نموذج ( )11ميثاق االلتزام
جمعية سند الخيرية لدعم األطفال المرضى بالسرطان هي جمعية خيرية تقدم خدماتها في مجال دعم ومساندة األطفال
المرضى بالسرطان وذويهم ،حيث ابدت المتطوعة رغبتها واستعدادها للمساهمة في دعم العمل التطوعي لتلبية
احتياجات برامج وخدمات وأنشطة الجمعية من خالل المشاركة في "  ".........من الفترة  ..............من الساعة
 ...........وسيتم متابعة عملها من قبل وحدة التطوع وكذلك مسؤولة شؤون المتطوعين حصة الهزاع وعن طريقهما
يمكنها تقديم اعتذار عن الحضور أو تقديم طلب تعويض أو رفع أي شكوى أو حتى مناقشتها فيما يخص طبيعة عملها
التطوعي

اوالً :التزامات "المتطوعة":
.1
المحافظة على السلوك واآلداب العامة للمجتمع بما يتماشى مع تعاليم الدين اإلسالمي وااللتزام بالزي الذي
تحدده الجمعية.
.2
المحافظة على سرية المعلومات الخاصة بالجمعية أثناء وبعد العمل التطوعي ،وتتحمل المتطوعة كامل
المسؤولية القانونية في حال اإلفصاح عنها من دون أخذ إذن خطي من مسؤول شؤون التطوع بالجمعية.
.3
ال يحق للمتطوعة إعطاء التصاريح باسم الجمعية في أي وسيلة إعالمية بما في ذلك مواقع التواصل
االجتماعي.
.4
ال يحق للمتطوعة التصوير داخل  ...........بأي شكل من األشكال.
.5
تحمل المسؤولية والقدرة على إنجاز المهام الموكلة إليها على أكمل وجه.
.6
االلتزام بمواعيد الحضور واالنصراف التي يحددها مسؤول شؤون التطوع في الجمعية وأخطاره في حال
التأخر عن الحضور في المواعيد المحددة بوقت كاف.
.7
االلتزام بال محافظة على ممتلكات الجمعية والعهد المسلمة لها بكافة أشكالها والحرص على إعادتها وتسليمها
لمسؤول شؤون التطوع بالجمعية.
 .8على المتطوعة تقبل التوجيه من مسؤولين الجمعية وعدم اإلساءة لهم أو للمستفيدين او للجمهور سوا ًء بالقول او
الفعل او االيحاء او بأي طريقة أخرى.

ثانياً :التزامات جمعية سند الخيرية:
 .1تعريف المتطوعين بالجمعية وطبيعة عملها وأهدافها من إشراك الجمعية.
 .2الحفاظ على سرية المعلومات الخاصة بالمتطوعة.
 .3تحديد المسؤوليات الموكلة للمتطوعة بما يتناسب مع إمكانياتها وتزويدها بكافة المعلومات والوسائل لتسهيل أداء
مهامها.
 .4تقديم التدريب الالزم في حالة دعت الحاجة إلى ذلك لكي تقوم المتطوعة بعملها في أحسن ما يكون.
 .5توفير وجبة غذائية للمتطوعين.
 .6تسليم المتطوعة شهادة شكر بعدد الساعات التطوعية في حال أجادت تنفيذ المهام الموكلة إليها على أتم وجه.
 .7يحق للجمعية االستغناء عن خدمات المتطوعة وعدم تسليمها شهادة التطوع وذلك بحسب ما يلي :
.8
عدم التزام المتطوعة بأوقات الحضور واالنصراف.
.9
عدم التزام المتطوعة بإنجاز المهام الموكلة إليه.
.11
اضرار المتطوعة بمصالح الجمعية.
أقر

أنا

المتطوعة..........................................:رقم

جوال......................................

هوية.....................................

ايميل..............................................

مسمى

الفرصة

التطوعية ....................:بأنني قرأت التعليمات المذكورة أعاله وأتعهد بااللتزام بها والسعي لتحقيق أهداف الجمعية
فيما يعود نفعه لدعم األطفال المرضى بالسرطان.

