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 آلية إدارة املتطوعين

 ()حياتناالجمعية األهلية للتوعية الصحية  

 ( 341مسجلة بوزارة املوارد البشرية والتنمية االجتماعية برقم )
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 دليل املتطوع 

 بطاقة تعريف

 . الجمعيةفي  ين املتطوع  آلية إدارةإعطاء فكرة عامة حول إعداد   -1 الهدف منه 

 ومدير التطوع في تصميم الدليل.مساندة منسق  -2

 املتطوعون  -1 املعنيون  

 2019أغسطس /  الثالث االصدار 
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 املقدمة 

 لكل متطوع سينضم إلى العمل التطوعي في  
ً
من شأنها    هاّمة ، حيث يحتوي على معلومات  الجمعيةُيعدُّ هذا الدليل مرشدا

تساعده   ومسؤولياته  ألداءأن  حقوقه  على  والتعرف  التطوعي  واملسؤوليات    ،دوره  املعلومات  أبرز  الدليل  هذا  ويلخص 

، وعند الحاجة إلى  الجمعيةلى معرفة بها قبل بدء التطوع في  والواجبات وغيرها من األمور التي يحتاج املتطوع أن يكون ع

أو التواصل مع إدارة  التفصيلي،  يل السياسات واإلجراءات  تطوع ودلخدمات الالتوضيح ينبغي الرجوع إلى إدارة  املزيد من  

 وحدة التطوع بالجمعية عبر االيميل: 

 

 

 

 وتاريخها الجمعيةمقدمة عن  -1

وزارة   تصريح  بموجب  الرياض  بمنطقة  حياتنا  الصحية  للتوعية  األهلية  الجمعية  تأسيس  تم  وتوفيقه  املوارد  بحمد هللا 

 م .2006/ 3/ 13ه املوافق 1427/ 25/3وتاريخ   341االجتماعية رقم  والتنمية   البشرية

إلى  حيث   في متهدف الجمعية  العاملين  التوعية الصحية وتطوير وتدريب  التوعية الصحية وكذلك  إقامة نشاطات  جال 

 استقطاب واستثمار الخبرات واملوارد في مجال التوعية الصحية . 

وتشمل نشاطات الجمعية تقديم البرامج واملشاريع التوعوية التي تسهم في تعزيز نمط الحياة الصحي وكذلك دعم البرامج  

 التي تخص نمط الحياة الصحي .
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 شراك املتطوعين ل  الجمعيةمنطلقات ورؤية  -2

عنى بتقديم   هـ1427غير ربحية تأسست عام    صحية  هي جمعية  الجمعية األهلية للتوعية الصحية )حياتنا( � 
ُ
وت

 .املجتمع فئات والتوعوية لعموم الصحيةالتثقيفية  الخدمات

 

 ومن أهداف الجمعية العامة والتي تخدم قضية التطوع وإشراك املتطوعين ما يلي:

 نشاطات التوعية الصحية إقامة  (1

 التطوير والتدريب املنهي للعاملين في مجال التوعية الصحية (2

 استقطاب واستثمار الخبرات واملوارد في مجال التوعية الصحية  (3

 

عملية  التطوع  أن  نؤمن  حيث  للمتطوعين  فعال  إشراك  خالل  من  إال  الرئيسية  وأدوارنا  أهدافنا  نحقق  أن  يمكن  وال 

 واملتطوع، وتعود بالنفع على كال الطرفين، ولذا فإن منطلقاتنا إلشراك املتطوعين ترتكز على: تبادلية بين الجمعية

 املالية(.-ترشيد استخدام املوارد )البشرية .1

 مضاعفة القدرة على زيادة اإلنتاج. .2

 تعزيز املواطنة الفاعلة وتفعيل إشراك املتطوعين. .3

 نشر ثقافة التطوع الصحي.  .4

 "جمعية رائدة في التوعية والتثقيف الصحي، من خالل بيئة مؤسسية متميزة وبرامج مستدامة" ونسعى ألن نكون   

فإن   الرؤية  هذه  لتحقيق   
ً
مؤهلة    جمعيتناوسعيا بشرية  موارد  لذلك  وتخصص  املتطوعين،  إلشراك  كبيرة  أهمية  تولي 

في التطوع عبر املوقع اإللكتروني للجمعية لتحقيق هذه الرؤية وتلبية طموحات املتطوعين، وتفتح أبوابها لجميع الراغبين  

 (www.hayatona.org.sa  .) 

