
..اتكيت التطوع
دليلك نحو العمل التطوعي



ثة؟ قطاعات التنمية في الدولة الحدي

القطاع العام

القطاع الخاص

يالقطاع غير الربح



!  ةمسميات مختلف
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ما هو دور القطاع الثالث؟ 

مساعدة الحكومة في سد الثغرات اسيةدعم الفئات المحتاجة بالمتطلبات األس

مشاركة أفراد المجتمع في التنميةتعزيز المواطنة والقيم والفضيلة

أ العدالةتقييم القطاع الخاص وتحقيق مبد



التطوع من منظور ديني؟ 

ف العملللل التطلللوعي الللاعرة اجتماعيلللة تحقلللق التلللرابط والتلللا ل

سللول والتلليخي بللير أفللراد المجتمللع حتلل  يكللور كمللا و للف  الر

مثللللل الملللل منير فللللي تللللوادعم : ) للللل ي عليلللل  وسلللللم بقوللللل 

وتعللاطف م وتللراحم م كالجسللد الواحللد ى ا اشللتك  منلل  عضللو 

(.تداع  ل  سائر الجسد كالحم  والس ر



تطيع الفرق بير ما نفعل  وما نسل

أر نفعلللللل  يكفلللللي لحلللللل جميلللللع 

.المشاكل وتغيير العالم

غانديم اتما



ـردي عو النشاط ال ي يقوم ب  المتطلوعير بشلكل فل

أو جمللاعي بللةرادة  اتيللة لخدمللة المجتمللع عبللر م للام 

محددة مـر خللل المشلاريع التطوعيلة أو المناملات 

.غير الربحية مر غير ترقب لعائد مادي

دة ال يئة السعودية للموا فات والمقاييس والجو

؟ ماذا نعني بالتطوع



:ممارسات العمل التطوعي

سلوك تطوعي

عمل م سسي



:نفئات المتطوعي

متعاور منتام

حسب وقت المتطوعير



..سؤال

؟لما ا أتطوع



العائد مر التطوع

ة التغ ي
ةالروحي

تنمية 
المجتمع

تنمية 
ال ات

؟ما يدفع الناس للتطوع



األجر والمثوبة
الرضى عن 

النفس
دةبناء علقات جي

تعلم أو تعزيز 
م ارات

مساعدة األخرير
الشعور 
اه بالمس ولية تج
المجتمع

المكانة 
االجتماعية

زكاة علم
اء المساعمة في بن
الوطر

منا رة قضية 
مجتمعية لماذا أتطوع ؟



مع من أتطوع؟

منامة غير 
ربحية

مشروع غير
ربحي

فريق 
تطوعي



:عاختر المكان المالئم للتطو

تشاركك نفس االعتمام والقضية

لدي ا م داقية وتحقق العدالة للقضية

تكسبك التدريب وتمكنك لتكور أفضل

تقدر وجودك وتجعلك تستمتع بالعمل 



كيف أتطوع؟
من ات 
التوا ل 
االجتماعي

العلقات 
الشخ ية

المن ات 
الوطنية 
للتطوع

األندية 
الطلبية

مشاركات 
سابقة



:اتكيت التطوع

التعاور وروح 
المبادرة

ع تبادل االحترام م
الفريق والجم ور

االت ال مع 
اآلخرير

ىا ار الحماس حل المشكلت
الجاعزية 
واالستعداد 



..الشهادة التطوعية في

؟ما ا تفيدني



:مستويات المتطوعين



:مجاالت وأشكال العمل التطوعي

البيئة  حية

تعليمية دينية

حقوقية توعوية

ثقافية خدمية



ال ينفق أموال بدور ى رئقتمثيل المنامة بالشكل اللاحترام سياسات المنامة

االعت ار قبل االنسحاباستشارة المس ول أو المشرفيحترم علقات المنامة

حضور االجتماعاترابلغ المس ول بعدم الحضوالمشاركة في المشاريع

حفا وىعادة الع دة
المحافاة عل  سرية 

المعلومات
حل المشكلت مع المس ول

:واجبات المتطوع



:حقوق المتطوع

بيئة  حية وآمنةالمردود االيجابيأعمال مناسبة

المشاركة بالبرامجرفض أي م مة مع التبريرتقييم مستمر

 الح ول عل  الدعم والتوجي
ىعادة ما  رف  مر مال  

الخاص
ش ادة خبرة وخطاب تو ية

تو يف وايفيمعاملة محترمةت يئة وتدريب

فترات راحةمعرفة الفرص المتاحةحق استخدام مرافق الج ة

يتعرف عل  ىجراءات 

المنامة
توفير األدوات المناسبةحفا بيانات  الشخ ية



ة، ىّر أي خطر ي دد سلمة المتطوع بالمنام

للللنص ويعللّرض حياتلل  للخطللر، يعتبللر منافيللا  

بمنلع المعلر في حقوق اإلنسار، وال ي يقتضي

تعللريض حيللاة أي ىنسللار للخطللر م مللا كانللت 

.   الاروف، ويشدد عل  حفا سلمت ، وحيات

:األمن والسالمة للمتطوعين



..مليور متطوع

ـهل ستصل الــ



:التطوع باألرقام





..التطوع الوعمي

ما عو 



:تذكر هذه النصائـح

التطوع ليس 
مجاني

التطوع يتطلب
منك ال بر

أخدم الناس 
وكأنك  احب 

الحاجة

ا ُكر قارئ مطلع
عل  المتغيرات

ال ت مل نفسك 
ولبي احتياج ا



:منصة العمل التطوعي



:منصة التطوع الصحي


