استمارة طلب متطوعين

قبل استكمال هذه االستمارة ،يرجى التعرف على سياسات وزارة التربية والتعليم حول توفير املتطوعين للبرامج والفعاليات ...
"برنامج التطوع فزعة بوزارة التربية والتعليم" :هو برنامج للتطوع االجتماعي يقوم على ترجمة رؤى القيادات ويعمل على تعزيز ونشر ثقافة التطوع ،وتوجيه
طاقات الشباب لخدمة املجتمع وتعزز قيم الوالء واالنتماء والعطاء ويساهم في إيجاد الحلول الخالقة التي تلبي حاجات املجتمع اإلماراتي .ويقدم برنامج "فزعة"
للشباب فرصة التطوع في عدد من البرامج اإلنسانية ،واالجتماعية ،واالستفادة من أوقاتهم بصورة هادفة.
سياسات وزارة التربية والتعليم الخاصة بالتطوع:

-1سوف يبذل برنامج "فزعة" قصارى جهده لتوفير متطوعين يناسبون احتياجاتكم ،ومع ذلك فال يمكن أن نضمن لكم توفير
عدد محدد من املتطوعين.
 -2فيما يتعلق بعدد املتطوعين املطلوب تأمينه ،تتبنى الوزارة السياسة التالية:
 أسبوعان مسبقان عند طلب نحو  20متطوع.في الحاالت التي يطلب فيها أكثر من  20متطوع ،تقوم لجنة التطوع بمراجعة الطلب بصورة رسمية.- 3فيما يتعلق بالوقت ومستوى االلتزام املطلوب من املتطوعين ،تملك الوزارة حق رفض أو التفاوض على فرص التطوع املتاحة
في حال وجد أن فترة أو ساعات التطوع غير مناسبة.
-4في حال تلقي طلبات للحصول على متطوعين تتضمن التزاما طويل األمد ،أو عدد كبير من املتطوعين ،أو إذا كان هناك مؤسسة
تتطلب متطوعين ألكثر من ثالث مرات في السنة ،فإن ذلك يتطلب التوصل إلى شراكة رسمية .إن التوصل إلى مثل هذه الشراكة سوف
يضيف العديد من املزايا للمؤسسة .إذ يرجى التقدم بطلب لعقد اجتماع حول املوضوع بالتنسيق مع موظفي الوزارة املسئولين عن
البرنامج أو باستخدام األرقام والتفاصيل الواردة أدناه.
-5يدعم املتطوعون التابعون لفزعة األنشطة التالية:
-

تلك التي يتم تنظيمها من قبل مؤسسات غير ربحية ،ووزارات حكومية حيث ال يكون الهدف الرئيس ي للنشاط أو الفاعليات
ذو طبيعة تجارية.

-

أن تكون ذات قيمة ثقافية ،أو تاريخية ،أو تعليمية ،أو اجتماعية للشعب اإلماراتي.
أن تتماش ى مع القيم الثقافية والدينية واألخالقية للمجتمع اإلماراتي .إذ إن الوزارة لن تدعم األنشطة التي يتم فيها ،على
سبيل املثال ،تقديم مشروبات كحولية.
أن تكون األنشطة ضمن مجاالت اهتمام الوزارة (الصحة ،البيئة ،التعليم ،األفراد ذوي االحتياجات الخاصة /املسنين ،ورفع
جاهزية املجتمع) أو تتماش ى مع األولويات البرامجية األخرى.
ُ
إشراك املتطوعين لتعزيز العمل الذي يقوم به موظفو املؤسسة املنظمة للنشاط .يجدر اإلشارة إلى أن املتطوعين ال يحلون
ً
محل املوظفين الذين يتقاضون راتب (سواء املوظفين بصفة مؤقتة أو دائمة) وال يشكلون تهديدا ألمن الوظائف للموظفين
الذين يتقاضون رواتب.

-

-

ً
ينبغي أن يتم توفير عمل ذا مغزى للمتطوعين ،ويكون مناسبا لطبيعة عمل املتطوعين ،وأن يكون ذا متطلبات معقولة من
حيث متطلبات القدرة البدنية ،ومن حيث طول فترة الدوام ،وغيرها من جوانب العمل.

