املامرسات السبع األفضل
لدعم املتطوعني املجتمعيني
غال ًبا ما يكون املتطوعون املجتمعيون هم أول من يحدد
األطفال املعرضني للخطر ،وهم من يقدمون الدعم الفوري
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تعرف عىل املجتمع

هناك دامئًا مساعدون طبيعيون يف املجتمع  -رجال ونساء وشباب -
يساعدون األطفال وأرسهم .ابحث عن املساعدين الطبيعيني يف املجتمع
واقض وقتًا يف االستامع إليهم حول ما يقومون به لحامية األطفال

نسق مع املجتمع الختيار املتطوعني
ّ

قم بإرشاك الفتيات والفتيان والشباب يف عملية تحديد واختيار
املتطوعني .اد ُع مقدمي الرعاية ومجموعات وقادة املجتمع وأفراد
املجتمع املُهمشني إىل هذه العملية .عند اختيار املتطوعني ،احرص عىل
إعطاء األولوية لألشخاص املوثوق بهم والذين لديهم مهارات تواصل
ومهارات التعامل مع اآلخرين.

فكر جي ًدا يف كيفية العمل مع
املتطوعني

تحدث إىل مجموعات مختلفة )مبا يف ذلك األطفال ومقدمي الرعاية
لهم( واملتطوعني أنفسهم حول املهام التي ميكنهم القيام بها والوقت
أيضا أعضاء يف
الذي سيتطلبه ذلك .ضع يف اعتبارك أن املتطوعني هم ً
مجتمع ضعيف ،وسيحتاجون إىل وقت من أجل عائالتهم وللقيام
باألنشطة االقتصادية
ومطلوب منه أن
إذا كان أحد أعضاء املجتمع يقوم بعمل بدوام كامل،
ٌ
يتحمل مسؤوليات إدارة حالة حامية الطفل ،فإنه مل يعد "متطو ًعا" ،بل
يجب اعتباره أخصايئ حالة .وهؤالء يجب تدريبهم وتوفري إرشاف داعم
ودفع أجر عادل لهم.

دعم التعلم املستمر مع املتطوعني

قم بتطوير خطة تعلم م ًعا وفقًا للمهام املتفق عليها مع املتطوعني .يجب
أن يشارك موظفو ومتطوعو حامية الطفل التعلم وفقًا لتكامل الخربات.
احرص عىل تقديم الدعم املنتظم واإلرشاف والتدريب للمتطوعني.

ما الذي ميكننا القيام به،
بصفتنا فاعلني يف مجال حامية
الطفل ،لدعم املتطوعني؟
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ربط املتطوعني بفريق حامية الطفل

قم بدمج املتطوعني كأعضاء يف فريق حامية الطفل ،وانظر يف طرق
إدارة ديناميات القوة بني املوظفني واملتطوعني .قم بإرشاكهم يف صنع
القرار ومناقشات الفريق ،وادمج معارف ووجهات نظر املتطوعني
املتبرصة والق ّيمة والتي يضيفونها إىل الفريق .إذا كان املتطوعون
ّ
يدعمون تحديد الحاالت أو مراقبتها ،فيجب أن يتم دعمهم باستمرار
من قبل أخصايئ حالة مدرب.

ضامن املوارد الكافية للمتطوعني
ليكونواناجحني

يجب أن يكون لدى الجهات الفاعلة يف مجال حامية الطفل التمويل
املناسب لربامج املتطوعني .وهذا يشمل األموال املخصصة للتدريب
املستمر والتوجيه واإلرشاف .إذا مل يتوفر التمويل املستدام ،يجب عىل
الجهات الفاعلة يف مجال حامية الطفل إعادة النظر بعناية يف تعبئة
أفراد املجتمع ،والحاجة إىل تجنب تعطيل آليات املجتمع الحالية مثل
"املساعدة الطبيعية".

إعطاء األولوية لسالمة املتطوعني
ورفاههم

ميكن أن يكون التطوع املجتمعي محفوفًا باملخاطر .تأكد من أن
املتطوعني يف املجتمع آمنون ومحميون .وقم بإعداد مجموعات حوار
منتظمة لالستامع إىل املتطوعني ،وشجع حلقات الدعم التي يلتقي
فيها املتطوعون بانتظام لتشارك املعرفة ودعم بعضهم البعض .قم
بأنشطة "تقدير" منتظمة حتى يعرف املتطوعون أنهم موضع تقدير
من قبل منظمة حامية الطفل واملجتمع.