 للتطوع ويسعد بالتواصل معه    عبدهللا أحمد الكاتمي  /األستاذوحتى يتم دعم قضية التطوع في جمعيتنا تم تعيين  
ً
مديرا

 vu@hayatona.org:( والبريد االلكتروني0582226684جوال )عبر 

http://www.hayatona.org.sa/
mailto:vu@hayatona.org
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يتم   وسوف  بالجمعية.  اإلدارة  مجلس  قبل  من  اعتمادها  تم  مناسبة  بسياسات  مدعوم  بنا  الخاص  التطوع  برنامج  إن 

 معايير إشراك املتطوعين في املؤسسات غير الربحية.  لضمان توافقنا مع سنةتحديثها كل 

 

 

 :واألنظمة العامة التعريف ببيئة العمل -3

بيئة عمل كل متطوع تختلف عن اآلخر بحسب الفرصة التطوعية إن كانت بداخل الجمعية أو بخارجها وقبل كل فرصة  

 البيئة وطبيعة العمل التطوعي .تطوعية يتم التواصل مع املتطوعين وتزويدهم بكافة املعلومات عن 

بيئة العمل بجمعية حياتنا هي بيئة متميزة ومناسبة الستقطاب وتمكين املتطوعين من أصحاب الكفاءات واملهارات  

والقدرات واالهتمامات في القطاع الصحي الخيري، تقوم على األخالق اإلسالمية وتطبق النظم والتعليمات الصادرة من  

 العالقة، كما تقوم أيضا على أخالق العمل الخيري وقيمه ومثله النبيلة. الدولة والجهات ذات

  الجمعيةوالذين يعملون باسمها بالتعامل مع املتطوعين وأنشطتهم داخل وخارج وجميع العاملين بها  الجمعيةتلتزم 

 بطريقة مناسبة ومحترمة والئقة.

  التعبير عن آرائهملحفاظ على حقهم في تسعى ل، و لديها ضمن العملية التنظيمية اعتبار متطوعيها كشركاءبالجمعية تلتزم

 تقديم االقتراحات والنقد. تمتاز بالحرية في خلق بيئة مع والقرارات ذات الصلة،   حول أدوارهم

مل  بقدر عاٍل من الشفافية بما في ذلك اللوائح والسياسات وخطط العبتشغيل أنظمة معلوماتها  الجمعية تلتزم

 والبيانات املالية وغيرها، وضمان قدرة وصول املتطوعين لهذه املعلومات حسب أدوارهم التطوعية. 

عن أي سلوك غير قانوني أو غير أخالقي أو حتى غير مناسب من قبل األفراد   املتطوعين باالبالغ الجمعيةيجب أن تدعم 

 أو العاملين أو حتى من قبل اإلدارة، حيث يجب أال يتبع هذا اإلبالغ أي مساس بحقوق هؤالء املتطوعين. 
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 حقوق املتطوع: -4

 : حقوق املتطوع في جمعية حياتناوفيما يلي بيان بأهم 

 

 الفرص املتاحة: التقديم في كافة  -أ

إلى   التقدم  في  الحق     الجمعيةللمتطوع 
ّ
تول له  ويحق  املتاحة،  الفرص  كافة  املتطلبات  في  فيه  تتوفر  دامت  ما  يها 

يتعارض وسياسة  بما ال  التطوع ومكانه وطريقته  في وقت  له مرونة االختيار  التطوعية، ويكون  بالفرصة  الخاصة 

 ومتطلبات الفرصة التطوعية. الجمعية

 املتقدم للتطوع بحالة الطلب:  تعريف -ب

طلباتهم الجمعيةتلتزم   بنتيجة  بإعالمهم  تلتزم  وهي  الدراسة،  قيد  وأنها  طلباتهم،  بوصول  املتقدمين  كافة  بإعالم 

 
ً
  قبوال

ً
 ، وبيان أسباب الرفض إن أمكن واإلحالة إلى فرص تطوعية أو جهات أخرى.  أو رفضا

 التوجيه املناسب للمتطوع: تقديم -ت

متط لكل  قبل  يحق  من  املناسب  التوجيه  على  يحصل  أن  ب الجمعيةوع  التعريف  يتضمن  وهو  التي   الجمعية، 

 ر واملهام التي سيقوم بتنفيذها.  سيتطوع فيها، واألشخاص الذين سيتعامل معهم، واألدوا 

 املتطوع بمهمته وصالحياته:  تعريف -ث

يكون للمتطوع توصيف لدوره التطوعي بحسب املعايير املوضحة في دليل السياسات واإلجراءات، ويحق للمتطوع 

