألسببببسًالتيًتنتمًالعملًالتطوعيًوالبرامجًالتطوعيةًاونسببببانيةًواو ببببرافً .1

 لمتطوعًو روطًقبول ًوحقوق ًوواجبات  المبا رًعليهاًالتيًتنددًحقوقًالجمعيةًوواجباتهاًتجاهًا

 وضعًآلياتًوطرقًالستقطابًوتسجيلًالمتطوعينًومعلوماتهمًوتصنيفهمًووسائلًاالتصالًبهمًوالوصولًإليهم  .2

ًللمتطوعين تنتيمًالبرامجًالتدريبيةً .3

 وضعًخططًقصيرةًوبعيدةًالمدىًللمهامًوالبرامجًواألنشطةًومتابعةًالتنفيذ  .4
 

 :الرؤية

ً.التطوعية الفرق فريقًتطوعيًوتأهيل وإعداد مؤسسي تطوعي عمل إلى نتطلع      
 

 :الرسالة
 الدراسببات من واالسببتفادة معًالجهاتًالمعنية للتكامل بالسببعي وذلك ،التطوعي المؤسببسببي العمل ثقافة نشببر      

ًوالعالميةًالمختصةًبكبارًالسن  المنلية والتجارب
 

 :االستراتيجية األهداف
  نوالتطوعيًلكبارًالس االجتماعي العمل في الريادة .1

 رفعًكفاءاتًالفرقًالتطوعيةًوالمتطوعينًاالفراد  .2

 مًلتطويرًمجالًالعملًالتطوعيًورفعًنسبةًعددًالمتطوعين 2030مواكبةًرؤيةًالمملكةً .3

 التطوعية  واألنشطة البرامج في والتميز التنوع .4

 .الشاملة التنمية في وإبرازها التطوع ثقافة نشر .5

 .التطوعي العمل خالل من الخير حب فهومم غرس .6

 .بالخير مجتمعهم وعلى عليهم يعود بما الجنسين من الشباب طاقات تفعيل .7

 التوعيةًوالتدريب  خالل لكبارًالسنًمن العامة الخدمات مجال في للتطوع المجتمع ألفراد الفرصة إتاحة .8

 من يمكنًالمتطوع مما التطوعية األعمال وطبيعة بأنواع يتعلق فيما التطوع في للراغبين المشبببببورة تقديم  .9

 .تطوعية أعمال من وميول  ومقدرات  استعدادات  يناسب ما اختيار

ً.المتاحة الوسائل بشتى المماثلة الجمعيات مع التطوعي العمل مجال في والمعلومات الخبرات تبادل .10



 

 

 .الدعم على النصول لهم يسهل التطوعيةًبما للفرق مؤسسي غطاء توفير .11

 ضبباريالن يعززًالسببلو  مما المجتمع خدمة في والمشبباركة للتطوع المجتمع ألفراد المالئمة الفرص توفير .12
 .المواطنة روح ويعمق الفرد، حس في

 

 :مساراتنا

 الدوراتًالتدريبية  تنتيم  .1

 . املةو مؤثرة حقيقية تطوعية مبادرات تقديم  .2

 التطوعية أهدافًالنمالت تنقيق في المدني المجتمع ومؤسبببببسبببببات والخاصبببببة العامة الجهات مع التعاون  .3

 .المشتركة

 .ممارست و التطوعي العمل ودارة ومؤهلة واعية تطوعية كوادر إعداد  .4
ً

 مسؤوليات مدير وحدة وقار للتطوع
 المتطوعين  عمل وخطة المتطوعين من االحتياجات اعتماد .1

 المتطوعين  تواج  التي وتذليلًالصعوبات المشاكل حل .2

 والتقدير  التطوع  هادات ومننهم المتطوعين تكريم .3

 .التطوع اتفاقيات اعتماد .4

 المعتمدة  الخطة وفق المتطوعين استقطاب على العمل .5

 المتطوعين  ووثائق ملفات حفظ .6

ً.والتقدير التطوع  هادات إعداد .7

 المتطوعين  عمل وبرنامج المتطوعين عمل خطة إعدادًتنفيذ .8

 تدريبهم  ومتابعة للمتطوعين التدريبية االحتياجات تنديد .9

 .المتطوعين تقييم .10
ً

 :التطوع أنواع
 فريقًوقارًالتطوعي()ومستمرً دائم بشكل عامال ً المتطوع يكون أن - دائم تطوع

