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 این انتشار به عنوان بخشی از :STIRE براى پشتیبانی از پروژه RESETTLED ایجاد شده است.

مهاجرت و ادغام اتحادیه اروپا صورت گرفته است ، این پروژه با حمایتمالى صندوق پناهندگی.
 محتوای این نشریه فقط نظرات نویسنده رانشان می دهد. کمیسیون اروپا مسئول استفاده از اطالعات

موجود در آن نیست.

اطالعات تماس
01 430 12 88

info@filantropija.org
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مقدمه
1 با مهاجرت به كشورى با زبان و فرهنگ جدید، مهاجران سرمایه اجتماعی و انسانی خود را از دست می دهند. 

فعالیتداوطلبى به مهاجران کمک می کند تا سرمایه اجتماعی و انسانی خود را بازگردانند و همچنین مزایای دیگرى را 
بدستآورند. 

 2 سرمایه انسانی شامل مهارت ها و دانشى است که ما در یادگیری رسمی و غیر رسمی بدست میاوریم. مهاجران اغلب 

درانتقال مهارت های خود در بازار کار کشور میزبان با مشکل روبرو میشوند. داوطلبان با ایجاد سرمایه انسانی به 
مهاجرانکمک می کنند كه بطور غیر رسمی به یادگیری مهارت های جدید و آشنا شدن با فرهنگ کار کشور میزبان 

دسترسى پیداکنند.

سرمایه اجتماعی، که از طریق تعامالت معنی دار بین مردم ساخته شده است، یادگیری و استفاده از این مهارت ها 
های  ارزش  و  اعتماد  ها،  شبکه  بخشد.  می  ترویج  را  پایدار  و  فعال  یادگیری  بنابراین،  كند،  مى  آسان  را  ودانش 
انسانی، مهارت ها، تخصص و دانش ما را زندگی ارتقاء مى بخشد. سرمایه  مشترکسرمایه اجتماعی، ارزش های 

اجتماعی نتیجهارتباط موثر است.

1  به فردى اطالق میشود که مبتنی بر ماده TFEU 20 )1( شهروند اتحادیه اروپا نباشد و همچنین در اتحادیه اروپا حقحرکت آزادانه نداشته باشد، طبق ماده 2 

)5( آیین نامه تعریف شده است )اتحادیه اروپا( 399/2016 )کد مرزهایشنگن(.

.)2010،Basilo & Bauer( 2  قابلیت انتقال سرمایه انسانی به شباهت های آموزش و استانداردهای بازار کار بین کشورهای میزبان و مبدابستگی دارد

راهنمای انجمن داوطلبىراهنمای انجمن داوطلبى
اسلوونیا
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3همچنین حمایت زیرساختى اجتماعى از شبکه های قابل انعطاف مربوط به خانه، کار، یادگیری، اوقات فراغت و 

زندگیعمومی برای ما فراهم می کند. این معنا را در اطراف تصویر بیرونی که ما به جهانیان ارائه می دهیم بنا می کند 
كه بهجهانیان نشان دهیم که ما که و چه هستیم4. 

در  آنها  ادغام  در  اساسی  نقش  مهاجران؛  بین  مجامع  و  اجتماعی  زندگی  در  مشارکت  مدنی،  مشارکت  و  داوطلبى 
کشورمیزبان دارند زیرا تمامى اینها تمرینهای مربوط به شهروندی است.

شواهد زیادی وجود دارد که نشان دهنده اهمیت ارتقاء مهارت ها و شایستگى هاى داوطلبان از طریق كاریابى مى باشد 
كهگامى مهم در جهت اشتغال پایدار است.

پیشرفت شخصی مستلزم تقویت مهارتهای مهمی است، از جمله ارتباطات، سازماندهی و کار با تیم و بسیاری دیگر 
ازمهارتهای به اصطالح نرم که بسیاری از آنها از طریق آموزش رسمی توسعه نمى یابند.

این راهنما بر جوامع متمرکز است، زیرا ما معتقدیم که 
می توانیم جامعه ای بسازیم که در آن افراد بتوانند از 
تبادل متقابالیده ها، دانش و تجربیات بهره مند شوند. 

در این چارچوب داوطلب، فرصتی برای مشاركت در 
جامعه مدنی محلی، همکاریو معاشرت با افراد محلی 
كه از طیف گسترده ای با پیش زمینه هاى متفاوت، 
کسب اطالعات در مورد سیستم ها و فرهنگجامعه 

میزبان، استفاده از مهارت های موجود به خوبی استفاده 
کند و همچنین  یادگیری مهارت های جدید براى 

مشارکتفعال در بازار کار را تسهیل ببخشد.

https://ala.asn.au/public/commentaries/Falk1810.pdf   3 

https://www.csvlombardia.it/milano/post/solidarieta-e-impegno-civico-quando-fare-volontariato- e-un-esercizio-di-cittadinanza/   4
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مجموعه مورد توجه و محتوا
گروه های مورد توجه:  

افرادی که در سازمانها مشغول تحقیق، استخدام، آموزش، پشتیبانی و ارزیابی داوطلبان هستند و  •
•  داوطلبان بالقوه ای که می خواهند داوطلبانه شرکت کنند.

