آلية عمل قسم التطوع

 /1جمع معلومات املتطوعين واملتطوعات (سفيرات زهرة _ السفراء اإلعالميوون _ األعضاء_ المثقفات

الصحيات _ الشؤون الصحية _األخصائيين النفسيين _ واملتحدثين في أي مشروع أو لدورات تدريبية
تقوم بها الجمعية )
تكون عبارة عن :االسم ثالثي  /رقم الجوال  /رقم الهوية  /تاريخ التطوع  /نوع الفرصة التطوعية /
املدينة  /مقر الفعالية /اسم حسابه على مواقع التواصل االجتماعي /نوع الشهادة التي يفضلها
(الكتروني أو ورقي).
 /2رفع البيانات الخاصة باملتطوعين وساعاتهم عبر منصة التطوع اإللكتروني
 /3استقطاب متطوعين جدد خاصين بالجمعية
 /4التعاقد مع فرق تطوعية
 /5توحيد الشهادة للمتطوع
/6تفعيل اليوم العالمي للتطوع من خالل
_عمل تصميم في اليوم العالمي للتطوع يشمل اعداد وساعات املتطوعين للعام نفسه
_ إدراج أبرز املتطوعين على مواقع التواصل اإلجتماعي
 /7التأكد من راحة املتطوع ومن توفير بيئة عمل مناسبة له

املتابعة مع األقسام والتحقق من:
• عدم عمل اي شهادة للمتطوع دون أن يكون جميع بياناته كاملة في النموذج الخاص إلصدار

شهادة املتطوع
•

االلتزام بسنة التطوع وعدم طلب شهادات لسنوات سابقة ألي جهة اال في حال بدل فاقد

• ضرورة تقييم املتطوع
•

فرز املتطوعين على حسب التقيم ممتاز  /جيد جدا  /جيد

•

التأكد من تسليم الشهادة فور اإلنتهاء من الفرصة التطوعية

مميزات التقيم املرتفع (ممتاز):
• عمل بطاقات للمتطوع ليستفيد من الخصومات التي تعود على املنسوبات واالعضاء في الجمعية
(بشرط ان يتم التطوع بعدد ساعات ال تقل عن  250ساعة خالل السنة)
• منحهم فرص للحصول على دورات تدريبية لتطوير األداء لديهم
• إدراج اسم املتطوع في الئحة الوثيقة الرسمية للمشروع.
• إدراج اسم املتطوع في منصة التطوع اإللكتروني.
• شكر املتطوع عبر مواقع التواصل االجتماعي من خالل ذكر أوجه التطوع والنجاح الذي قدمه
للبرنامج.
• إدراج اسم متطوعة في التعريف عن البرنامج في املوقع اإللكتروني.

مميزات التقييم الجيد جدا والجيد:
• إدراج اسم املتطوع في الئحة الوثيقة الرسمية للمشروع.
• إدراج اسم املتطوع في منصة التطوع اإللكتروني.
• شكر املتطوع عبر مواقع التواصل االجتماعي من خالل ذكر أوجه التطوع والنجاح الذي قدمه
للبرنامج.
• إدراج اسم متطوعة في التعريف عن البرنامج في املوقع اإللكتروني.
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