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إنسان تحصل عىل
إعتامد املعيار الوطني للتطوع »إدامة«
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التطوع
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وجــود  عــى  »إنســان«  حرصــت  التطــوع  ألهميــة 
عــى  يعمــل  بالجمعيــة  للتطــوع  مســتقل  كيــان 
مختلــف  مــن  مناســبة  تطوعيــة  فــرص  تصميــم 
فئــات املجتمــع تســاهم بتحقيــق احتياجــات األيتــام 

متخصصــن  متطوعــن  قبــل  مــن  وذويهــم 
الــذي  التطوعــي  العمــل  اســتدامة  مســتهدفة 

للجمعيــة. اقتصاديــة  عوائــد  يحقــق 

إحصــــائــيات
وحدة التطوع
عــ 2021 ـام

500فرصة تطوعــية

طـــــوع
1,000   متـ

1,000,000عائد اقتصادي
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التنافــس  روح  لبــث  مبــادرة  الوحــدة  أطلقــت 
العمــل  كفــاءة  ولرفــع  والفــروع  اإلدارات  بــن 

نطاقــات  4 وفــق  التطوعــي 

ملن يحقق أعى 
من املستهدف

ملن يحقق 
املستهدف

ملن يحقق جزء 
من املستهدف

ملن مل يحقق 
يشء

النطاق

امللهم

النطاق

الفعال

النطاق

املتوسط

النطاق

الضعيف

مكتب املدير العام

     إدارة خدمات املستفيدين

       إدارة التخطيط و الجودة

فرع شامل الرياض

نادي الفتيات

فرع  وادي الدوارس

فرع الخرج

7
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نطاقات
األداء

اإلدارات والفروع في النطاق الملهم 2021م
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فرص إدارات وفروع الجمعية

فرصة

فرصة

فرصة

فرصتني

فرص

فرص

فرص

فرص

فرص

فرص

فرص

فرصة

فرص

508
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جائزة إنسان لدعم التطوع

أهداف الجائزة

   تؤمــن جمعيــة إنســان بالتطــوع باعتبــاره عمــل 
إنســاين نبيــل وقيمــة اقتصاديــة هائلــة وثــروة 
برشيــة لــذا جــاءت جائــزة إنســان لدعــم التطــوع 
تحقيــق  يف  واملســاهمة  التطــوع،  لتشــجيع 
متطــوع،  مليــون  إىل  الوصــول  يف   2030 رؤيــة 
وســعيا مــن جمعيــة إنســان لالهتــام بالتطــوع 
جــاءت فكــرة الجائــزة لتحفيــز العاملــن والفــرق 
التطوعيــة البتــكار مبــادرات متميــزة ومســتدامة، 
ــزة  ــة املتمي ــات التطوعي ــل املارس ــم أفض وتكري
التــي تســاهم يف تقديــم أثــر اجتاعــي، وتكريــم 
والــرشكاء  التطوعيــة  والفــرق  عليهــا  القامئــن 

والداعمــن.

التطــوع وســيلة  إنســان لدعــم     وتعتــر جائــزة 
ــاهمة  ــة للمس ــرق التطوعي ــن والف ــز العامل لتحفي
وتحقيــق  التطوعــي  العمــل  ثقافــة  نــرش  يف 

التطوعيــة. املســتهدفات 

تحفيــز العامليــن واألفــراد والفــرق التطوعيــة . 	

لتفعيــل العمــل التطوعــي.

بيــن . 	 التطوعــي  العمــل  ثقافــة  وترســيخ  نشــر 

المجتمــع. وأفــراد  العامليــن 

والفــرق . 	 للعامليــن  التطوعيــة  الجهــود  إبــراز 

التطوعيــة.
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الفئات املستهدفة

قيم الجائزة

الــــــعـــــــــامــــلـــــــون: وهم موظفي جمعية إنسان في مختلف اإلدارات والفروع.

أفــــــــراد المجتمع: وهم المتطوعون مع الجمعية خالل العام.