راهنما به سه بخش تقسیم می شود:

 1. داوطلبى  
تمرکز بخش اول روی داوطلبان است: بیشتر چالش ها و اهداف مورد انتظار داوطلب را 
نشان می دهد و انواع مختلففعالیت های داوطلبانه موجود و فرصت های داوطلبانه برای 

مهاجران را تشریح می دهد. عالوه بر این اطالعات عملی درمورد کار داوطلبانه، 
ساعات کار و همچنین نکاتی راجع به نحوه عملكرد به عنوان یك داوطلب را مورد 

بررسى قرار میدهد.

 3. ارتباط 
در پایان، راهنما شامل یک بخش ارتباط با مثال هایی برای برقراری ارتباط خوب و 

کارآمد و راه حل های مربوط به چالشهایی که ممکن است بوجود آیند.

 2. سازمان ها 
بخش دوم به سازمان هاى غیر دولتى و انجمن هایی که مایل به میزبانی داوطلبان 

هستند، می پردازد. لیست مواردی را کهسازمان باید قبل از میزبانی از مهاجران در 
نقش داوطلب در حین مشارکت خود در نظر بگیرد و پس از پایان تجربهداوطلبانه، در 

نظر بگیرد.  مدیریت تنوع برای جلوگیری از سوء تفاهم و تقویت ارتباط و مشارکت در 
ایجاد محیطی فراگیر،بر مدیریت تنوع تمرکز دارد.
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 1. داوطلبى

چرا داوطلب؟
کمک به دیگران:  هر کس می تواند مقداری از وقت آزاد خود را برای کمک به افراد نیازمند   •

اختصاص دهد. شما مطمئناًدانش، تجربه و مهارتهایی را به دست آورده اید که می توانید در بهبود 
زندگی دیگران و جامعه به اشتراك بگذارید.  

باز کردن افق های جدید:  داوطلبى می تواند یک تجربه عالی برای به اشتراک گذاشتن فرهنگ ها   •
و سنت ها، یادگیریزبان، توسعه مهارت های جدید و دیدار با افراد جامعه محلی و بهبود نقش شما در 

جامعه باشد.

داوطلبى به شما امکان می دهد مهارت های جدیدی بدست آورید: شما فرصتی برای یادگیری   •
مهارت های جدید و درکاین موضوع خواهید داشت که در چه كارى خوب هستید، چه کسی هستید، 
چه می خواهید و قادر به انجام چه كارهایىهستید.  خواه یک زبان جدید، یک محیط کار جدید و یا 

یک مهارت جدید، مطمئنا چیزهای زیادی را یاد خواهید گرفت. مهارت هایی که به دست می آورید، 
شما را غنی تر کرده و در زندگی، کار و روابط با دیگران مفید خواهد بود.  

داوطلبى به عنوان یک فرصت شغلی:  داوطلبى می تواند به یک فرصت عالی برای کار و تحصیل   •
تبدیل شود. آشنایی باافراد دیگر و عضو شدن در چنین شبکه اجتماعی منسجمی، روابط انسانی بسیار 

محکمی ایجاد می کند. در حالی که بهدیگران کمک می کنید، حرفه خود را نیز ارتقا می بخشید.

داوطلبى بخشی از انجمن است:  عوقتی به دیگران کمک می کنید، تنها نیستید. شما به یک جامعه   •
تعلق دارید و این به شماامکان می دهد تا هویت اجتماعی خود را پیدا کنید.
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آیا می خواهید داوطلب شوید؟
 در اینجا می توانید اطالعات كاربردى و مراحل مفیدی را برای فهمیدن »چگونگی یافتن فرصت مناسب برای خود 

به عنوانیك داوطلب« پیدا کنید.

هدف خود را مشخص کنید

وابستگی خاصی بین داوطلب و »روحیه« انجمن ارائه دهنده برنامه داوطلبانه از نظر 
ارزشها، سبک کار و اهدافوجوددارد.  بدون این پیوند، عالقه و ارزشهاى دستیابی به 

نتایج مورد نظر برای سازمان و همچنین برای داوطلب کار آسانینیست. 
قدم اول: قبل از شروع تجربه داوطلبانه، مهارت های خود را - چه عملی و چه حرفه 

ای- بررسی کنید.

  شما به دنبال چه نوع کار داوطلبانه اى هستید؟

بسته به عالقه خود می توانید در زمینه هاى مختلف اکولوژیک، هنر، باستان شناسی، 
فعالیت هاى اجتماعی، مدیریت بحرانو رفع بالیا، حقوق بشر، ورزش و تفریح، 

گروه های آسیب پذیر، جهانگردی، طبیعت و حیوانات، آموزش، بهداشت، کودکان 
ونوجوانان، سالمندان، ترجمه، مدیریت و غیره فعالیت كنید.

 چه مدت زمان برای خدمات داوطلبى اختصاص دهیم؟

 اکثر برنامه های داوطلبانه، داوطلبان را ملزم به ماندن در مدت معینی می کنند تا 
تأثیر مثبتی بر پروژه ها داشته باشند. شرایط عمومی مانند ساعات کار، پوشش هزینه 

ها و مدت زمان انجام پروژه ها از سازمان به سازمانى دیگر متفاوت است.

