دليل املتطوع

أخي املتطوع
يسعدنا انضاممك معنا يف طاقم املتطوعني،،،،
آملني أن تحظون بتجربة مميزة جديرة باالهتامم
يُعدُّ هذا الدليل مرشداً لكل متطوع سينضم إىل العمل التطوعي

مة من شأنها أن
يف الجمعية ،حيث يحتوي عىل معلومات ها ّ
تساعده

ألداء

دوره

التطوعي

والتعرف

عىل

حقوقه

ومسؤولياته ،ويلخص هذا الدليل أبرز املعلومات واملسؤوليات
والواجبات وغريها من األمور التي يحتاج املتطوع أن يكون عىل
معرفة بها قبل بدء التطوع يف الجمعية ،وعند الحاجة إىل

املزيد من التوضيح ينبغي الرجوع إىل إدارة خدمات التطوع

ودليل السياسات واإلجراءات التفصييل.
ويسعدنا خدمتكم من خالل

الربيد الرسمي للتطوع
واتساب

volunteering@quran-er.org.sa
05013718 82

مقدمة عن الجمعية وتاريخها
جمعية خرييـة تعنى بتعليم كتاب الله لناشـئة املسلمني وجميع
فئات املجتمع تالوة وحفظاً وإتقاناً .وذلك من خالل برامج شاملة
ومناهج علمية متخصصة وكفاءات متميزة لخدمة كتاب الله

تأسست عام  1388هـ بالدمام ومنذ بداياتها وحتى يومنا الحارض
واملتطوعون يف جميع مناشطها وإداراتها وميادينها يف

املنطقة الرشقية

مرصحة من وزارة املوارد البرشية والتنمية االجتامعية بترصيح

رقم 3090

من برامج الجمعية
حلقات التحفيظ

دورات التجويد

الحلق النموذجية

القارئ الصغري

حلقات التلقني

الدورات الصيفية املكثفة

تصحيح التالوة

اإلجازات القرآنية

حلقات غري الناطقني بالعربية

حلقات املكفوفني

برنامج الرسم العثامين

ختمة

إعداد املعلامت

املسابقات القرآنية

االختبارات

املدارس القرآنية

وللمزيد االطالع عىل التعريف بالربامج من خالل

موقعنا https://quran-er.org.sa

منطلقاتنا ورؤيتنا إلرشاك املتطوعني:
 -1زيادة نطاق عمل الجمعية واملستفيدين لتحقيق رسالة
الجمعية.
 -2تعزيز املواطنة الفاعلة وتفعيل إرشاك املتطوعني.
 -3إعداد سفراء لرسالة الجمعية للتسويق لخدماتها.
-4

االستفادة

من

خربات

أفراد

املجتمع

املتنوعة

وتوظيفها لتحقيق
رؤية ورسالة الجمعية.
 -5ترسيخ مفهوم الخريية " خريكم من تعلم القرآن وعلمه "
لدى أفراد املجتمع وإتاحة الفرصة لهم.

موقع التطوع من رؤيتنا:
 إن التطوع يف قلب رسالتنا التي لن تتحقق بشكلها املكتمل
دون جهودكم.

 تحتوي الجمعية املتطوعني وتقدر األوقات التي يبذلونها
دون مقابل

أو عائد مادي ألجل تحقيق رؤيتها.

 إن املتطوعني هم مورد برشي حيوي للجمعية ال يقل أهمية
عن مواردها األخرى من مدراء وموظفني.

 إن الجمعية ترحب بكافة املتطوعني وتتعامل معهم عىل وجه
املساواة ،وال تفضل متطوعا عىل آخر بسبب حسب أو نسب أو

عالقة أو أي أمر عريض آخر ال عالقة له بالجمعية.

 تلتزم الجمعية بدعم املتطوع بكل ما يلزمه ألداء مهمته عىل
أكمل وجه ،وتوفري بيئة عمل آمنة وداعمة له.

 إن تطوير املتطوعني وتدريبهم هام تطوير للجمعية
باعتبارهام يساهامن يف تحقيق رسالتها الخاصة ،وتؤمن

بحقهم يف التعلم والتطوير يف بيئة العمل.

