طُاطت و آلُت ئدازة اإلاخعىعين
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ملدمت :
الغسض مً هره الظُاطت جددًد وجىضُذ طُاطاث الخعىع التي مً شأنها جىظُم عالكت الجمعُت
باإلاخعىعين بها ،وذلً عً ظسٍم جددًد وجىضُذ واجباث وخلىق هال العسفين.

الىعاق :
جددد هره الظُاطت اإلاظإولُاث العامت لعملُت الخعىع واإلاظإولُاث اإلادددة لألظساف في ذلً.

البُان :
أهىاع الخعىع:

ا
 جعىع دائم  :أن ًىىن اإلاخعىع عامال بشيل مظخمس.
 جعىع مإكذ  :وهى أن ًىىن الخعىع ئما :
 -1لفترة شمىُت مدددة أو لفتراث شمىُت مخلععت خظب الحاجت.
 -2ليشاط مددد ومعين فلغ أو لجملت فعالُاث مدددة.

أطالُب الخعىع:
 الخعىع اإلاظخمس :وامل الىكذ الُىمي.
 الخعىع الجصئي :جصء مً الىكذ خظب الاجفاق بين الجمعُت واإلاخعىع.
 الخعىع اإلاشسوط :خظب الشسوط اإلاخفم عليها بين الجمعُت واإلاخعىع.

جلتزم الجمعُت وول ما ًدبعها على خدة ب ـ :
خلىق اإلاخعىع:
-1
-2
-3
-4
-5
-6

ا
الخعامل معه باخترام وزلت وشفافُت ،وأن جهىده حظاهم فعلُا في جدلُم أهداف الجمعُت.
ّ
اظالعه بعسٍلت مهىُت وواضحت على مىار الجمعُت وجىظُماتها واإلاعلىماث الضسوزٍت لللُام بمهام.
مظاعدجه على ئبساش كدزاجه ومىاهبه.
ئدماجه في العمل ،والعمل على جىظُف ظاكاجه وكدزاجه لالطخفادة منها بأهبر كدز.
جلدًم الخىجُه والخدزٍب للمخعىع لُخمىً مً اللُام باإلاهام اإلاىىظت به بىفاءة وفاعلُت.
عدم الالتزام بأي خلىق مالُت طىي ما ًترجب مً مطسوفاث الشمت لدظُير ألاعماٌ؛ على طبُل
اإلاثاٌ ال الحطس " جراهس طفس أو مطسوفاث هثرًت".
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واجباث اإلاخعىع:










الالتزام باللىاهين واللىائذ التي جدددها الجمعُت.
اإلادافظت على طسٍت اإلاعلىماث في الجمعُت ،وألادواث العمل التي بدىشجه ،ومىازد الجمعُت.
الخعاون واإلابادزة والاطخعداد للعمل الخعىعي ،والعمل ضمً فسٍم واخد.
الالتزام بالعمل الخعىعي وااللتزام بأزالكُاث اإلاهىت والخعامل معها بمثابت العمل السطمي له.
اإلاشازهت في ألاوشعت والفعالُاث الخعىعُت.
خظً الخعامل مع آلازسًٍ.
عدم اإلاعالبت بأي مظخدلاث مالُت هدُجت ألاعماٌ الخعىعُت.
اللُام بالعمل اإلاىىط به على أهمل وجه ،وجلبل جىجيهاث اإلاظإولين في الجمعُت.
ال ٌظخغل مىكعه لخدلُم مىفعت شخطُت أو أهداف أزسي.

آلُت الخداق اإلاخعىع بالجمعُت :
ًخم الالخداق بشئىن اإلاخعىعين عبر ماًلي :
 .1حعبئت الىمىذج الخاص بالدسجُل.
ً .2خم عسض الىمىذج الخاص بعلب الخعىع مً ِكبل ئدازة شئىن اإلاخعىعين على مجلع ؤلادازة للىظس
فُه.

ظسق اطخدعاء اإلاخعىعين :
ًخم الخىاضل مع اإلاخعىعين عبر أخد اللىىاث الخالُت:
 .1عً ظسٍم الجىاٌ.
 .2البرًد الالىترووي.
 .3وطائل الخىاضل ( زطائل هطُت  ،الىاحع اب . ) ....