 می خواهید تجربه داوطلبانه خود را به چه کسی اختصاص دهید ؟

شما می توانید با افراد)سالمند، بزرگسال یا کودک( یا در شهر خود )فعالیت های 
بازسازی شهری، کار با حیوانات، تبادلفرهنگی و غیره( همکاری کنید.

 www.ese.si و  www.voluntariat.si 
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برای جستجوی فرصت های داوطلبانه از کجا 
شروع کنیم؟

کجا می توانید کار داوطلبانه انجام دهید؟
•  Slovene Philanthropy, Cesta Dolomitskega odreda 11, 1000 Ljubljana,  

Tel: 01 430 12 88, E-mail: info@filantropija.org
Partizanska cesta 29a, 2000 Maribor, Tel: 051 730 492,  
Web page: https://www.filantropija.org/

•  Association Odnos, Einspielerjeva ulica 6, 1000 Ljubljana, Tel: 041 552 628,  
E-mail: drustvoodnos@gmail.com
Glavni trg 17b, 2000 Maribor, 3rd Floor, Tel: 031 773 227,  
Web page: https://www.odnos.si/

•  Slovenian Red Cross, Mirje 19, 1000 Ljubljana, Tel: 01 2414 300, E-mail: rdeci.
kriz@rks.si, Web page: https://www.rks.si/sl/About_Slovenian_Red_Cross/

•  Slovenska karitas, Kristanova ulica 1, 1000 Ljubljana, Tel: 01 300 59 60,  
E-mail: info@karitas.si, Web page: https://www.karitas.si/

Slovene Philanthropy مدیر پلت فرم آنالین prostovoljstvo.org است. هنگامی که به دنبال فرصت داوطلبانه می 
گردید، اولین قدم جستجو در سایت prostovoljstvo.org است. اطالعات مربوطبه كارهاى داوطلبى در اسلوونی را برای 

داوطلبان و سازمان های داوطلبانه ارائه می دهد. این سایت اطالعات كافى در مورد انواع سازمان هایی که می توانید داوطلب شوید 
 prostovoljskih del( و انواع فرصت هاى داوطلبانه را بهشما ارائه می دهد. در بانک اطالعات فرصتهای كارى داوطلبانه

Posredovalnica( را  به آسانى می توانید بر اساسزمینه، گروه، هدف یا سازمانی که می خواهید با آن کار کنید را دسترسى داشته 
باشید.  فرصت های داوطلبانه مناسببرای افراد غیر اسلوونى )عمدتا به دلیل مانع زبان( پرچم گذاری شده است.

از طریق صحبت
با تبادل اطالعات در بین افرادی که قبالً تجربه داوطلبانه داشتند.

از سازمان های غیردولتی که مى شناسید بپرسید که آیا به عنوان داوطلب مى توانید به آنها بپیوندد.

از طریق رسانه های اجتماعی
 یافتن فرصت مناسب با استفاده از سیستم عامل های رسانه های اجتماعی )به عنوان 

مثال گروه های فیس بوک اختصاصداده شده به داوطلبان(. همچنین یک پلت فرم آنالین 
برای داوطلبان و سازمان های داوطلبانه برای کمک به پیدا كردن تجربه داوطلبى و یافتن 

.org .فرصتفعالیت در سازمانهای غیر دولتی مورد عالقه در دسترس قرار گرفته است
www.prostovoljstvo

از طریق مراکز / سازمانها
می توانید به مرکز یا سازمانی كه برای اهداف داوطلبانه خود مناسب می دانید، بپیوندید تا 
در مورد فرصتهای جدیدداوطلبانه به روزرسانی شوید. عالوه بر این، آنها داوطلبان را در 

مورد تمام فرصت های ارائه شده توسط دیگر سازمان هاآگاه می سازنند.
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در صورت بدست آوردن كار داوطلبى، به چه 
مواردى باید عمل كرد؟

 مهم است که داوطلب قبل از شروع به كار داوطلبى خود به نکاتی براى بدست آوردن تجربیات مثبت دقت كند.

ارتباطات
ابتدا با سازمانی که از قبل می شناسید در مورد ساعات کار و سایر موارد مربوط به کار 

داوطلبانه صحبت کنید. در مورد انتظارات خود کامالً واضح صحبت كنید و از ابتدا شفاف 
و صادق باشید. مهم است که درباره سیاستهای مربوطه )به عنوان مثال سیاستهای مربوط به 

حفاظت از داده ها( و مقررات سازمان سؤالکنید.

تعهد
به برنامه کاری خود توجه کنید، به موقع درمحل كار خود حضور بیابید و وظایف محوله خود 

را به بهترین وجه ممکن انجامدهید. فعال بودن در هنگام تبادل کار بسیار مهم است.  هر سازمان 
قوانین خاص خود را دارد که مى بایست توسط هرداوطلب پیروی شود. فقط آنچه را كه قبول 
کردید انجام دهید. به برنامه زمانی توافق شده پایبند باشید زیرا افراد و سازمانروی حضور و 

فعالیت شما حساب خواهند کرد. صرف نظر از وضعیت و موقعیت خود با همه با احترام و 
درست رفتار کنید. 