أهداف الجمعية
 تصحيح تالوة القرآن الكريم.
 تحفيظ القرآن الكريم.

 العناية بتعليم تجويد القرآن الكريم.

 التعليم املتخصص لتالوة وتحفيظ القرآن الكريم للفئات
االجتامعية.

 إعداد املعلمني واملعلامت للعمل يف حلقات القرآن الكريم.

 التأهيل الفني للمرشفني واملرشفات عىل حلقات القرآن
الكريم.

 غرس تعظيم كتاب الله لدى املجتمع.

 العناية بحفاظ القرآن الكريم وتشجيعهم.
 نرش علم القراءات بني الحفّاظ.

التعريف ببيئة العمل واألنظمة العامة
اإلدارة اإلقليمية:
تقع اإلدارة اإلقليمية بالدمام حي الفيصلية بجوار جامع

الفرقان

وتشمل اإلدارات التالية:

اإلدارة التنفيذية – الشؤون التعليمية – املوارد البرشية –

املالية – املشاريع والصيانة – الوقف واالستثامر – التسويق

واإلعالم – التحول الرقمي – التخطيط االسرتاتيجي.
فروع الجمعية:

تتضمن الجمعية  11مكتب تشمل غرب الدمام ورشق الدمام والخرب

وبقيق

ورأس تنورة والنعريية وعنك والقرية العليا والرفيعة والرصار

ووادي املياه.

ولالطالع عىل بيانات كل فرع

https://quran-er.org.sa/branch

حقوق املتطوع:
أ-التقديم يف كافة الفرص املتاحة:

للمتطوع الحق يف التقدم إىل الجمعية يف كافة الفرص

املتاحة ،ويحق له تولّيها ما دامت تتوفر فيه املتطلبات
الخاصة بالفرصة التطوعية ،ويكون له مرونة االختيار يف وقت

التطوع ومكانه وطريقته مبا ال يتعارض وسياسة الجمعية

ومتطلبات الفرصة التطوعية.

ب -تعريف املتقدم للتطوع بحالة الطلب:

تلتزم الجمعية بإعالم كافة املتقدمني بوصول طلباتهم،
وأنها قيد الدراسة ،وهي تلتزم بإعالمهم بنتيجة طلباتهم

قبوالً أو رفضاً ،وبيان أسباب الرفض إن أمكن واإلحالة إىل
فرص تطوعية أخرى بعد موافقته.

ت -تقديم التوجيه املناسب للمتطوع:

يحق لكل متطوع أن يحصل عىل التوجيه املناسب من قبل

الجمعية ،وهو يتضمن التعريف بالجمعية التي سيتطوع

فيها ،واألشخاص الذين سيتعامل معهم ،واألدوار واملهام

التي سيقوم بتنفيذها.

ث -تعريف املتطوع مبهمته وصالحياته:

يكون للمتطوع توصيف لدوره التطوعي بحسب املعايري

املوضحة يف دليل السياسات واإلجراءات ،ويحق للمتطوع

االطالع عليه .وتلتزم الجمعية واملتطوع بحدود هذا الدور .وال
يتم إحداث تغيريات أو تحديثات عىل هذا الدور إال مبوافقة

مشرتكة من املتطوع والجمعية.
ج -تعريف املتطوع مبرجعيته:

يتم تعريف املتطوع باملرجعية اإلدارية والفنية التي يعود

إليها املتطوع خالل أداء دوره التطوعي ،ويتم تزويده بكافة
وسائل االتصال مبسؤوله املبارش ألخذ املشورة والتوجيه

والتدريب يف أثناء عمله.

ح -االحتواء واالحرتام:

للمتطوع الحق الكامل يف أن توفر له بيئة العمل الخاصة

والتقدير واالحرتام الالئق به ،وأن يتم اعتبار آرائه ومقرتحاته
ومالحظاته بوصفه عضوا ينتمي للجمعية.

