
 ا��رسات السبع ا�فضل
لدعم ا�تطوع� ا�جتمعي�

 غالبًا ما يكون ا�تطوعون ا�جتمعيون هم أول من يحدد

ا�طفال ا�عرض� للخطر، وهم من يقدمون الدعم الفوري

 ما الذي �كننا القيام به،
 بصفتنا فاعل� � مجال ح�ية

 الطفل، لدعم ا�تطوع�؟

ربط ا�تطوع� بفريق ح�ية الطفل
 قم بدمج ا�تطوع� كأعضاء � فريق ح�ية الطفل، وانظر � طرق

 إدارة ديناميات القوة ب� ا�وظف� وا�تطوع�. قم بإ¦اكهم � صنع
 القرار ومناقشات الفريق، وادمج معارف ووجهات نظر ا�تطوع�
 ا�تب³ّة والقيّمة والتي يضيفونها إ° الفريق. إذا كان ا�تطوعون

 يدعمون تحديد الحاµت أو مراقبتها، فيجب أن يتم دعمهم باستمرار
 من قبل أخصا¸ حالة مدرب.

5
 ض�ن ا�وارد الكافية للمتطوع�

ليكونوا ناجح�
 يجب أن يكون لدى الجهات الفاعلة � مجال ح�ية الطفل التمويل
 ا�ناسب ل«امج ا�تطوع�. وهذا يشمل ا�موال ا�خصصة للتدريب

 ا�ستمر والتوجيه وا¾¦اف. إذا ½ يتوفر التمويل ا�ستدام، يجب ع¼
 الجهات الفاعلة � مجال ح�ية الطفل إعادة النظر بعناية � تعبئة

 أفراد ا�جتمع، والحاجة إ° تجنب تعطيل آليات ا�جتمع الحالية مثل
 "ا�ساعدة الطبيعية".

6
 إعطاء ا�ولوية لسÂمة ا�تطوع�

ورفاههم
 �كن أن يكون التطوع ا�جتمعي محفوفًا با�خاطر. تأكد من أن

 ا�تطوع� � ا�جتمع آمنون ومحميون. وقم بإعداد مجموعات حوار
 منتظمة لÂست�ع إ° ا�تطوع�، وشجع حلقات الدعم التي يلتقي
 فيها ا�تطوعون بانتظام لتشارك ا�عرفة ودعم بعضهم البعض. قم

 بأنشطة "تقدير" منتظمة حتى يعرف ا�تطوعون أنهم موضع تقدير
  من قبل منظمة ح�ية الطفل وا�جتمع.

7

تعرف ع¼ ا�جتمع
 هناك داÈًا مساعدون طبيعيون � ا�جتمع - رجال ونساء وشباب -

 يساعدون ا�طفال وأÊهم. ابحث عن ا�ساعدين الطبيعي� � ا�جتمع
واقض وقتًا � اµست�ع إليهم حول ما يقومون به لح�ية ا�طفال

1

دعم التعلم ا�ستمر مع ا�تطوع�
 قم بتطوير خطة تعلم مًعا وفًقا للمهام ا�تفق عليها مع ا�تطوع�. يجب

 أن يشارك موظفو ومتطوعو ح�ية الطفل التعلم وفًقا لتكامل الخ«ات.

 احرص ع¼ تقديم الدعم ا�نتظم وا¾¦اف والتدريب للمتطوع�.
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 نّسق مع ا�جتمع µختيار ا�تطوع�
 قم بإ¦اك الفتيات والفتيان والشباب � عملية تحديد واختيار

 ا�تطوع�. ادُع مقدمي الرعاية ومجموعات وقادة ا�جتمع وأفراد
 ا�جتمع ا�ُهمش� إ° هذه العملية. عند اختيار ا�تطوع�، احرص ع¼

 إعطاء ا�ولوية لÏشخاص ا�وثوق بهم والذين لديهم مهارات تواصل
ومهارات التعامل مع اÐخرين.

2
 فكر جيًدا � كيفية العمل مع

 ا�تطوع�
 تحدث إ° مجموعات مختلفة (Òا � ذلك ا�طفال ومقدمي الرعاية
 لهم) وا�تطوع� أنفسهم حول ا�هام التي �كنهم القيام بها والوقت
 الذي سيتطلبه ذلك. ضع � اعتبارك أن ا�تطوع� هم أيًضا أعضاء �

 مجتمع ضعيف، وسيحتاجون إ° وقت من أجل عائÂتهم وللقيام
با�نشطة اµقتصادية

 إذا كان أحد أعضاء ا�جتمع يقوم بعمل بدوام كامل، ومطلوٌب منه أن
 يتحمل مسؤوليات إدارة حالة ح�ية الطفل، فإنه ½ يعد "متطوًعا"، بل
 يجب اعتباره أخصا¸ حالة. وهؤµء يجب تدريبهم وتوفÙ إ¦اف داعم

 ودفع أجر عادل لهم.
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