تمرکز
اتنوع فرهنگی همان چیزی است که جهان را ویژه می کند. داوطلبان باید توجه داشته باشند که در 

مکانی با فرهنگ متفاوتقرار دارند که باید با احترام به آن رفتار شود.  وقتی صحبت از فرهنگ 
می شود، مسئله تنها تفاوت بین فرهنگیست؛ هیچدرست یا غلطی  وجود ندارد. تجربه را زندگی 

کنید: با داوطلبى می توان با به اشتراک گذاشتن فرهنگ ها و سنت ها،یادگیری زبان، توسعه 
مهارت های جدید و دیدار با افراد متفاوت از سراسر جهان تجربه بسیار عالى كسب كرد.
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کمک هزینه فعالیت
در اسلوونی، داوطلبان می توانند در صورت جمع آوری کمک های اجتماعی مالی، از مزایای ویژه ای برخوردار 

شوند.  آنهاحق دریافت کمک هزینه فعالیت اضافی را دارند که کمک های اولیه مالی را تا 62 درصد افزایش می دهد.  

کمک هزینه فعالیت شغلی مکمل، کمک های مالی است كه برای ترغیب مردم به کار یا حفظ شغل خود در نظر 
گرفته شدهاست.  بنابراین، کمک هزینه فعالیت شغلی تنها بخشی از کمکهای اجتماعی مالی را تشکیل می دهد و یک 

مزیت مستقلنیست.  

در صورت تحقق شرایط زیر، کمک هزینه دریافت می شود: 

سازمانی که با داوطلب توافق نامه ای منعقد کرده است، باید در یک ثبت نام خاص - با سازمان   •
بررسی شود. 

کار داوطلبانه باید ماهانه تداوم داشته باشد     •

داوطلب هنگام ارسال درخواست کمکهای مالی در مرکز مربوطه برای کار اجتماعی )CSD(، نسخه ای از قرارداد 
كارداوطلبى را ارسال کند. داوطلبانی که قبالً کمک های مالی دریافت کرده اند باید CSD را در مورد این تغییر 

اطالع دهند. داوطلبان باید فرم اعالن را پر کنند و یک نسخه از قرارداد داوطلبانه را به CSD ارسال کنند.  

مهم: از ژانویه سال 2020 ، مراکز کار اجتماعی به تدریج گزارش ماهانه اجباری درمورد تعداد ساعات داوطلبانه 
را ارائهمی دهند. داوطلب باید گواهی ساعات تکمیل شده در ماه قبل را که توسط سازمان صادر شده است، در فرم 
مشخص شدهتا هشتم ماه به این سازمان بیاورد. هرگونه سوءاستفاده با استرداد کمک هزینه و تعلیق حق کمک مالی 

قابل مجازات است.  
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تجربه ها و نمونه هایی از ابتکارات داوطلبانه 
مهاجران در اسلوونی: 

اسلوون فیالنتراپى با پروژه ›بیایید با یکدیگر آشنا شویم‹ به پناهندگان برای ادغام در جامعه اسلوونی کمک مى كند.  
این پروژه به گروهی از جوانان از كشور اریتریا ساکن اسلوونی کمک می کند تا به طور فعال به جامعه خود )سایر 

اریتره وپناهندگان( کمک کنند تا پل هایی بین پناهندگان و افراد محلی برقرار کنند.

داوطلبان جوان اریتره ٩ سفر در اسلوونی ترتیب دادند و جشن سنتی سال جدید كشور خود را در اسلوونى برگزار 
کردند.

این پروژه بیشترین تأثیر را بر پناهجویان و پناهندگان داشته است، زیرا این امکان را به آنها داد تا خود را با 
كشوراسلوونی و میراث فرهنگی و طبیعی آن آشنا کنند. بسیاری از گنجینه های اسلوونی برای آنها شگفت آور بود 
و به آنهاکمک کرد تا با محیط جدید خود آشنا شوند و مسئولیت خود را به عهده بگیرند )یکی از پناهجویان اخراج 

شده گفت که وی«زیباترین و مهربان ترین« کشور را ترک می کند و او به محض آماده شدن اسنادش دوباره به این 
كشور باز خواهدگشت(.

تآثیر برگزارى این مناسبات بر آنها بسیار قوی بود زیرا داوطلبان جوان خودشان این رویدادها را ترتیب داده و 
داستانهایخود را به مردم محلی روایت مى كردند. اسلوونیایی ها یک پیام واضح دریافتند که پناهندگان حاضر 

به قدم برداشتن بهسوى آنها هستند و مردم محلی باید آن را جبران کنند.

 تجربه یادگیری آنها نیز فوق العاده بود. با هر فعالیتی آنها كمتر و كمتر كمك می خواستند.
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نمونه بسیار خوب دیگر از داوطلبان، شبکه دوچرخه سواری ماریبور است، یک انجمن برگزار کننده رویداد- 
کارگاه هایتعمیر دوچرخه است که در آن روزهاى جمعه هر کس می تواند دوچرخه خود را تعمیر کند.  این 

امکان برای مهاجران فراهمشد که دوچرخه هاى قدیمی را در كارگاه تعمیر کنند.  مهمتر از همه ، كارگاه این 
امکان را به آنها داد تا با مردم محلیارتباط برقرار کنند و وقت خود را صرف انجام کارهای مفید و همچنین 

تعمیر دوچرخه ای کنند که بعد بتوانند درون شهر ازآن استفاده کنند.  رویدادهای منظم و مشارکت فعال باعث 
ایجاد تصمیم گیرى بسیاری از مهاجران برای داوطلب شدن شد. آنها مهارتتعمیر دوچرخه را به دست آوردند و 

به دیگران، به ویژه مردم شهر ماریبور، در تعمیر دوچرخه کمک می کنند.