معاًير جلُُم عمل اإلاخعىع :
ًخم جلُُم اإلاخعىع مً زالٌ:
 .1الىكذ الري ٌععُه للجمعُت.
 .2مدي الاطخجابت والخعاون.
 .3ئلى أي مدي ًمىىه الاطخمساز في العمل الخعىعي.
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ئنهاء زدماث اإلاخعىع:
ًدم إلدازة الجمعُت ئنهاء زدماث اإلاخعىع زالٌ فترة جعىعه معها في الحاالث الخالُت:
 .1مسالفخه أهظمت الجمعُت والخعلُماث اإلاعمىٌ بها .
 .2ئذا أزفم اإلاخعىع في أداء السطالت ئلى خد ( غير مسض ) وفم جلسٍس ٌعده عىه زئِظه اإلاباشس.
 .3عدم جلبله أو جىفُره للخىجيهاث التي ًخللاها مً زؤطائه.

زؤٍت الجمعُت لخعىٍس العمل الخعىعي والنهىض به :
)1
)2
)3
)4
)5
)6

)7
)8
)9

أهمُت الخيشئت الاجخماعُت الظلُمت لليشء وجضافس جهىد ألاطسة واإلادزطت وؤلاعالم بدوز مخيامل
لغسض كُم الخطحُت وؤلاًثاز وزوح العمل الجماعي في هفىض الىاشئت مىر مساخل العفىلت اإلابىسة.
أن جضم اإلالسزاث الدزاطُت مىضىعاث جسهص على مفاهُم العمل الاجخماعي الخعىعي وأهمُخه ودوزه
الخىمىي واكترانها ببرامج جعبُلُت.
ا
ا
دعم اإلاإطظاث والجهاث العاملت في مجاٌ العمل الخعىعي مادًا ومعىىٍا لخمىُنها مً جأدًت زطالتها
وشٍادة زدماتها.
ئكامت الدوزاث الخدزٍبُت للعاملين مع اإلاإطظاث الخعىعُت مما ًإدي ئلى ئهظابهم الخبراث واإلاهازاث
اإلاىاطبت  ،وَظاعد على شٍادة هفاءتهم و الاطخفادة مً ججازب آلازسًٍ في هرا اإلاجاٌ.
الترهيز في ألاوشعت الخعىعُت على البرامج واإلاشسوعاث التي جسجبغ باشباع الاخخُاجاث ألاطاطُت
للمىاظىين ؛ ألامس الري ٌظاهم في شٍادة ؤلاكباٌ على اإلاشازهت في هره البرامج.
كُام وطائل ؤلاعالم اإلاسخلفت بدوزها في حعسٍف أفساد اإلاجخمع بماهُت العمل الخعىعي ومدي خاجت
اإلاجخمع ئلُه وجبطيرهم بأهمُخه ودوزه في عملُت الخىمُت  ،وهرلً ئبساش دوز العاملين في هرا اإلاجاٌ
بعسٍلت جىظبهم الاخترام الراحي واخترام آلازسًٍ.
جدعُم جهىد الباخثين إلجساء اإلاصٍد مً الدزاطاث والبدىر العلمُت خىٌ العمل الاجخماعي
الخعىعي؛ مما ٌظهم في جدظين واكع العمل الاجخماعي بشيل عام ،والعمل الخعىعي بشيل زاص.
اطخسدام العمل الخعىعي في اإلاعالجت الىفظُت والصحُت والظلىهُت لبعض اإلاخعاظين للمسدزاث
ا
واإلادمىين أو العاظلين أو اإلاىدسفين اجخماعُا.
اطخسدام الخىىىلىجُا الحدًثت لخيظُم العمل الخعىعي بين الجهاث الحىىمُت وألاهلُت لخلدًم
الخدماث الاجخماعُت وئععاء بُاهاث دكُلت عً حجم واججاهاث وخاجاث العمل الخعىعي ألاهم
للمجخمع.
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اإلاظإولُاث :




جعبم هره الظُاطت ضمً أوشعت الجمعُت وعلى جمُع ألافساد الرًً ًخىلىن عملُت الخعىع
الخلُُد بما وزد فيها .
ُ
وَصجع أولئً الرًً ٌظخسدمىن في عملُت الخعىع على جىكُع مدوهت اللىاعد ألازالكُت والظلىن
اإلانهي .
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