
 

 سياسة فدارة المتلوعين*
 م دمة

ال تتترض متتتن  تتت ا السياستتتة تحديتتتد وتو تتتي  سياستتتات التلتتتوج التتتتي متتتن شتتت نها تنظتتتيل عبقتتتة الجمعيتتتة 
 .تو ي  واجبات وح وق كب اللرفينبالمتلوعين بها و لال عن لريق تحديد و

 النلاق
  وليات العامة لعملية التلوج والمس وليات المحددة لأللراق في  لال. تحدد   ا السياسة المس

   مية العمل التلوعي:
 المشاركة في التنمية االجتماعية. -1

تعزيتتتز ال تتتيل اإلنستتتانية والمشتتتاركة فتتتي خدمتتتة المجتمتتتع وخاصتتتة ال  تتتراء والمستتتاكين وغيتتتر ل متتتن  -2
 المحتاجين.

 عليهل وعلى مجتمعهل بال ائدة.است بل وقت الشباب وال ئات المختل ة بما يعود  -3

 تنمية الموالنة وتح يق االنتماء االجتماعي. -4

  نواج التلوج:
 .تلوج دائل:  ن يكون المتلوج عامب  بشكل مستمر -1
 :تلوج م قت: و و  ن يكون التلوج فما -2
 .ل ترة زمنية محددة  و ل ترات زمنية مت لعة حسب الحاجة -3
 .محددة لنشال محدد ومعين ف ل  و لجملة فعاليات -4

 شرول اختيار المتلوج في جمعية كنوز لألسر المنتجة:
  ن يكون المتلوج حسن السير والسلوال -1
 الرغبة وال درة على ت دية العمل التلوعي. -2
 سنة. 18 ن ال ي ل العمر عن  -3

 

  ساليب التلوج :
 

 التلوج المستمر: كامل الوقت اليومي. -1
 لجمعية والمتلوج.التلوج الجزئي: جزء من الوقت حسب االت اق بين ا -2
 التلوج المشرول: حسب الشرول المت ق عليها بين الجمعية والمتلوج. -3
 تلتزل الجمعية وكل ما يتبعها على حدة بـ: -4

 



 

 المنتجة  لألسر  النسائيةرئيسة جمعية كنوز                   

 سعود ال العزيز بن عبد سعود بن بن مشعل فيصل بنت لمياء
 

 التوقيع:

 

 

 

 

 ح وق المتلوج:
 

 التعامل مع  باحترال وث ة وش افية و ن جهودا تسا ل فعليا  في تح يق   داق الجمعية . -1
معيتتتتة وتنظيماتهتتتتا والمعلومتتتتات ال تتتترورية الصبعتتتت  بلري تتتتة مهنيتتتتة ووا تتتتحة علتتتتى منتتتتاي الج -2

 لل يال بمهام .
 مساعدت  على فبراز قدرات  وموا ب . -3
 فدماج  في العمل، والعمل على توظيق لاقات  وقدرات  لبست ادة منها ب كبر قدر. -4
 ت ديل التوجي  والتدريب للمتلوج ليتمكن من ال يال بالمهال المنولة ب  بك اءة وفاعلية. -5
 ب   ح وق مالية سوى ما يترتب من مصروفات الزمة لتسيير األعمالتعدل االلتزال  -6
 س ر  و مصروفات نثرية   الحصر ت اكرعلى سبيل المثال ال  -7

 
 واجبات المتلوج:

 
 االلتزال بال وانين واللوائ  التي تحدد ا الجمعية. -1
 باألخبق الحسنة وحسن التعامل مع منسوبي الجمعية ومع المست يدين. االلتزال -2
محافظتتتتتة علتتتتتى ستتتتترية المعلومتتتتتات فتتتتتي الجمعيتتتتتة، واألدوات العمتتتتتل التتتتتتي بحوزتتتتتت ، ومتتتتتوارد ال -3

 الجمعية.
 التعاون والمبادرة واالستعداد للعمل التلوعي، والعمل  من فريق واحد. -4
 االلتزال بالعمل التلوعي كااللتزال ب خبقيات المهنة والتعامل معها بمثابة العمل الرسمي ل . -5
 وال عاليات التلوعية. المشاركة في األنشلة -6
 حسن التعامل مع انخرين. -7
 عدل الملالبة ب   مستح ات مالية نتيجة األعمال التلوعية. -8
 ال يال بالعمل المنول ب  على  كمل وج ، وت بل توجيهات المس ولين في الجمعية. -9
 ال يست ل موقع  لتح يق من عة شخصية  و   داق  خرى. -10

 
 المس وليات

 
الت ييد بما ورد  ن  نشتتتتلة الجمعية وعلى جميع األفراد ال ين يتولون عملية التلوجتلبق   ا الستتتتياستتتتة  تتتتم

 فيها.
 ويشجع  ولئال ال ين ي ستخدمون في عملية التلوج على توقيع مدونة ال واعد األخبقية والسلوال المهني.

 
 
 
 

 
 
 