 نمونه های جدید داوطلبى بسیاری از خوِد مهاجران بوجود آمده است. برای جلوگیری از غیرفعال بودن، آنها دست 
به ابتکارعمل زده و  به سازمانها پیوستند و مهارتهای خاص خود را ارائه داه اند، براى مثال ترجمه از زبانهای 

مادری خود که دراسلوونی نادر هستند. آنها به روش های مختلفى کمک می کنند: در مدارس وقتی کودکان مهاجر 
کالس ها را شروع میکنند، در مراكز پزشكى، در سازمان هایی که فعالیت های خود را انجام می دهند و غیره.

ن داوطلبان مهاجر برخی ابزارهای مفید و مورد نیاز، مانند كتابچه كوچك فرهنگ لغت عربی-اسلوونیایی را به 
منظور سهولتدر کالسهای درس برای کودکان و معلمانشان که اغلب آنها به اندازه کافی آمادگی الزم برای کار با 

مهاجران و بالعكس راندارند، تهیه كرده اند. كار داوطلبى همچنین منجر به ارائه شغل برای مهاجران مى شود
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توصیف

وقتی به کسی کمک می کنم، احساس خوبی پیدا مى كنم، به همین دلیل به افراد کمک می کنم. این كار من كامالداوطلبانه 
است و به معنای متعهد بودن به افراد دیگر. كار داوطلبى به من آرامش مى بخشد. حس خوشنودى تنها برایافرادی که 

به آنها کمک می کنم نیست، بلکه برای خوِد من نیز هست. از همه احترام دریافت میكنم. حس خوبى دارم از اینكهبتوانم 
براى كسى مفید واقع شوم. »  

پناهنده از اریتره، 42 ساله، داوطلب كار با سالمندان 

داوطلب شده ام تا بتوانم به بهبود مهارت های زبانی ام کمک کنم. داوطلب شده ام زیرا مؤسسه فیالنتراپى را دوست 
دارم واحساس خوبی از گذراندن وقت در اینجا به من دست مى دهد. به عنوان یک مترجم داوطلب، بیماران را براى 

رفتن به مراكزدرمانى همراهى میكنم، از کودکان مراقبت میكنم، ترجمه )دامنه کوچک، به صورت شفاهی(

داوطلب اهل سوریه، 02 ساله، داوطلب كارهاى مختلف

تصمیم گرفتم داوطلب شوم زیرا دوست دارم به دیگران کمک کنم. تجربه ای که از این کار می گیرم برای من نیز 
بسیار مهماست. من مترجم زبان عربی هستم. این باعث می شود که بتوانم  به عرب زبانان کمک كنم تا وضعیت جدید 

را درک کنند.  

پناهنده جوان از عراق، ٩1 ساله، داوطلب مترجم زبان عربی 



15

داوطلبى انجمن  راهنمای 

فرصت برای داوطلب شدن در یک سازمان می تواند بسیار مهم باشد، برای کمک به مهاجران بمنظور تبدیل شدن به 
بخشیاز یک واقعیت جدید، احساس رضایت از سطح شخصی و به دست آوردن فرصتی برای کمک به دیگران، در 

نتیجه ایجادیک »دایره همبستگی.

کسانی که به نوبه خود به آنها کمک مى كنند ضمن کمک به خود، به دیگران نیز کمک كرده اند. 
این بخش از سه جزء تشکیل شده است که هر یک به دوره اى خاص در تجربه داوطلبانه می پردازند: 

 1( قبل از داوطلبى،   2( طى داوطلبى و    3( بعد از داوطلبى.  
این مشاوره را برای مدیر داوطلب ارائه می دهد.  

به منظور بهره برداری کامل از سهم داوطلبان و کارکنان حرفه ای در بهبود کیفیت و تأثیرات اجتماعی سازمانها 
ضمن اینکهداوطلبان تجربه واقعی رشد را حس کنند ، اتخاذ راهبردها و ابزارهایی برای مدیریت داوطلبان امری 

اساسی است. این امر با اجراى نكات زیر امکان پذیر است:

•  خواسته های داوطلبان و نیازهای انجمن را برآورده کنید؛  
•  ویژگی های شخصی مورد نیاز داوطلب را برای یک کار مشخص به روشنی مشخص کنید.  

  • •  انگیزه های انتخاب داوطلبان و چگونگی بازگشت آنها را در صورت عدم رضایت، درک کنید.  •  • 
احساس مسئولیت و مشارکت داوطلبان در سازمان را ترویج دهید.  

•  کار کلی سازمان را بهبود ببخشید.  

در حقیقت، برای ایجاد مثبت ترین تجربه ممکن برای یک داوطلب، سازمان باید شخصی را براى همراهى وى در 
این مسیرتعیین کند. همراهى این شخص بمنظور پشتیبانی در طی فرایند جهت گیری، نظارت بر وظایف داوطلبان 

و کمک به آنهابرای غلبه بر مشکالت و چالش های پیش روی آنها است. مربی، شخص كلیدى براى داوطلب خواهد 
بود. او مسئول ارائهپشتیبانی شخصی به داوطلب است. این فرد باید شنونده خوب، قابل اعتماد، آگاه و فهمیده اى 

باشد.