الفرق التطوعية: وهي الفرق التطوعية في مدينة الرياض.

قيمة
االبتكار

خلــق مبــادرات نوعيــة غيــر مألوفــة تســاهم فــي تحقيــق 

أهــداف الجائــزة.

قيمة
المنافسة

التطوعيــة  والفــرق  العامليــن  بيــن  التنافــس  روح  بــث 

التطوعيــة. جهودهــم  الســتثمار 

قيمة
األثــــــــر

تهتــم الجائــزة إلــى إحــداث األثــر النوعــي والمســتدام فــي 

العمــل التطوعــي.

مسارات الجائزة

مسار 
الفـــــرص 
التطوعية

وتكريــم  تحفيــز  إلــى  المســار  هــذا  يهــدف    
العامليــن الذيــن يحققــون عــدد الفــرص التطوعيــة 
المحــددة ســواء تطــوع داخلــي أو مــع منظمــات 
الذيــن  المجتمــع  أفــراد  مــن  والمتطوعيــن  أخــرى 

الجمعيــة. مــع  يتطوعــون 

العاملون – أفراد المجتمع

مسار 
المبادرات 
التطوعية

يهــدف هــذا المســار إلــى إبــراز المبادرات 
التطوعيــة المتميــزة التــي تســاهم فــي 

تحقيــق أهــداف الجمعيــة.

العاملون – الفرق التطوعية الفئة المعنية:

الفئة المعنية:
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معايري الجائزة

منوذج التصميم

منوذج التخطيط

منوذج النتائج

منوذج التحسني المستند الداعم:

ويتضمن هذا المعيار مدى تلبية المبادرة 
لمستهدفات الخطة التشغيلية للجمعية

المستند الداعم:

 للمراحل التي 
ً
ويتضمن هذا المعيار شرحا

تم اتباعها لتنفيذ المبادرة

المستند الداعم:

ويتضمن هذا المعيار توضيحا للنتائج التي بذلها 
الموظف/الفريق للقياس والتحسين المستمر للمبادرة

المستند الداعم:

يتضمن هذا المعيار توضيحا للجهود التي بذلها 
الموظف/الفريق التطوعي للتحسين المستمر للمبادرة

تصميم المبادرة

التخطيط للمبادرة

نتائج المبادرة

المراجعة والتحسين

1

2

3

4

معايير مسار المبادرات التطوعية

رشح املعيار

رشح املعيار

رشح املعيار

رشح املعيار

المحاور

نموذج التصميم سجل املتطوع من املنصةالمستند الداعم: المستند الداعم:

معايير الترشح

أن تكون جميع الفرص موثقة في منصة العمل التطوعي

أال يقل عدد الفرص التطوعية عن المستهدف خالل العام
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منهجية التقييم

 شــامال للتقييــم بتحقيــق األدلــة 
ً
 لمعاييــر الجائــزة تعتبــر منهجيــة PDCA أســلوبا

ً
وفقــا

والشــواهد وفــق المعاييــر المحــددة، وتتكــون آليــة التقييــم مــن:

تطبيق المبادرةتصميم المبادرة

المراجعة والتحسيننتائج المبادرة

• فكرة وأهداف المبادرة

• أسباب اختيار المبادرة

• دعم المبادرة ألهداف الجمعية

• وضوح وشمولية خطة التنفيذ

• الموارد المستخدمة لتطبيق 
   المبادرة

• نتائج المستفيدين

• نتائج المتطوعين

• نتائج الرضى

• أثر المبادرة على المستفيدين 
   والمتطوعين

 • آلية تطوير وتحسين المبادرة

المعايير الفرعيةالمعايير الفرعية

المعايير الفرعيةالمعايير الفرعية
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ضوابط وآلية املشاركة

