


مفھوم التطوع:

التبرع بالجھد أو المال أو الوقت أو االثنین معاً, للقیام بعمل أو أنشطة لخدمة 
المجتمع لیس مطالباً بھ الفرد أو مسئوال عنھ ابتداء بدافع غیر مادي, وال یأمل 

المتطوع الحصول على مردود مادي من جراء تطوعھ, حتى ولو كان ھناك بعض 
المزایا المادیة, فھي ال تعادل الجھد والوقت المبذول في العمل التطوعي.

أ) أھمیة العمل التطوعي للمجتمع:

- سد العجز في بعض المھارات التي یحتاجھا المجتمع .
- تحویل الطاقات الخاملة إلى طاقات منتجھ

- المتطوع من داخل المجتمع یكون أدرى بأبعاد المشاكل وكیفیة التعامل معھا.
- تعبئة الطاقات البشریة والمادیة وتوجیھھا نحو العمل االجتماعي

ب) للھیئات والمؤسسات والجمعیات

- سد النقص الذي تعاني منھ الھیئة أو المؤسسة او الجمعیة في عدد الوظائف .
- مساعدة الھیئات والمؤسسات و الجمعیات للتعرف علي احتیاجات المجتمع 

وتعریف الھیئة للمجتمع
- الدفاع عن األفكار التي تقوم علیھا الھیئات والمؤسسات والجمعیات في المجتمع 

وترویجھا وجذب المساندة والمساعدة المادیة والمعنویة لھا .
- تقلیل األعباء المالیة.

ج) للمتطوعین

اكتساب خبرة استثمار أوقات الفراغ بطریقة مجدیة وتوجیھ الطاقات الكامنة في 
القنوات الصحیحة.

إشباع الكثیر من الحاجات النفسیة واالجتماعیة مثل إثبات الذات، النجاح، والحاجة 
إلى االنتماء واألمن .



من ھو المتطوع:

ھو الشخص الذي یتمتع بمھارة أو خبرة ألداء واجب اجتماعي طواعیة واختیاره 
لھ ال یكون لھ أي مردود مادي أو وظیفي مقابل لجھده المبذول .

 

أھداف إدارة التطوع بالجمعیة:

تھدف إدارة التطوع إلى تحقیق عدد من أھدافھا اإلنسانیة السامیة والنبیلة, وذلك 
من خالل تزوید  الجمعیة باألعداد المطلوبة من األفراد ممن لھم خبرات ومھارات 

یمكن لھا النھوض بالعمل االجتماعي داخل الجمعیة بما یساعدھا على تحقیق 
أھدافھا . ویمكن الھدف األساسي في تنظیم عملیة التطوع وتوجیھ جھود 

المتطوعین, ووضع الخطط والبرامج التدریبیة الالزمة لھم, ومتابعة أعمالھم 
وتقویمھا بما یضمن االستفادة من قدراتھم بالشكل الصحیح بما یحقق األھداف 

التي تسعى الجمعیة لتحقیقھا.

المجاالت التطوعیة :

- العالقات العامة واإلعالم

- المشاركة في الحمالت الدعائیة .

- المشاركة في تنظیم المعارض التوعویة.

- المشاركة في التغطیات الصحفیة ونشر األخبار.

- المشاركة في التعریف بأنشطة الجمعیة.

- الخدمة االجتماعیة والثقافیة وتقدیم التدریب والتعلم والدورات.



أھمیة العمل التطوعي :

- المشاركة في التنمیة االجتماعیة واالقتصادیة.
- تعزیز القیم النبیلة واإلنسانیة والمشاركة في توحید النسیج المجتمعي ومواجھة 

الظواھر المسیئة.
- حمایة الشباب والفئات المختلفة من السلبیات االجتماعیة والنفسیة التي   

  یتعرضون لھا لكون التطوع سلوكا ینمي روح اإلرادة والعمل العام والعطاء.
- تنمیة المواطنة وتحقیق االنتماء االجتماعي.

- تحسین متطلبات العمل وتلبیة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنین.

أھمیة العمل التطوعي :

- المشاركة في التنمیة االجتماعیة واالقتصادیة.
- تعزیز القیم النبیلة واإلنسانیة والمشاركة في توحید النسیج المجتمعي ومواجھة 

  الظواھر المسیئة.
- حمایة الشباب والفئات المختلفة من السلبیات االجتماعیة والنفسیة التي 

  یتعرضون لھا لكون التطوع سلوكا ینمي روح اإلرادة والعمل العام والعطاء.
- تنمیة المواطنة وتحقیق االنتماء االجتماعي.

- تحسین متطلبات العمل وتلبیة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنین.

أشكال التحفیز والتقدیر :

- زیادة مسؤولیات وسلطات المتطوع.
- مزید من التدریبات المتخصصة.

- إدماجھ ضمن ھیكل المنظمة إن أمكن ذلك.
- إشعاره باالنتماء للجمعیة وإلنجازاتھا.

- تقییمھ دوریا بالتنسیق معھ لیقف معك على مدى تطور أداؤه وقدراتھ.
- مكافأتھ معنویا بتكریمھ في تجمع عام للجمعیة أو في حفلھا السنوي أو خالل 

  االنعقاد الدوري للجمعیة العمومیة.


