
 

 

 

 

ن بمنظمة جمعية غراس لرعاية االيتام اك المتطوعي   منطلقات و رؤية المنظمة إلشر

ـه و تهدف 1437منظمة جمعية غراس لرعاية األيتام بجازان هي منظمة غير ربحية تأسست عام 

 إىل : 

 توفير الرعاية االجتماعية و التعليمية و التدريبية لأليتام .  -

 تكوين بيئة مناسبة لدعم اليتيم عىل مواجهة الحياة .   -

-  
ً
 و معنويا

ً
 .  تقديم الرعاية الشاملة لأليتام ماديا

ن  -1 اك المتطوعي   منطلقات ورؤية الجمعية إلشر

ن حيث نؤمن أن   اك فعال للمتطوعير وال يمكن أن نحقق أهدافنا وأدوارنا الرئيسية إال من خالل إشر
، ولذا فإن منطلقاتنا  ن ن الجمعية والمتطوع، وتعود بالنفع عىل كال الطرفير التطوع عملية تبادلية بير

ن ترتكز عىل:  اك المتطوعير  إلشر

 مضاعفة القدرة عىل تلبية احتياجات اليتيم.  . 1
ي مجال خدمة اليتيم. ت . 2

ن فن اك المتطوعير  عزيز المواطنة الفاعلة وتفعيل إشر

ية. تغطية احتياجات الجمعية من الكوادر  . 3  البشر

ي  
ي أدلة التطوع والت 

ن وحماية حقوقهم كما هو منصوص عليه فن وتؤمن الجمعية بدعم المتطوعير
العو  الجمعية مجموعة من  لدى  تطوعهم  ، وسيحقق  ن المتطوعير بحقوق  ي ستعود تعرف 

الت  ائد 

 إليهم ومنها: 

1 .  . ن ي تعزيز الجانب التطوعي لدى المتطوعير
 المساهمة فن

2 .  .  الحصول عىل شهادات التطوع وعد الساعات التطوعية والعائد المجتمعي

 التكريم والتقدير.  . 3

 
ن  اك المتطوعي   آلية إشر

 

اك   ة إلشر  لتحقيق هذه الرؤية فإن جمعيتنا توىلي أهمية كبير
ً
،وسعيا ن من خالل تصميم   المتطوعير

ها عير القنوات الرسمية و تسويقها بطرق مبتكرة و عير منصة العمل التطوعي   الفرص المتنوعة ونشر

ن   ية مؤهلة لتحقيق هذه الرؤية   وتأهيل و تطوير فريق العمل و المتطوعير وتخصص لذلك موارد بشر

، وتفتح أبوابها لجميع   ن ي التطوع عير قنوات التواصل الرسمية وتلبية طموحات المتطوعير
ن فن الراغبير

. 

 



 

 
 

 

 
 

ن جزء ال يتجزأ من الجمعية وسوف توفر لهم الجمعية الدعم  المتطوعير بأن  كما تؤمن الجمعية 

 :  التاىلي
 .توفير بيئة عمل صحية وآمنة. 1

ن المتطوع عىل الفرصة المناسبة لتخصصه. 2  .تسكير

وط وأحكام العمل  3  التطوعي الخاصة بالجمعية. .الحصول عىل نسخة من وثيقة شر

 .توقيع عقد تطوع مع الجمعية والحصول عىل نسخة منه. 4

 .الحصول عىل كل ما يلزم ألداء المهمة الموكلة إليه من أدوات ووسائل ودعم. 5

 والتطوير عند االحتياج.  والتأهيل.التدريب 6
 .حسن المعاملة وسهولة اإلجراءات وحق التعبير عن الرأي. 7

ي 8
 طرح األفكار.   .المشاركة فن

ن حت  يكونوا قادرين عىل إنجاز  م الجمعية بتقديم كافة برامج التوجيه والتدريب للمتطوعير ن كما تلي 
 أدوارهم التطوعية بكل يش وسهولة. 

إن برنامج التطوع الخاص بنا مدعوم بسياسات مناسبة تم اعتمادها من قبل اإلدارة العليا، وسوف 

ن كحد أقىص  لضمان توافقنا  يتم تحديثها مت  ما دعت الحاجة   عىل أن يكون ذلك خالل كل سنتير
ي المؤسسات غير الربحية. 

ن فن اك المتطوعير  مع معايير إشر
 

 

 

 للتواصل  

 0173220344رقم مدير وحدة التطوع 

 volunteerghiras@gmail.com االيميل الخاص بوحدة التطوع/ 

  Aytamjazan@عىل تويي  / حساب الجمعية الرسمي 

 volunteerghiras@سناب شات /  –انستقرام  –عىل تويي   حسابات وحدة التطوع
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