2. سازماندهی
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ارزیابی:
راهنمای انجمن برای داوطلبانه  •

مهارتهاى مورد نیاز براى كار و دانش داوطلبان را بررسى کنید   •
اهداف را تعیین کنید  •

توانایی ها و موفقیت ها را شناسایی کنید  •
اهداف را تعیین و دانش یا توانایی های جدیدى كه داوطلبان در نتیجه انجام فعالیت باید فرا بگیرند را مشخص كنید  •

تهیه برنامه پذیرش برای داوطلبان )آموزش، مربیگری و غیره(  •
جدول زمانی تهیه کنید  •

موارد مورد نیاز را آماده کنید  •
مکان و جزئیات حمل و نقل را مشخص کنید  •

توجه: اطمینان حاصل کنید که شخصى تعیین شده برای داوطلبان در طول دوره داوطلبى به آن ها کمک می کند. 
داوطلبانمهاجر باید با شخصی تماس بگیرند که بتواند درمورد امور داوطلبانه خود مواردی را مطرح کند.  



قبل از دوره داوطلبى

طى دوره داوطلبى 

فضاى گرم
در طول دوره داوطلبى، سازمان باید به داوطلبان فرصتی برای تبادل تجربیات با سایر داوطلبان را ارائه 

دهد.

تنظیم قوانین
 مهم است که مقررات را در ابتدای دوره داوطلبى تنظیم کنید تا از سوء تفاهم بین شرکت کنندگان و 

سازمان میزبانجلوگیری شود. عالوه بر این، ضروریست به داوطلبان توضیحات شفاف و جامع راجع به 
نقش و وظایفشان داده شود ومقررات، سیاستها و ساز و کارهای شکایت را توضیح دهید.

مأموریت و هدف سازمان
 رسالت و اهداف سازمان خود را به روشنی توضیح دهید تا داوطلبان از وظایف و نقشهای خود آگاه شوند.
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بعد از دوره داوطلبى

باید جلسه بازخوردی با مدیریت سازمان و داوطلب به منظور تعادل دیدگاه ها و نقطه 
نظرات شخصى از كل روند برگزارشود.

اگر داوطلب با سازمان داوطلبى براى یک دوره طوالنی همكارى كند، توصیه می شود 
که جلسات منظم برای ارزیابی کارداوطلبانه و ارائه پشتیبانی به وى برگزار شود.

 

مربیگرى فردى به منظور برنامه ریزی هاى آتى برای داوطلب، توصیه می شود 
جلسه ای را در پایان هر دوره داوطلبى براى داوطلبان وکارکنان سازمان بمنظور به 

اشتراک گذاشتن تجربیات، افکار و اطالعات در جهت یافتن فرصت شغلی مناسب و یا 
برنامهریزی كارى آینده داوطلبان برگزار شود.

پس از پایان دوره داوطلبانه، رئیس سازمان باید گواهینامه اى مبنى بر اینكه داوطلب با 
موفقیت دوره داوطلبى را سپرىكرده، صادر کند.

ارزیابى:

 پیگیرى
 )گامهاى آتى(:

گواهینامه:

در مورد نقش و وظایف دقیق باشید
ضرورى است که به همه داوطلبان فرصت های آموزشی یکسان با کارمندانى كه دستمزد دریافت مىكنند، 
ارائه شود؛ بهویژه در مواردی که هر دو در یک محیط کار می کنند یا فعالیت های مشابهی را انجام می 

دهند.
 

حمایت و راهنمایی داوطلبان
كار داوطلبانه می تواند سخت و چالش برانگیز باشد. الزم است كه از داوطلبان در کارهای داوطلبانه شان 
حمایت شود.  اطمینان حاصل کنید که مرتباً با داوطلبان به منظور پشتیبانى در طول تجربه داوطلبانه شان 

مالقات و جلسات مربیگریصورت بگیرد.
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موانع برای داوطلب شدن
فقدان مشارکت مهاجران در کار داوطلبانه ممکن است از عوامل زیر باشد:

زبان: چرا كه مهاجران زبان محلی )خوب( صحبت نمی کنند، آنها اغلب اعتماد بنفس كافى برای مشارکت در جامعه   •
یاداوطلب شدن را ندارند. هرچند که حداقل دانش اساسی زبان اسلوونى برای اکثر كارهاى داوطلبانه مورد نیاز است.

مهاجران اغلب از امکان انجام کار داوطلبانه آگاه نیستند، زیرا آنها اطالعاتی در مورد فعالیت هایی که می   •
توانند در آنشرکت کنند، ندارند.

مهاجران اغلب از نحوه عملكرد سازمانهاى داوطلبى بى اطالع هستند)یعنی مراحل انتخاب، ساعات کار، امکان   •
تحصیل ومسئولیت ها( به همین دلیل ممکن است در پیوستن به آنها مردد باشند.