ًإما التطوع يكون أن وهو - مؤقت تطوع

 الناجة حسب متقطعة زمنية لفترات أو ومستمرة منددة زمنية لفترة :منددًالمدة

ًمنددة  وفعاليات أنشطة لجملة أو فقط ومعين مندد لنشاط :منددًالمهمة
ً

 فئات التطوع في برنامج )تطوع معنا في وقار( 
 

  اوالً / التطوع الفردي )فريق وقار التطوعي(

 ومبادراتًجمعيةًوقارًمشاركةًفيًمختلفًفعالياتيوفرًلكًال

  شروط التطوع

ًالمتطوع:ًيجبًتوافرًالشروطًالتاليةًفيً

 سنة 18ًيقلًعنًًعمرًالمتطوعًال -1

 أنًيكونًحسنًالسيرةًوالسلو  -2

 التطوع ًفيًوالعطاءًللعملًالكافيًوالوقتًوالقدرةًالرغبةًلدي ًيكونًأن -3
ًً

 ثانياً/ تطوع الفرق التطوعية

ًتوفيرًوتبنيًالفرصًوالمبادراتًالتطوعيةً

  شروط التطوع

ًالفريقًالتطوعي:ًيجبًتوافرًالشروطًالتاليةًفيً



 

 

 توج ًالجمعية ًمعًمبادراتًوبرامجًتتوافقيقدمًالفريقً -1

 التطوع ًفيًوالعطاءًللعملًالكافيًوالوقتًوالقدرةًالرغبةًلدي ًيكونًأن -2
ً

 ثالثاً/ تطوع افراد )أصحاب الخبرة(

ًيتيحًألصنابًالمهارةًوالخبرةًواالختصاصًالمشاركةًوتقديمًالمبادراتًالتطوعية 

  شروط التطوع

ًالمتطوع:ًيجبًتوافرًالشروطًالتاليةًفيً

 سنة 30ًعمرًالمتطوعًالًيقلًعنً -1

ًالخبرةًوالتخصصًالذيًيخدمًتوج ًالجمعية ًلدي ًيكونًأن -2

 :المتطوع واجبات

ً.متلتها تنت يعمل التي احترامًالجمعية .1

ً.معًالزمالء التعاون وروح الرؤساء واحترام الالئق والمتهر اوسالمية واآلداب بالسلو  االلتزام  .2

 إتقان ،بآدابًالعملًالتطوعي االلتزام ،ب  يقوم الذي العمل في والمصببداقية الجديةً،الواحد الفريق بروح العمل .3

ً.إلي  الموكل العمل

لقسمًالبرامجًوالمبادراتً الرجوع بعد إال خارجية لجهات الجمعية تجاه التزامات أي إنشاء بعدم المتطوع يلتزم .4

 .كتابي منهم اوذن وأخذ

 .إدارةًوحدةًالتطوع من للمتطوع الموكلة المهام بكافة بالمشاركة االلتزام .5

 تؤدي قد ظروف أي عن واوبالغ وحدةًالتطوع مع علي  المتفق التطوعية السبببباعات بجدول المتطوع يلتزم .6

ً.كافي وقت قبل لتغيب 

ً.البرنامج أو المشروع بعدًانتهاء للجمعية واعادتها للمتطوع المسلمة العهدو الجمعية ممتلكات على المنافتة .7
 

 :المتطوع حقوق
ً.ولباقة باحترام مع  التعامل .1

 .االعتبار بعين وأخذها احتياجات  إلى واالستماع ورسائل  مكالمات  جميع على الرد .2

 .السرية ومعلومات  خصوصيات  احترام .3

 .ومؤهالت  وقت  من لالستفادة األمرل والتخطيط المتطوع واحترام تقدير  .4

 .بها التنق التي والدورات العمل  هاداتًالتطوعًوحضورًورش على النصول في النق للمتطوع .5

 .ب  سيعمل الذي المجال في الالزمة للتعليمات المتطوع تلقي .6
 

 :المتطوعين برامج أهم

 الجدد  المتطوعين تطوير في دورات :تطويرية برامج .1

 للجمعية  المنتسبين المتطوعين تأهيل في دورات :تـــأهيلية برامج .2

 عام  بشكل للمتطوعين وزيارات ومناضرات دورات :عـــــامة برامج .3
 

 :التطوع أوسمة

  تمنحًهذهًاالوسمةًلمنًيتطوعًداخلًالجمعية
 .تطوعية ساعة 100 :التمـــيز وسام .1

 تطوعية  ساعة 80 :الذهبي الوسام .2

 .تطوعية ساعة 50 :الفضي الوسام .3
 

 

 



 

 

 عوامل تساعد على استقطاب المتطوعين:

 الصنيحًللمتطوع:ًمجاالتًالتطوعًمتعددًوكلًمتطوعًيبدعًأكررًفيًمجالًدونًاألخر االختيارً .1

 المناسب ًتنديدًالناجةًإلىًالمتطوعين:ًليسًمنًالمهمًعددًالمتطوعينًبلًالمهمًالمتطوعًالمناسبًفيًالعمل .2

 التعليمًوالتأهيل:ًالتدريبًيساعدًعلىًانجازًالعملًالمنددًبكفاءةًأعلى ًً .3

 ات:ًمنًالعواملًالتيًتساعدًعلىًالمتطوعًعلىًاالنجازًتوفيرًالتجهيزاتًالمساعدة توفيرًاومكان .4

ًقبات التنفيز:ًوذلكًمنًخاللًالرناءًعلىًأعمالًالمتطوعًوانجازات ًواعطاءهًوتقبلًأفكارهًوإزالةًالع .5
 