واملتطوع بحدود هذا الدور. وال يتم إحداث تغييرات أو تحديثات على هذا الدور إال    الجمعيةاالطالع عليه. وتلتزم  

 .الجمعيةبموافقة مشتركة من املتطوع و 

 جعتيه:  املتطوع بمر  تعريف -ج

، ويتم تزويده بكافة التطوعي  دوره التي يعود إليها املتطوع خالل أداء  اإلدارية والفنية    يتم تعريف املتطوع باملرجعية

 وسائل االتصال بمسؤوله املباشر ألخذ املشورة والتوجيه والتدريب في أثناء عمله. 

 واالحترام:   االحتواء -ح

اعتبار   يتم  وأن  به،  الالئق  واالحترام  التقدير  الخاصة  العمل  بيئة  له  توفر  أن  في  الكامل  الحق  رائه آ للمتطوع 

 ومقترحاته ومالحظاته بوصفه عضوا ينتمي للمؤسسة. 
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 :السالمة -خ

يحق للمتطوع أن يمارس دوره التطوعي في بيئة آمنة من املخاطر التي تهدد سالمته البدنية أو النفسية، وأن توفر  

الدعم املعرفي واملادي بخصوص إجراءات السالمة وأدواتها وكيفية استخدامها وذلك بناء على تقييم   الجمعيةله  

 اإلجراءات. كما في دليل السياسات و  الجمعيةاملخاطر الذي تقوم به 

 والتغذية الراجعة والتقييم: الشراف -د

خالل    الجمعيةتقوم   - املتطوّ   التطوع  ديرم من  التطوعية باطالع  املهمة  في  االنخراط  قبل  التقييم  نموذج  على  ع 

املتطوع   ليكون  التقييم  بنوده مع مشرف  تقييمه مسبقاوالوقوف على  بنود  نتائج  إ و ،على اطالع على  طالعه على 

سير مهمته التطوعية من خالل استعراض ما تم تحقيقه أو إنجازه ومدى إتقان العمل الذي أوكل إليه واألخطاء 

 تكون قد حصلت وكيفية عالجها.   التي قد

تكون هنالك جلسات متابعة دورية أسبوعية أو شهرية مثال للتأكد من تحقيق أهداف املهمة التطوعية من خالل   -

يبقى   الحاجة  العمل. وعند  أهداف  املتطوع وتحقيق  بأداء  واملتعلقة  املشرفين  أو  امليدان  الواردة من  املعلومات 

 .الجمعيةأثناء تأدية مهامه التطوعية لتقويم أدائه ليتماش ى مع سياسات املتطوع تحت إشراف مستمر 

أداء    الجمعيةتقوم   - عن  املتطوع  من  الراجعة  التغذية  مسؤوليه    الجمعيةبأخذ  وتعامل  التطوعي  دوره  وطبيعة 

 . الجمعيةواملوظفين معه، ويتم اعتبار هذه التغذية الراجعة في تطوير التطوع في 

 التدريب والتطوير -ذ

قبل قيامه   الجمعيةاملسؤولة عن التدريب في    الجمعيةعند الحاجة يخضع كل متطوع لفترة تدريب تحت إشراف   -

 بأي مهام تطوعية. 

ومهاراته وظروفه   - تناسب قدراته  التي  املهام  بطبيعة  ملقابلتها  املتطوع  استكشاف قدرات  التدريب  يتم من خالل 

 واحتياجاته. 

 يتم في بعض املهام التطوعية الخاصة تخصيص برنامج تدريبي يخصص فقط ألداء تلك املهمة.    -

التطوعية كجزء من برنامجها لتطوير   الجمعيةيجب على املتطوع االلتزام بجميع البرامج التدريبية التي تقدمها   -

 كفاءات العاملين لديها.
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 املعلومات سرية -ر 

للمتطوع،   الجمعيةتقوم   الشخصية  البيانات  بعض  إلى  باإلضافة  باملتطوع  الخاصة  التواصل  معلومات  بجمع 

أو   الجمعيةوتتعهد   املتطوع  علم  دون  ثالث  طرف  ألي  تسريبها  وعدم  املعلومات  هذه  خصوصية  على  بالحفاظ 

 ك.  املسؤولية القانونية حيال ذل الجمعيةاستخدامها ألي غرض آخر غير الذي جمعت له، وتتحمل 

 :الغياب -ز 

أن  التطوعي، بشرط  لدوره  أدائه  له يحول دون  أو أي عارض يحصل  املرض  الحضور بسبب  للمتطوع عدم  يحق 

ساعة من موعد حضوره. وفي حالة حدوث أمر طارئ يتم   24يبلغ مسؤوله املباشر بعدم قدرته على الحضور قبل  

 إبالغ املسؤول في أقرب فرصة ممكنة. 

