آلية إدارة المتطوعين
* تلتزم الجمعية بتقديم وصف مهام كامل ومفصل للفرصةة التوعييةة المتةع رل يلةص م صةة العمةل
التوةةعي ويتضةةما العصةةف  :الغةةرم مةةا العمةةل التوةةعي  ،وصةةف المهةةام التة بةةيقعم بهةةا كةةل
متوعع  ،تفاصيل الجدول الزم للبرامج  ،وكا ة المعلعمات الت تديم ذلك.
* تلتزم الجمعية بالحفةا يلةص ةل المتوةعع مةا سةيل تيةجيل بيا اتةة ة م صةة العمةل التوةعي
التابعة لةعااةل المةعاة البرةرية وإصةداة هةها ل تقةر يهةا بالتةدمات التة كةدمها كةل متوةعع ويةد
اليايات الت يمل بها.
* أن يتحلص المتوعع بالتلل الحيا بتعاملة مع العامليا  ،كما ي بغ يلية االهتمام بالمظهر
التاةج بما يتماهص مع تعاليم الةديا اسبةيم واا اا العامةة للمجتمةع ،ومةا تولبةة بيعةة
العمل الم ا بة .
* أن يظهر المتوعع االبتعدا التام لتحمل الميؤولية  ،وت فيذ المهام المعكلة إلية يلص أكمةل
وجة  ،والمثابرل يلص االبتمراةية األ اء بروح يالية سيل ترل التوعع المتفل يليها .
* أن يتحلص المتوعع بالثقة بال فس ويتمتع بروح التعاون مع الزميء.
* أن يكعن الهدف ما التوعع سالصا ً لعجة هللا ال يرجة المتوةعع مةا سيلةة تحقيةل أهةداف
هتصية تضر بمصالح العمل أو العامليا ما مع فيا أو متوعييا أو جهات أسرى .
* أن يلتزم المتوعع بالحفا يلص ممتلكات الجمعية.
* يلتزم المتوعع بالحفا يلص أبراة العمل والمعلعمات التاصة ويدم إ رائها ساةج إ اة
العمل أو الحديث بها مع األسريا.
* ال يحل للمتوعع الموالبة بأية مبالغ مالية جراء كيامة ببعض األيمةال المعكلةة إليةة  ،كمةا
ال يحل لة بموالبة الجمعية بالحصعل يلص و يفة سيل تةرل التوةعع أو بعةدها  ،ويعتبةر مةا
يقعم بة ما يمل توعي سالصا ً لعجة هللا يز وجل بدون مقابل ما ي أو أي التزامات أسرى
يوالب بها األما ة .
* يحةةل للجمعيةةة إ هةةاء سةةدمات المتوةةعع ي ةةد يةةدم التزامةة بأوكةةات الحضةةعة واال صةةراف

وكذلك يمد يدم التزامة بإ جاا المهام المعكلة إلية  ،أو إضراةه بمصالح العمل.
* تلتزم الجمعية بحفظ قعق المتوعع وكرامتة ما ا ترام وتقدير ما كبل جميع العامليا بها
.
* تلتزم الجمعية بتحمل كا ة المصاةيف الما ية المترتبة يلةص تكليةف المتوةعع بالقيةام بمهةام
تحتاج لصرف مبالغ مالية س جااها.
* تلتزم الجمعية بتقديم هها ات الركر والتقدير والتبرل للمتوةعع ة ةال أجةا ت فيةذ المهةام
المعكلة إلية يلص أتم وجة  ،يلص أن يتم كامل المدل الزم ية المتفل يليها  ،و ة ةال ا قوةاع
المتوعع أو ايتذاةه  ،إن الجمعية غير ملزمة بتقديم هها ل يا المدل الت كضاها بابقا.
* تلتزم الجمعية بتع ير المعلعمات اليامة للمتوعع س هاء كا ةة األيمةال المعكلةة إليةة  ،مةع
ا يية يلص كل ما ييتجد ما أ داث اسل الجمعية تتعلل باأليمال المعكلة إلية.
* يحل للجمعية م ح المتوعع مكا أل ةمزية يب ما تراه م اببا وذلك إااء ما يقدمة لها مةا
سدمات سيل ترل التوعع المحد ل والمتفل يليها.
* االلتزام بالمدل الزم ية المحد ل للتوعع بالجمعية كما هع محد

م صة العمل التوعي .