خ -السالمة:

يحق للمتطوع أن ميارس دوره التطوعي يف بيئة آمنة من

املخاطر التي تهدد سالمته البدنية أو النفسية ،وأن توفر له

الجمعية الدعم املعريف واملادي بخصوص إجراءات السالمة
وأدواتها وكيفية استخدامها وذلك بناء عىل تقييم املخاطر

الذي تقوم به الجمعية كام يف دليل السياسات واإلجراءات.
د ـ اإلرشاف والتغذية الراجعة والتقييم:

وع عىل
 تقوم الجمعية من خالل مدير التطوع باطالع املتط ّمنوذج التقييم قبل االنخراط يف املهمة التطوعية

والوقوف عىل بنوده مع مرشف التقييم ليكون املتطوع

عىل اطالع عىل بنود تقييمه مسبقا ،واطالعه عىل نتائج

سري مهمته التطوعية من خالل استعراض ما تم تحقيقه أو

إنجازه ومدى إتقان العمل الذي أوكل إليه واألخطاء التي قد
تكون قد حصلت وكيفية عالجها.

 تكون هنالك جلسات متابعة دورية أسبوعية أو شهرية مثالللتأكد من تحقيق أهداف املهمة التطوعية من خالل
املعلومات الواردة من امليدان أو املرشفني واملتعلقة
بأداء املتطوع وتحقيق أهداف العمل .وعند الحاجة يبقى
املتطوع تحت إرشاف مستمر أثناء تأدية مهامه التطوعية

لتقويم أدائه ليتامىش مع سياسات الجمعية.

 تقوم الجمعية بأخذ التغذية الراجعة من املتطوع عن أداءالجمعية وطبيعة دوره التطوعي وتعامل مسؤوليه
واملوظفني معه ،ويتم اعتبار هذه التغذية الراجعة يف
تطوير التطوع يف الجمعية.

ذ ـ التدريب والتطوير

 عند الحاجة يخضع كل متطوع لفرتة تدريب تحت إرشافالجمعية قبل قيامه بأي مهام تطوعية.

 يتم من خالل التدريب استكشاف قدرات املتطوع ملقابلتهابطبيعة املهام التي تناسب قدراته ومهاراته وظروفه

واحتياجاته.

 يتم يف بعض املهام التطوعية الخاصة تخصيص برنامجتدريبي يخصص فقط ألداء تلك املهمة.

 يجب عىل املتطوع االلتزام بجميع الربامج التدريبية التيتقدمها الجمعية التطوعية كجزء من برنامجها لتطوير
كفاءات العاملني لديها.

ر  -رسية املعلومات

تقوم الجمعية بجمع معلومات التواصل الخاصة باملتطوع
باإلضافة إىل بعض البيانات الشخصية للمتطوع ،وتتعهد

الجمعية بالحفاظ عىل خصوصية هذه املعلومات وعدم
ترسيبها ألي طرف ثالث دون علم املتطوع أو استخدامها

ألي غرض آخر غري الذي جمعت له ،وتتحمل الجمعية

املسؤولية القانونية حيال ذلك.
ز ـ الغياب:

يحق للمتطوع عدم الحضور بسبب املرض أو أي عارض يحصل

له يحول دون أدائه لدوره التطوعي ،برشط أن يبلغ مسؤوله

املبارش بعدم قدرته عىل الحضور قبل  24ساعة من موعد
حضوره .ويف حالة حدوث أمر طارئ يتم إبالغ املسؤول يف

أقرب فرصة ممكنة.

س – التظلم:
يحق للمتطوع أن يرفع تظلام أو شكوى حول أي قرار أو سلوك
أو أسلوب يف التعامل واإلدارة أو نحو ذلك يتعارض مع دوره
التطوعي وسياسة ومعايري الجمعية يف التطوع ،ويتم ذلك
بحسب اإلجراءات املوضحة يف دليل السياسات واإلجراءات.

ش  -التكريم والتقدير:
يحق لكل متطوع ملتزم إيجابياً مع الجمعية أن يحصل عىل
التقدير والتكريم الذي يتالءم مع احتياجاته ورغباته ضمن
إمكانات الجمعية ،وأخذ مرئياته والتعرف عىل احتياجاته ملواءمة
خطة التطوع عليها كجزء من تقدير إسهامه يف تحقيق رسالة

الجمعية.

