ميثاق التطوع
فضال اقرأ المعايير الموجودة في الميثاق بعناية.
 .1التعريف بالميثاق:
ميثاق التطوع يحدد قواعد السلوك المطلوبة من كل متطوع يعمل في جمعية السرطان السعودية بالمنطقة
الشرقية.
هذا الميثاق مصمم للتأكد من أن جميع المتطوعين على بيئة من التزاماتهم ومسؤولياتهم في جمعية السرطان
السعودية.
االلتزام بمعايير هذا الميثاق سيسهم في:
 الحفاظ على السمعة الحسنة التي تتمتع بها جمعية السرطان السعودية. استمرار ثقة سكان المنطقة الشرقية في جودة وفعالية برامج جمعية السرطان السعودية.االلتزام بميثاق التطوع هو شرط لجميع المتطوعين ويتماشى مع أفضل الممارسات العالمية في إدارة
المتطوعين.
 .2االلتزام بأنظمة المملكة العربية السعودية:
 سألتزم بجميع القوانين المنظمة للتعامالت في المملكة العربية السعودية.
 سأتجنب التدخل في المسائل السياسية والثقافية والدينية التي تخالف أنظمة المملكة العربية
السعودية.
 سأحترم الرموز الدينية والوطنية في المملكة العربية السعودية.
 .3حدود العمل:
 لن أتصرف في أي شأن طبي أو قانوني إذا لم تكن لدي األهلية النظامية للقيام بذلك أو حصلت
على موافقة خطية من جمعية السرطان السعودية.
 سأقوم بالتنسيق والمشاورة مع مشرفي في العمل التطوعي في حال رغبتي بتمديد أو تقليص مدة
تطوعي مع اللجنة.
 سألتزم بجميع تعليمات األمن والسالمة التي ستقدمها لي إدارة اللجنة خالل مدة تطوعي معها.

 سأخبر مشرفي في العمل التطوعي في حال مغادرتي مقر التطوع قبل انتهاء مدة التطوع أو
تنفيذي للمهام الموكلة لي.
 .4التواصل والمتابعة:
 سأقوم بإبالغ مشرفي في العمل التطوعي مباشرة ً في حال ظهور أي مشكلة تؤثر علي
شخصيا أو على مهمتي التطوعية.
 سأقوم بتحديث بياناتي الشخصية فورا ً في حال تغييرها.
 سأقوم بإكمال التقارير والمستندات والنماذج المطلوبة مني.
 سأقوم بإخطار إدارة اللجنة فورا ً عن أي تبرعات أو منح محتملة نتيجة لمهمتي التطوعية.
 سأكون ملتزما ً بأوقات الحضور واألنصراف خالل مدة أدائي للعمل التطوعي.
 .5السلوك الشخصي المناسب:
 سأمتنع عن أي سلوك قد يؤدي إلى التأثير سلبا ً على سمعة جمعية السرطان السعودية.
 سأمتنع عن المشاركة في أي نشاط أو سلوك غير نزيه ماليا ً أو اخالقيا ً أو إدارياً.
 سأمتنع عن التدخين أثناء تأديتي لمهامي التطوعية.
 سأتجنب أي شكل من اشكال السلوك الذي قد يعتبر من قبيل التمييز واالحتقار على أساس
الجنسية أو العرق أو السن أو األعاقة العقلية أو الجسدية أو البطالة أو ماشابه.
 سأحرص على الحفاظ على ماأتسلمه من عهد وأدوات ونظافة وسالمة المرافق التي سأستخدمها
لتنفيذ مهمتي التطوعية.
 .6األمن والسالمة والصحة العامة:
 سأتبع أي تعليمات متعلقة باألمن والسالمة من إدارة جمعية السرطان السعودية.
 سأتأكد من معرفة اللجنة بكيفية األتصال بي ،السيما في حاالت الطوار أو المخاطر األمنية.
 سأتبع كل األحتياطات الضرورية عند القيا بأي نشاطات تؤدي إلى ضررلي ولغيري مثل:
أرتداء خوذة ،سترة نجاة ،أحذية السالمة ،معدات السالمة ذات صلة بالمهمة التطوعية
 سأقوم باإلفصاح عن جميع الظروف الصحية الموجودة مسبقا ً والمعروفة لدي بما في ذلك
ظروف الصحة النفسية كما سألتزم بإخبار إدارة اللجنة فورا ً في حالة إصابتي بأي مرض أو
فيروس قابل للعدوى.
 أدرك بأن عدم األمتثال لتعليمات األمن والسالمة والصحة العامة قد يؤدي الى إنهاء عملي
التطوعي.

 .7اإلعالم و الحقوق الفكرية:
 لن أقوم بإنتحال هوية احد موظفي اللجنة أو أصرح بكوني موظفا فيها.
 لن أقوم بالتحدث رسميا باسم اللجنة أ نشاطاتها وبرامجها ألي لجنة.
 سأقوم بالحصول على موافقة مسبقة من إدارة جمعية السرطان السعودية قبل:
 oالقيام بأي بحوث لها عالقة باللجنة وعملها
 oإصدار بيانات لوسال اإلعالم
 oنشر مواد فوتوغرافية و مرئية خاصة.
 oاستخدام وسائل التواصل االجتماعي الخاصة باللجنة.
 oالتحدث عن اللجنة في الملتقيات والمناسابات العامة.
 سأقوم بالحفاظ على سرية المعلومات التي اطلعت عليها أثناء تأديتي للمهمة التطوعية مع
اللجنة مثل :بيانات األسرة والعوائل المستفيدة  ,أسماء األيتام  ...الخ.

 .8التظلم وتسوية الخالفات:
سأحرص على تسوية الخالفات وديا عبر توسيط إدارة اللجنة/مدير المباشر ،وإذ لم يتم حل الخالف وديا فيتم
تعامل معهم وفقا لسياسة الخاصة بالتظلم في الالحة الداخلية في اللجنة أو عبر اللجوء للجهات ذات
اإلختصاص قي المملكة العربية السعودية.

 .9اإلخالل بمثاق التطوع:
خرق معايير ميثاق التطوع قد يؤدي الى إستبعاد المتطوع من المهمة التطوعية.

في حالة توقيعك على ميثاق التطوع فإنه يعني بأنك قد إطلعت على الفرصة التطوعية التي ستؤديها إضافة
إلى دليل المتطوع في لجنة األعمال الخيرية
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