المحاور

أن تكون المبادرة خالل عام الجائزة

أن يتم تصميم المبادرة حسب نموذج
تصميم المبادرات المعتمد

أن تكون الفرص التطوعية في المبادرة
وفق آلية طلب الفرص بالجمعية

أن يكون استقطاب المتطوعين عبر منصة 
العمل التطوعي لوزارة الموارد البشرية

أن تكون المبادرة قائمة على التطوع
بدون أي مصاريف على الجمعية

أن تستهدف المبادرة مستفيدي الجمعية

أن تكون فرص المبادرة بدون أثر رجعي

المحاور

أن تكون الفرص خالل عام الجائزة

أن تكون الفرص موثقة في منصة
العمل التطوعي

أال يقل عدد الفرص التطوعية عن
المستهدف خالل العام

موظفي الجمعية
الفــــــرق التطوعية

موظفي الجمعية
أفــــــــــــــراد المجتمع

مسار الفرص التطوعيةمسار المبادرات التطوعية
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مراحل الجائزة

2022/01/01م2021/12/05م

2022/11/01م2022/10/30م

2022/12/05م

إطالق 
الجائزة

الترشح 
والمشاركة

آخر موعد 
للمشاركة

التقييم 
والتحكيم

الحفل 
الختامي 
لتكريم 

المتطوعين
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التكريم والتقدير

يتــم تكريــم الفائزيــن فــي مســارات الجائــزة خــالل اليــوم العالمــي للتطــوع 5 ديســمبر مــن 

كل عــام ويكــرم 	 فائزيــن فــي مســار المبــادرات مــن موظفــي الجمعيــة و 	 مــن الفــرق 

التطوعيــة وفــي مســار الفــرص التطوعيــة يتــم تكريــم فائــز واحــد فقــط مــن الموظفيــن 

وفائــز مــن خــارج الجمعيــة.

الجوائز التشجيعية للجائزة

جوائز مسار المبادرات التطوعية

تكريم أفضل ثالث مبادرات متميزة
في حفل التطوع السنوي 

بوسام »إنسان« للتطوع وشهادات

موظفي
الجمعية

تكريم أفضل ثالث مبادرات متميزة
في حفل التطوع السنوي 

بوسام »إنسان« للتطوع وشهادات

الفرق
التطوعية

جائزة مسار الفرص التطوعية

تكريم موظف واحد من الجمعية
في حفل التطوع السنوي 

بوسام »إنسان« للتطوع وشهادة

موظفي
الجمعية

تكريم متطوع واحد من خارج الجمعية
في حفل التطوع السنوي 

بوسام »إنسان« للتطوع وشهادة

أفـــــــــــــراد
المجتمع
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إداري 90تدريبي291

ترفيهي 19صحي60

تنظيمي 16فني17

إعالمي 14مايل14

اجتامعي 13ثقايف13

نفيس 9أمن وسالمة12

تسويقي 8تعليمي9

قانوين 3تأهييل4

تقني 2ديني2

ريايض 2تربوي2

مجاالت التطوع

يف هــذا العــام تــم إنشــاء 
 500 بعــدد  تطوعيــة  فــرص 
فرصــة تطوعيــة يف 20 مجال 
احتياجــات  بتحقيــق  تســاهم 
األيتــام وذويهــم مــن قبــل 

. متخصصــن  متطوعــن 



16

وحــــدة التـطـــوع
الجمعية الخريية لرعاية األيتام »إنسان«

2021م

نوع
التطوع

273 احترافي

552 عــــــــام

28 مهاري
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نسبة املتطوعني
من الذكور واإلناث

1,000

700

600

500

400

300

200

100

إنــــاث
408

ذكور و إناث
319

ذكـــور
273

41%
32%

27%
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طموحنا
2022
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الوصـــــول
2,000

                متطوع

عائد اقتصادي
2,000,000

                            ريال
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قامئة
أبطال التطوع

امسح الكود

شكــراً
لتطوعكم
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للتواصل مع وحدة التطوع

0 5 5 1 4 4 3 2 5 5

volunteer@ensan.org.sa.sa

0 1 1 4 9 6 6 6 6 68 2 0

رقم جــــوال

البريد اإللكتروني

تحويلةرقم الهاتف

 مــــن
ً
كـــن واحــــــدا

#مليون متطوع
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