 : التظلم -س

يرفع تظلما أو شكوى حول أي قرار أو سلوك أو أسلوب في التعامل واإلدارة أو نحو ذلك يتعارض يحق للمتطوع أن  

في التطوع، ويتم ذلك بحسب اإلجراءات املوضحة في دليل السياسات    الجمعيةمع دوره التطوعي وسياسة ومعايير  

 واإلجراءات.   

 والتقدير:  التكريم -ش

 
ً
أن يحصل على التقدير والتكريم الذي يتالءم مع احتياجاته ورغباته   الجمعيةمع    يحق لكل متطوع ملتزم إيجابيا

إمكانات   تقدير  وأخذ  ،  الجمعيةضمن  من  كجزء  عليها  التطوع  خطة  ملواءمة  احتياجاته  على  والتعرف  مرئياته 

 الجمعيةإسهامه في تحقيق رسالة 

 أو تغيير الفرصة التطوعية:  االتفاقإنهاء -ص

التي يتطوع فيها، أو تغيير الفرصة التطوعية التي يقوم بتنفيذها في أي    الجمعيةمع    اتفاقهيمكن للمتطوع أن ينهي  

والتزامات املتطوع األساسية تجاهها بشكل كبير.    الجمعيةوقت يشاء، بشرط أال يؤثر ذلك في سير العمل الخاص ب

تجاه   الراجعة  وتغذيته  مالحظاته  أخذ  الفرصة وت  الجمعية ويتم  تغيير  أو  العقد  إنهاء  عند  التطوعية  جربته 

 التطوعية. 
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 التزامات املتطوع -5

هو   و ا  الجزء هذا  الدليل،  هذا  في  الثاني  تجاه  ألساس ي  املتطوع  مسؤوليات  بيان  إلى  التابع    الجمعيةيهدف  البرنامج  أو 

 الذي يتطوع فيه.   للجمعية

 ويمكن أن تشمل هذه املسؤوليات ما يلي:  

 

 : املسؤولية االجتماعية -أ

  بانجازيلتزم املتطوع 
ً
 املوكلة إليه دون تقصير أو خلل.   الجمعيةألهداف  عمله بتفاٍن واحترافية تحقيقا

 اتفاق التطوع:التوقيع على  -ب

 . الجمعيةوتوقعات املتطوع من  ،من املتطوع الجمعيةح توقعات يوّض  تطوعبعمل اتفاق  الجمعيةيقوم املتطوع و 

 :الدوام وأوقات العمل -ت

في امليدان بحسب طبيعة املهمة والبرنامج الذي يوكل إليه   يلتزم املتطوع بالساعات املحددة للتواجد في املكتب أو 

 عند كل برنامج. 

 : سياسة الخصوصية والسرية -ث

جميع   سرية  على  بالحفاظ  املتطوع  بيلتزم  املتعلقة  الخصوصية؛  ذات  البرنامج   الجمعيةاملعلومات  بطبيعة  أو 

التطوعي واملستفيدين منه، وال يستهين في الحفاظ على سريتها بالطرق املعتمدة، وال يقوم بإفشائها لطرف ثالث  

ة  من املتطوع توقيع تعهد بالحفاظ على خصوصي  الجمعيةقد تطلب  ، كما  أو استخدامها خارج إطارها الطبيعي

 املعلومات وعدم إفشائها والتزام كافة إجراءات الحفاظ على سريتها، وذلك إن تطلب األمر.  

 : تضارب املصالح -ج

في  - املتطوع  تتأثر فيه موضوعية واستقاللية قرار  الذي  أو املوقف  أنه “الوضع  يعرف تضارب املصالح على 

أثناء أدائه لوظيفته بمصلحة شخصية مادية أو معنوية تهمه هو شخصيا، أو تهم أحد أقاربه، أو أصدقائه  

مباشرة، غير  أو  مباشرة  شخصية  العتبارات  أداؤه  يتأثر  عندما  أو  التي    املقربين،  باملعلومات  بمعرفته  أو 

 تتعلق بالقرار.  
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-   ،
ً
متطوعا بوصفه  دوره  مع  املصالح  في   

ً
تضاربا ُيعّد  أن  من شأنه  نشاط  أي  في  املشاركة  بعدم  املتطوع  يلتزم 

 وعند وقوع ذلك يقوم بإعالم مدير التطوع بشكل مباشر. 