 سياسات التطوع في وقار
 

 طريقة التسجيل 

 بالموقع التطوعًعنًطريقًرابطًالتسجيلً استمارة تعبئة
 

 اختيار المتطوع/ة ومقابلته

ًالمعيارًاألساسيًفيًاختيارًالمتطوع/ة

الرغبةًالجادةًفيًالعملًالتطوعيًوالقدرةًعلىًاالتصبببببالًالفعالًوالعملًالجماعيًواسبببببتيعابًالمهامًمعًوجودً .1

  الوقتًالكافيًونجازًجميعًالمسؤولياتًالموكلةًللمتطوع/ةًوالسمعةًالطيبةًوالمصداقية

ل ًعلىًالعملًتمرً .2 با قدمًوإق قدرةًالمت عدهاًمدىً لةًالمتطوع/ةًليتضببببببحًب هاًمقاب لةًبمرحلةًواحدةًيتمًفي المقاب

 والمشاركة،

 ويتمًالردًبقبول ًعبرًالبريدًااللكتروني ً .3
 

 معايير اختيار المتطوع/ة
ً أنًيكونًحسنًالسيرةًوالسلو  .1

ً فيًالتطوعأنًيكونًلدي ًالرغبةًوالقدرةًوالوقتًالكافيًللعملًوالعطاءً .2

ً تقديمًموافقةًمكتوبةًمنًوليًاألمرً)خاصًبالمتطوعات( .3

ً أنًيتعهدًبااللتزامًبكلًماًجاءًفيًهذاًاوقرارًوالتوقيعًعلي  .4
 

 تكليف وتوقيع عقد المتطوع/ة

تكليف ًبالمهام:ًويعتمدًذلكًعلىًالمعلوماتًالتيًتمًالنصببببببولًعليهاًمنًاسببببببتمارةًالتطوعًوالمقابلة،ًوتتمًعمليةً

ًالتسكينًبالتنسيقًالتامًبينًالمتطوعً/ةًوالمشرف/ة 

ً توجيه وتدريب المتطوع
منهاًوالقيامًبمهام ًالتطوعيةًداخلهاًوفقًاوطارًالعامً التعريفًبسببببببيرًعملًالجمعيةًوكيفيةًالعملًليصبببببببحًجزءاً 

ًللنتامًوالسلو ،ًويتضمنًذلكًإعطاءه

ًالمعلوماتًالتالية:

  وبرامجهاًالمختلفةتوضيحًبأنشطةًالجمعيةًالناليةً .1

  معلوماتًعنًالمستهدفينًمنًالخدماتًواألنشطةًالتيًتقدمهاًالجمعية .2

  النتمًوالسياساتًالعامةًواوجراءاتًالمتبعةًداخلًالجمعية .3

 طريقةًأداءًالمهامًالمنددة .4
 

  المتابعة واإلشراف والتقييم

ً:ًالمتطوعً/ةًكاآلتييوجدًعددًمنًالمعاييرًيمكنًأنًتستخدمًلإل رافًعلىًتقييمًعملً

  مدىًكفاءةًالمتطوعً/ةًفيًأداءًالرسالة .1

  الوقتًالذيًأعطاهًفيًالعملًالتطوعيًخارجًوداخلًالجمعية .2



 

 

 ( ًالعملًفيًالفريق)ًمدىًاالستجابةًوالتعاون .3

 ( ًحسنًاألداءًوااللتزام)ًمدىًاوحساسًبالمسؤولية .4

  إلىًأيًمدىًيمكن ًاالستمرارًفيًالعملًالتطوعي .5
ً 

ًالمتطوع(: عليها يحصل التي االمتيازات)التقدير والتحفيز 
 فعاليةًيشار ًبها ًًلمنحً هادةً كرًوتقديرًلك .1

  تدعمًالجمعيةًكلًالمبادراتًالمبتكرةًوالمقترحةًالمقدمةًوتساهمًفيًتفعيلها .2

فيًمجالًالتطوعًوتطويرًالذات حضورًدورات ل  ينق .3  ً  .مجانا

  ًوالمناسباتًالمختلفةًاو ادةًبمجهودات ًأثناءًالندوات .4

 نشرًتجربت ًفيًالتطوعًمنًخاللًالجمعية  .5

   التر يحًلفرصًالعملًلمتاحة .6
 

 إنهاء خدمة المتطوع /ة
 :التالية الناالت ةًفي/ المتطوع خدمة إنهاء يتم

 المشروع  أو البرنامج مدة انتهاء أو التطوع وخدمة مهمة انتهاء .1

 .فيًاالداءحالًالتقصيرً في المتطوع/ة عن االستغناء .2

  المتطوع/ة  طلب على بناء .3

 

ً

 

 (ًًبتاريخ12ًاعتمدًمجلسًإدارةًالجمعيةًهذهًالسياسةًفيًاالجتماع)ًهـ 17/10/1438

ً

ً
 

 رئيس مجلس اإلدارة                                                                                           

 

 عساف بن سالم أبوثنين                                                                                      