ص  -إنهاء االتفاق أو تغيري الفرصة التطوعية:
ميكن للمتطوع أن ينهي اتفاقه مع الجمعية التي يتطوع فيها،
أو تغيري الفرصة التطوعية التي يقوم بتنفيذها يف أي وقت
يشاء ،برشط أال يؤثر ذلك يف سري العمل الخاص بالجمعية
والتزامات املتطوع األساسية تجاهها بشكل كبري ،ويتم أخذ
مالحظاته وتغذيته الراجعة تجاه الجمعية وتجربته التطوعية عند
إنهاء العقد أو تغيري الفرصة التطوعية.

رحلة املتطوع يف الجمعية:
التسجيل يف
فرصة تطوعية
مناسبة

إجراءات
الفرز والتسجيل

اتفاقية

التعرف عىل
الجمعية

تنفيذ العمل
التطوعي

تقييم األداء
والتغذية الراجعة

التطوع

االطالع عىل
تفاصيل الفرصة
التطوعية
التعرف عىل
املرجعية اإلدارية
والفنية

التكريم
والتقدير

إلتزامات املتطوع:
 تحديد فرتة الدوام يتم بالتنسيق مع املرشف الفني.
 التقيد باللباس وفقاً لآلداب والذوق العام.

 يجب حضور اللقاء التعريفي للمتطوعني واالطالع عىل الئحة
املخالفات والتوقيع بالعلم.

 اإللتزام مبواعيد التدريب إن وجدت.

 اإلعتذار عند وجود طارئ يلزم إبالغ املرشف الفني قبل 24
ساعة قدر اإلمكان.

امليزات املقدمة للمتطوعني:
أوالً :الحصول عىل شهادة شكر
ثانياً :توثيق الساعات التطوعية من خالل منصة العمل التطوعي
ثالثاً :املزايا التحفيزية التي يتمتع بها موظفو الجمعية أثنا
فرتة التطوع

إجراءات التعامل مع مخالفات املتطوعني املحتملة
املخالفة
نرش معلومات مغلوطة تشوه
صورة الجمعية
تصوير املستفيدين ونرش الصور
دون أذن مسبق
لبس غري الئق ومخالف للبس
الرشعي
تصوير املستندات املالية
أو الفواتري

مستوى

مرات

املخالفة

التكرار

عايل

مرة واحدة

كتابة تعهد بعدم تكرار املخالفة

منخفض

مرتني

كتابة تعهد بعدم تكرار املخالفة

متوسط

مرة واحدة

املنع من الفرص للمشاركات الجامعية

عايل

مرة واحد

اإلجراء

إيقاف العمل التطوعي
واملنع من العمل التطوعي مع الجمعية

أي أذى لفظي أو جسدي
للمستفيدين

عايل

مرة واحدة

املنع من الفرص للمشاركات الجامعية

( الطالب ) أو املرشفني
إساءة استخدام الصالحيات
املمنوحة
البعد عن العنرصية والطائفية

متوسط

مرتني

كتابة تعهد بعدم تكرار املخالفة

عايل

مرة واحدة

كتابة تعهد بعدم تكرار املخالفة

مناذج املتطوعني:
 -1منوذج اتفاقية املتطوع

 -2منوذج تعويض عن املرصوفات
تقوم الجمعية بتوفري املوارد التي يحتاجها املتطوع للقيام مبهامه ،وتعويضه عن كافة املصاريف
املالية التي قد يتحملها والتي تتعلق بأداء التطوعي حسب اإلجراءات الرسمية وأخذ املوافقة املسبقة
وتعبأة النامذج الالزمة

 -3منوذج الشكوى أو التظلم
تحفظ الجمعية للمتطوعني حقوقهم يف حالة عدم توافق املتطوع مع اآلخرين أو عدم متكينه من
مامرسة التطوع أو اإلساءة له بأي شكل من األشكال ويحق له الرفع باستخدام النموذج

 -4منوذج استبانة رىض املتطوع