 : العروض والهدايا -ح

أي   - من  الهدايا  قبول  بعدم  املتطوع  من    سواءً   منظمةيلتزم  أم  البرنامج  من  املستفيدة  الشريحة  من  أكانت 

 يشمل ذلك الهدايا النقدية أو العينية وأية هدايا ثمينة،  ، و اء واألقرباء ألجل العمل التطوعياألصدق

أو  الهدايا الصغيرة مثل الحلويات، والبسكويت، والزهور  في أعراف    ويستثنى من ذلك  عّد 
ُ
ت التي   الجمعية غيرها 

 بأنها مقبولة وغير مكلفة، وينبغي أن يقتصر ذلك على االحتفاالت املوسمية.  

 . هالخاص ب مرجعهإذا كان املتطوع غير متأكد من طبيعة الهدية وإمكانية قبولها أو ال يجب التشاور مع   -

 املظهر الشخص ي والذوق العام:  -خ

البلد   التطوعي  الدور وطبيعة    الجمعيةبحسب سياسة   وأعراف  لقيم وعادات  املالئم  بالزي  بالتقيد  املتطوع  يلتزم 

ال العمل  أداء  يتم  أن ينسجم  تطوعي من خالتي  تعاليم  الله.  ويجب  الحنيفمع  وأنظمة وقوانين   الدين اإلسالمي 

السعودية العربية  مع  اململكة  وتعامله  وتصرفاته  مظهره  في  اإلسالمية  والتعاليم  واآلداب  العام  الشعور  ويراعى   ،

 اآلخرين.  

 

 م:عامل مع إشراك املتطوعين وتمكينهسياسات الجمعية العامة في الت -6

 

الجمعية كتابة سياسات وإجراءات إدارية تحكم عمليات إدارة املتطوعين، بما يتوافق مع احتياجات  تعتمد  •

 الجمعية، وتقوم بإتاحتها ألصحاب العالقة بالتطوع.

تلتزم الجمعية بتغطية جميع االحتياجات املتعلقة بالتطوع، وتعمل على توفير املوارد واملواد الضرورية لقيام   •

 التطوعيةاملتطوعين بفرصهم 
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التقنية الحديثة في التعريف ببرامج التطوع بما يضمن فعالية ودعم عملية إشراك   الجمعية وسائل توظف •

 املتطوعين، وتتخذ كافة االجراءات اإلدارية التي تضمن تحقيق ذلك. 

املهام، بشفافية ووضوح تطوعية ةفرصكل توصيف دقيق لبتقوم الجمعية  •
ً
واملهارات املطلوبة من املتطوع   موضحة

والتي تلبي احتياج الجمعية، كما توضح هذه الفرص الفوائد والعوائد التي تعود على املتطوع من هذه الفرصة  

، وتحليل املخاطر املحتملة وتحديد اإلجراءات التي  وطبيعة اإلشراف والدعم الذي سيحصل عليه من الجمعية

 ه املخاطر. ستقوم باتخاذها لتخفيف تأثير هذ

املهام  تؤمن الجمعية بأهمية التنوع في إشراك املتطوعين، ولذلك تحاول استقطاب شرائح جديدة من خالل  •

 املحددة في الفرص التطوعية التطوعية 

أي تصرف أو سلوك مس يء يصدر عن املتطوع، وال تتغاض ى عن ذلك لكونه  تجاهاإلجراءات التأديبية  الجمعية تتخذ •

، إدراكا 
ً
 منها بأن املتطوع يمثل الجمعية. متطوعا

للفرصة  وسبب تقدمهمدوافع املتطوعين املتقدمين للفرصة التطوعية وتحليل دوافعهم  تقوم الجمعية بدارسة •

 .التطوعية

 املتقدمون على الفرص التطوعية في حال عدم قبولهم، وتقدم التغذية الراجعة لهم مع إمكانية إحالتهم إلى منظمات أخرى   •
ُ
غ
ّ
ُيبل

 ى كان ذلك مناسبا. مت

تكفل للمتطوعين رفع الشكاوى أو حاالت التظلم في حالة عدم توافق املتطوع مع   واضحة  تعتمد الجمعية آلية •

 اآلخرين في بيئة العمل، وتبلغها للمتطوعين باألساليب املناسبة. 