تصور غلط در بین مهاجران این است که شرکت در کار داوطلبانه معموالً نیاز به تالش زیاد، هم در زمان و   •
هم در انرژیدارد. برخی از مهاجران صرفاً بدالیل اقتصادی یا اجتماعی)مثالً مشکالت در تنظیم وقت مراقبت 

از کودک( درگیر کارداوطلبانه نمى شوند، اما بسیاری از سازمان ها هزینه سفر را بازپرداخت می کنند و 
میانگین زمانی که داوطلبان برایکمک به دیگران می گذرانند تنها 2 تا 4 ساعت در هفته است.

برخی از سازمان ها به دانش و خصوصیات شخصی خاصى نیاز دارند و ممکن است برای همه مهاجران   •
مناسب نباشند.

برخى مهاجران می توانند، همانند داوطلبان محلی، تعصباتی در مورد کار با افراد با فرهنگ های مختلف   •
داشته باشند ودر رفع این مانع دچار مشکل شوند.

برخی از سازمان های داوطلبانه در اسلوونی داوطلبان خود را در صورت بروز سانحه بیمه می کنند. این بیمه   •
کل بیمهخدمات درمانی را شامل نمی شود، بلکه فقط هزینه هاى آسیبى که داوطلب در هنگام کار داوطلبانه دیده 

را پرداخت میكنند.

مهاجران بدون در نظر گرفتن وضعیت اقامت خود، می توانند داوطلب شوند.  •

عدم توجه و گاه اعتقاد - توسط مقامات، سازمان های داوطلبانه و آژانس هایی که داوطلبانه را تبلیغ می کنند-   •
مبنی براینکه مهاجران می توانند داوطلب بالقوه باشند.5. 

عدم تالش از طرف سازمان های مردم نهاد در مورد متنوع سازی روند استخدام آنها، فرصت های بیشتری را   •
برایمهاجران بمنظور حضور فعال در همه جنبه های کار سازمان های مردم نهاد فراهم می کند.؟؟؟ والمنظمات 

التي تعزز العمل التطوعي أن تبذل قصارى جهدها لزیادة الطلب على فرص التطوع وعرضها للمهاجرین 
لتعزیز اإلدماج االجتماعي واالقتصادي للمهاجرین.

فقدان ثبات مالی سازمان های داوطلبانه، که نمی توانند پرسنل باتجربه و آموزش دیده را برای مدیریت   •
داوطلبانه وداوطلبان فراهم کنند.

سازمان های مهاجر، دولت محلی و ملی و سازمان های که كار داوطلبانه را تبلیغ می کنند باید تمام تالش خود   •
را برایافزایش تقاضا و تأمین فرصت های داوطلبى برای مهاجران به جهت ارتقاء شمول اجتماعی و اقتصادی 

مهاجران انجامدهند.

.2006 ، INVOLVE، 5002 ، 5  ویلسون ولویس ، 2006 ، شوغورینسكي



19

داوطلبى انجمن  راهنمای 

مدیریت تنوع
مدیریت تنوع، می تواند یک سازمان را برای دستیابی به کارایی و اهداف غیر منتظره به کار ببرد، به طوری که 

به برخی ازتوجه و اقدامات روزانه. تنوع یک مفهوم بسیار وسیع است و همچنین برای حل آن بسیار ظریف است. 
هر فرد ادراک دیگریاز چیزها و دیدگاه های دیگر جهان دارد. در روابط انسانی، رویکرد جهانی وجود ندارد، زیرا 

انسان ها در نگرش ورفتارهای خود متفاوت است.

قدم مهم در روند معرفی تنوع در یک سازمان، تغییر فرهنگ کار آن است. فرایند مدیریت تنوع باید به شرایطی 
منجر شود کههر یک از اعضای یک سازمان بتواند ضمن حفظ ارزشهای فرهنگی خود، به بهترین نحو توانایی های 

خود را به اجرادراورد. 6  

بنابراین، هدف از این فرایند نباید جذب فرهنگهای مختلف به یک فرهنگ مسلط باشد، بلکه ایجاد یک فرهنگ متنوع 
غالباست.

6 ، اعالمیه جهانی یونسکو درباره تنوع فرهنگی ، “تنوع فرهنگی به چه معناست؟” 2 نوامبر 2001 ،

http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID%3D13179%26URL_DO%3DDO_TOPIC%26URL_SECTION%3D201.html
 

هدف از مدیریت تنوع این است که به هر کارگر 
فرصتی داده شود تا توانایی ها و مهارت های 
کامل خود را که منعکسکننده جنسیت، نژاد و 

ملیت است، را عملى كند. مدیریت تنوع فرهنگی، 
قلب مدیریت تنوع است. یک کارگر استخدامى یا 

یكکارگر داوطلبى که بتواند آزادانه در محیط کار، 
خود را بیان کند، تصور متفاوتی از کار و محیط 

خواهد داشت؛ و کارآمدترو پربارتر خواهد بود.

تنوع، باعث نوآوری، خالقیت و تسریع فرآیندهای 
حل مسئله می شود، همچنین ایده های جدید با 

سرعت بیشتری ظهور میکنند.تنوع، اختالفات بین 
گروهها را کاهش و همکاری در محیط کار را 

افزایش مى دهد.  عالوه بر این، همکاری مشترک 
باعثرفع تعصبات مردم نسبت به کلیشه ها و 

فرهنگ های مختلف می شود.