ً
-6التخطيط :توافق املؤسسة املستضيفة على تقديم وصف وظيفي مكتوب للعمل املطلوب مسبقا .يجب أن يتضمن
الوصف الوظيفي للمتطوعين على الغرض من وظيفة املتطوع ،ووصف للمهام العامة التي سيقوم بأدائها ،وتفاصيل الجدول
الزمني ،وأي مؤهالت مسبقة يجب توافرها في املتطوع ،واملتطلبات التدريبية أو غيرها من الجوانب املتعلقة بدور املتطوع،
وكذلك املعلومات التي تدعم عدد املتطوعين املطلوبين.
-7جميع الجوانب املتعلقة باإلعالم تتم بالتنسيق املشترك مع وزارة التربية والتعليم والجهة فيما يتعلق بمشاركة املتطوعين من الوزارة
و تحتفظ الوزارة بحق إصدار بياناته الصحفية الخاصة به ،واملتعلقة بفرصة التطوع هذه ،بما في ذلك الصور واملعلومات املتعلقة
بمؤسستكم .يتعين عليكم ذكر أي اعتبارات خاصة ذات صلة بوسائل اإلعالم وإيرادها بصورة مفصلة في نموذج طلب الحصول على
متطوعين.
-8مراعاة توزيع املتطوعين من الوزارة حسب املراحل والفئات العمرية (حلقة أولى-حلقة ثانية – حلقة ثالثة)
-9تكون أدوار املتطوعين واضحة وضمن قدراتهم.
- 10تلتزم الجهة باملهام التطوعية التي تم توضيحها باالستمارة.
-11في حال وجود متطوعين من برامج أخرى يجب توضيح جميع البيانات لفريق العمل من الوزارة.
-12االلتزام بجانب خصوصية بيانات املتطوعين املشاركين من قبل وزارة التربية والتعليم.
-13اإلشراف :توافق الجهة املستضيفة على تقديم اإلشراف والتوجيه للمتطوعين خالل النشاط /الفاعلية .في بعض األحوال ،ربما
تستطيع الوزارة تقديم مساعدة إدارية في املوقع ،بناء على القدرة الحالية.
-14التقدير :توافق الجهة املستضيفة على إصدار شهادة تقدير تقر فيها بالخدمة التي قام بها كل متطوع ،وتقدمها للمتطوعين في
غضون أسبوعين من استكمال النشاط الذي شاركوا فيه.
-15املرطبات :توافق الجهة املستضيفة على تقديم مرطبات (مياه ،صودا و  /أو قهوة /شاي) للمتطوعين .كما توافق الجهة املستضيفة
على تقديم وجبات للمتطوعين الذين تمتد فترة أعمالهم أكثر من أربعة ( )4ساعات.
-16الشعار :توافق الجهة املستضيفة على أن يرتدي متطوعو وزارة التربية والتعليم الزي املعتمد الخاص بالوزارة خالل الخدمة
التطوعية
-17املواصالت :توافق الجهة املستضيفة على توفير وسائل مواصالت إلى املوقع في حالة األنشطة التي تقع في مناطق نائية ،وتتطلب
سفر.
-18يجب تقديم كافة طلبات باللغتين العربية واإلنجليزية .وفي حال عدم االلتزام بذلك ،يمكن رفض الطلب أو خضوعه ملزيد من
التدقيق وإعادة النظر.
سوف تقوم الوزارة بمراجعة جميع الطلبات الخاصة بالمتطوعين لضمان توافقها مع هذه السياسات .وسوف يتم تكليف المتطوعين بناء
على أولويات الوزارة وتوافر المتطوعين.

Application data:
Date of request:
Name of Organization:
Communication officer:
Job title:
E-mail:
Telephone:
Event data:
Event title:
Brief description about event:
Date:
Time:
Place:
Volunteers data:
Roles:
Description of the volunteers roles:
Gender:
Age:
Languages:
UAE Nationals?
Requirements
Orientation:
Availability of Supervisor:
Certificates:
Refreshments:
Supervisor name:
Telephone number:
Media
Media coordinator:
Telephone number:
Email:
The role of the volunteers that will be honored:
:فريق العمل بوزارة التربية والتعليم
:االسم
:التوقيع

:بيانات التواصل
:تاريخ الطلب
:الجهة
:مسؤول التواصل
:املسمى الوظيفي
:البريد االلكتروني
:رقم الهاتف
:بيانات الفعالية
:عنوان الحدث
:وصف مختصرللحدث أو الفعالية
:التاريخ
:الوقت
:املكان
:بيانات املتطوعين
:املهام
:وصف مهام املتطوعين
:الجنس
:العمر
:اللغات
مواطن اماراتي ؟
متطلبات
:جلسة تعريفية
:توفرمشرف باملوقع
:شهادات
:مرطبات
:اسم املشرف
:رقم الهاتف
اإلعالم
:املنسق اإلعالمي
:رقم الهاتف
:البريد االلكتروني
:دور املتطوعين الذين سيتم تكريمهم
:الجهة
:االسم
:التوقيع