لتطوع التعامل مع هذا  للمتطوع حق رفض املهام التي يرى بأنها خارج نطاق مسؤولياته أو قدراته، وعلى مسؤول ا •

 الرفض بجدية وأخذه بعين االعتبار.

، وتعويضه عن كافة املصاريف املالية التي قد  بمهامهالتي سيحتاجها املتطوع للقيام  املوارد تقوم الجمعية بتوفير  •

 فرصته التطوعية حسب اإلجراءات الرسمية.  يتحملها والتي تتعلق بأداء 

مناقشة قضايا التطوع ومؤشر األداء  وتضمن هذه االجتماعاتلق بقضاياها، تعقد الجمعية اجتماعات دورية تتع •

 خالل تلك االجتماعات.  
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 بالتغذية الراجعة بشكل دوري ومستمر.   ويزود املتطوعين، تهبتقييم أداء املتطوعين وجود قسم التطوعيقوم  •

كافة مستوياتهم اإلدارية، كما تمنح  تقوم الجمعية بتقدير جهود املتطوعين ويسهم في ذلك جميع منسوبي الجمعية ب •

 املتطوعين شهادة توضح إنجازاتهم التطوعية وعدد الساعات التي قدموها كحد أدنى للتكريم.

 

 

 فيما يلي أهم النماذج التي يحتاجها املتطوع :

 نموذج طلب تعويض مصروفات  ❖

 نموذج الشكوى والتظلم  ❖

 نموذج تقييم أداء متطوع ❖
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 طلب تعويض عن مصروفات  نموذج 2ه.

 ُيعبأ من قبل املتطوع  -1

  اسم املتطوع الرباعي حسب الهوية  ةالتطوعيمسمى الفرصة 

  اسم املصرف/ البنك   رقم اآليبان 

  تاريخ الصرف   املشرف الفني 

  تاريخ تقديم الطلب   مبلغ الصرف الجمالي 

 مكان الصرف  املبلغ  بيان باملصروفات 

   

   

   

   

   

 ُيعبأ من قبل املشرف الفني  -2

تم إعطاء الذن للمتطوع بصرف املبلغ وتم مراجعة النموذج والتأكد من إرفاق كافة الفواتير 

 وسالمتها حسب معايير املحاسبة في الجمعية. 
  التوقيع 

 ُيعبأ من قبل مدير املتطوع -1

 شخص آخر ............................ o املحاسب  o املدير املالي  o املدير التنفيذي  o إحالة الطلب 

  التوقيع   مدير التطوع

 ُيعبأ من قبل املتطوع  -3

  التوقيع  تم استالم املبلغ 



 

14 

 

 الشكوى والتظلم نموذج 

 خاص باملتطوع

  اسم املتطوع 

 تاريخ بدء التطوع  رقم الجوال  القسم  مسمى الفرصة التطوعية 

    

 املشكلةنوع  تاريخ املشكلة

 تظلم  o شكوى  o هـ 14/           /

 وصف املشكلة: 

 من يحق له االطالع على الشكوى أو التظلم 

o  املدير املباشر o  مدير التطوع o  املدير التنفيذي 

 خاص بمن ينظر في املشكلة

 التوقيع تاريخ النظر فيها اسم من نظر في املشكلة 

   

 التوجيه:

 والسبب:لم يتم ،  o تم  o تنفيذ التوجيه: 

 إغالق الشكوى 

 التوقيع تاريخ إغالق الشكوى  اسم من أغلق الشكوى 
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 تقييم أداء املتطوع  

  عنوان الفرصة التطوعية 

 من :            /          /                      إلى         /           /      بداية الفرصة التطوعية ونهايتها

 باأليام : )...................( يوم   ، بالساعات : ) ...................( ساعة مدة الفرصة التطوعية 

 مكان الفرصة التطوعية  

  املدينة   املنطقة 

 املتطوعوصف الفرصة التطوعية ووظيفة 

 

 املعوقات أبرز  أبرز اليجابيات 

  

 ضعيف جيد  جيد جدا  ممتاز التقييم 

     . مستوى أداء املتطوع للفرصة التطوعية1

     . التزام املتطوع بالوقت 2

     . التزام املتطوع بأخالقيات العمل التطوعي3

 للتحسين  مقترحات 

 

 التاريخ :                                                                                    اسم املتطوع :                                                                               التوقيع :                        

 التوقيع :                                                                                                   اسم املشرف على الفرصة التطوعية :     

 التطوعية    الفرصةتوصيات املشرف على   

 

 