چرا تنوع/ گوناگونى مهم است؟
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چك لیست 

مشاهده )بدون ارزیابی( و

داوری ها و ارزیابی های اخالقی

20

.1
1. سیاستی را ارائه دهید که صریحاً تعهد شما را 

در زمینه منابع انسانی متنوع و بیان چگونگی 
قصد بهبود حضورمهاجران در همه سطوح، 

توضیح دهد. 

.2
2. بر مزایای منابع متنوع انسانی تأکید کنید و 

همه را به اینكه در اجرای این امر متعهد باشند، 
تشویق كنید.  

.3
3. نسبت به دستوركارها و رویه های سنتی بسیار 
هوشیار و برحذر عمل كنید. برای تنوع و فرصت 

های جدید, 

.4
4. برقراری ارتباط بین کارمندان و داوطلبان، 
افزایش تبادل رویه های درست در سازمان و 

ایجاد فرصت مشاركتوسیعتر به مهاجران.

.5
ارائه آموزش بمنظور ایجاد آمادگى براى کار در   .5
یک محیط چند فرهنگی به کارکنان در تمام سطوح، 

از جمله سطحهیئت مدیره.

.6
6. مهاجران را به سوى سّمت های مدیریتی ترغیب 

کنید و به آنها دسترسی به پشتیبانی شخصی دهید.

.7
7. شرایط کار مناسب و مزایای برابر را برای همه 

کارمندان و داوطلبان ارائه دهید.

.8
8. سازمان های مهاجر، دولت محلی و ملی و 

سازمان هایی که داوطلبان را درگیر كار داوطلبى 
می کنند، باید تالشکنند تا تقاضا و تأمین فرصت 
های داوطلبانه برای مهاجران را افزایش دهند تا 

مشارکت اجتماعی و اقتصادیمهاجران را ارتقا 
دهند.
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ایجاد ارتباط بین داوطلب و سازمان میزبان مهم است، همچنین وجود محیطی امن و پذیرا که در آن فرد بتواند 
صادقانهنقطه نظرات خود را بیان کند بسیار حائز اهمیت است زیرا هنگامى كه دو فرهنگ متفاوت با هم روبرو 

شوند، امكان بروزسوء تفاهم میان آنها وجود خواهد داشت.

از طرف دیگر قطع ارتباطاتی که می تواند درگیری ایجاد کند با این موارد مشخص می شوند:

 ویژگی های اصلی
 یک ارتباط خوب و موثر 

مشاهده )بدون ارزیابی( و

استماع ابراز احساسات

بیان نیازها
درخواست )خواستار این نیستیم 
که شخصی کاری را انجام دهد 
که ما می خواهیم(

داوری ها و ارزیابی های اخالقی

مقایسه ها

سرزنش

عدم بعهده گرفتن مسئولیت اعمال و 
احساسات 

قطع ارتباطبرچسب زدن

3. ارتباطات
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مهم است که هنگام برقراری ارتباط با افراد با پیشینه های مختلف، این نکات را در نظر داشته باشید كه در بسیاری 
موارد،زبان و جنبه های دیگر ارتباطات می توانند بین فرهنگ ها بسیار متفاوت باشند و باعث شوند ارتباط حتی 

بیشتر به چالشکشیده شود. 

سایر چالش ها ممکن است در طول دوره داوطلبى ایجاد شود، به عنوان مثال پیرامون شناخت نقش نهادی مدیر 
داوطلب یابیان انتظارات واقعی داوطلبان.

مسئله شناخت نقش نهادی مدیر داوطلب، به ویژه اگر مدیر زن باشد، غالباً براساس پیشینه فرهنگی افراد استوار 
است،اما معموالً با گذشت زمان و با تثبیت اعتماد و قدردانی عمیق تر از یکدیگر، این مسئله حل می شود.  با توجه 

به بیانانتظارات واقعی، انگیزه ها و شبهات، بیان صریح هدف فعالیت ها بسیار مهم است. به عنوان مثال، شرکت 
در یک دورهآموزشی می تواند یک تجربه متفاوت برای مربیان و شرکت کنندگان باشد.  برای مربیان هدف آماده 

سازی افراد برای شغآلینده است، در حالی که شرکت کنندگان گاهی انتظار دارند که مربیان برای یافتن شغل بعد از 
اتمام آموزش براى آناناقدام کنند.  مهاجران غالباً احساس ترس و ناکافی بودن را تجربه می کنند و تمایلی ندارند که 

انتظارات ، در دسترس بودنو عالقه واقعی خود را بشناسند.

مدیران داوطلب همچنین باید بتوانند احترام خود را نسبت به فرهنگ و 
مذهب خانواده ابراز کنند، بدون اینکه خانوادهاحساس فرومایه بودن یا 

قضاوت شدن کنند. اعتماد بسیار اساسی است. بدون اعتماد، اعضای 
خانواده تمایلی به اشتراکگذاشتن احساسات واقعی خود ندارند. نقش 
واسطه نیز اهمیت بسیارى دارد، زیرا هدف اصلی از میانجیگری، 
تقویتارتباط، تبادل و تعامل بین فرهنگ های مختلف و در عین حال 

احترام به تنوع است.
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