
 من هم متطوعي مارينا وكيف

يمكنهم مساعدتي؟



انا مهتم، ما هي الخطة التالية؟ 

قبل كل شيء تواصل مع منسق مدينتك )االتصال ادناه(. سيكون لديك مقابلة 

تعريفية معه للتعرف عىل احتياجاتك وتفاصيل العمل التطوعي. يتبع هذا بحضور 

االجتماع مع المنسق والمتطوع، حيث ستلتقي معهم للتحدث حول توقعاتك 

والموافقة عىل التفاصيل. خالل تعاونكم، ستبقى انت والمتطوع عىل اتصال مع 

المنسق، الذي سيكون سعيدا بمساعدتك في حالة احتجت اىل ذلك باإلضافة اىل 

التواصل معك للحصول عىل مالحظاتك حول العمل التطوعي. 

هل احتاج اىل جلب أي شيء، دفع او التوقيع عىل أي شيء قبل االنضمام؟ 

ال تحتاج اىل دفع أي شيء للعمل مع المتطوع. في البداية يجب التوقيع عىل افادة 

خطية تفيد بأنك تقر بالحقوق وااللتزامات المترتبة من هذا التعاون، والتي يتم 

تلخيصها ادناه: 

يجب ملئ معلوماتك الشخصية في البيان. نحتاج اىل مستندات تعريفية خاصة 

بك. يوقع المتطوعون أيضا عقد التطوع، يتعهدون بموجبه باحترام حقوقهم 

والتزاماتهم. 

التطوع هو شراكة، بموجبه يتطلب االحترام، االحترام المتبادل بين المتطوع 

والشخص المتلقي )انت( المساعدة التطوعية. 

عمليا، االمر يتعلق باتباع مبادئ بسيطة :

يلتزم المتطوع والمستفيد بالمواعيد واالوقات المتفق عليها لاللتقاء بدون التأخر 

عىل مواعيدهم. 

في حالة احتاج المستفيد اىل الغاء االجتماع المتفق عليه، يجب عليه التواصل مع 

المتطوع بأسرع وقت ممكن، عىل األقل قبل 24 ساعة من موعد االجتماع. 

يتجنب المستفيد االتصال بالمتطوع في ساعات الليل المتأخرة، وخالل عطالت 

نهاية االسبوع. 

في حالة تغير الوضع بالنسبة للمستفيد او المتطوع ولم يعد يرغب او يريد 

بالحصول عىل المساعدة، االتصال بمنسق المتطوعين بأقرب فترة ممكنة. 

يبقى كال من المتطوع والمستفيد عىل اتصال متواصل مع منسق المتطوعين 

بهدف اطالعه عىل اخر تطورات التعاون المشترك. 

ما هي مارينا؟ 

مارينا هي منظمة غير ربحية، تساعد الالجئين وغيرهم من األجانب في التأقلم 

في المجتمع. ننظم دورات تعلم اللغة والفعاليات المجتمعية حيث تسنح لألجانب 

والسلوفاك االلتقاء والتعرف عىل بعضهم البعض، نتحدث عن مواضيع الهجرة 

واالندماج في المجتمع، ومن خالل متطوعي مارينا، نساعد األجانب بشكل فردي 

عىل  بناء حياتهم بنجاح في سلوفاكيا. 

من هم متطوعي مارينا؟ 

متطوعو مارينا هم أشخاص قرروا استثمار طاقتهم ووقت فراغهم في مساعدة 

من يحتاجون إليها عملًيا. يقومون بأنشطتهم دون أي مكافأة مالية. 

نختار المتطوعين بعناية ثم يكملون معنا تدريبنا التحضيري. يتم تنسيق عملهم 

التطوعي – نلتقي معهم بانتظام، ونتحدث مًعا حول ما يواجهون خالل أنشطتهم، 

ونوفر لهم الدعم والمساعدة.

بماذا يساعدون متطوعو مارينا؟ 

يمكن للمتطوعين المساعدة في تعلم اللغة السلوفاكية، األطفال في مهامهم 

الدراسية. من غير هذا متطوعو مارينا يساعدون في قضاء وقت الفراغ بعمل 

نشاطات مفيدة. التعرف عىل المدينة وتقديم المساعدة في التقديم عىل وظيفة. 

المتطوعين ليسوا معلمين محترفين ولكنهم ناس من مختلف الوظائف، وغالبا 

لديهم خبرة في التدريس.

كم من الوقت يملكون متطوعو مارينا؟ 

المتطوع سيلتقي معك بشكل مستمر، ويقوم بتخصيص ساعتين أسبوعيا لك 

عىل حد اقصى. تحديد األيام واالوقات يتم بناء عىل اتفاقكم المشترك. 

اين هو مكان اللقاء؟ 

مكان اللقاء يتم تحديده بناء عىل االتفاق المشترك بينكم، يمكنكم االلتقاء في 

األماكن العامة )الحدائق العامة والمكتبات( او حتى في بيوتكم )في حالة وافقتكم 

عىل ذلك(. او في األماكن التي تتوسط فيها منظمة مارينا، حسب المدينة 

التي تتواجد فيها )راجع منسق المتطوعين(. في حالة الطوارئ متطوعو مارينا 

يستطيعون المساعدة أيضا عن طريق األنترنيت. 

ما هي المدة التي يساعد فيها متطوعو مارينا؟ 

المتطوع يوقع عقد مع مارينا لمدة ست أشهر. في حالة اردتم انت والمتطوع 

تمديد الّمدة لفترة اطول، نستطيع التمديد لست اشهر أخرى. اقصى مدة لتمديد 

العقد المشترك هو سنة واحدة كاملة. في حالة احتجتم اىل مساعدة لوقت أطول 

من الفترة المحددة، نستطيع االتفاق حول تفاصيل الخطوات التي تليها. 

ما هي مارينا؟ 

مارينا هي منظمة غير ربحية، تساعد الالجئين وغيرهم من األجانب في التأقلم 

في المجتمع. ننظم دورات تعلم اللغة والفعاليات المجتمعية حيث تسنح 

لألجانب والسلوفاك االلتقاء والتعرف عىل بعضهم البعض، نتحدث عن مواضيع 

الهجرة واالندماج في المجتمع، ومن خالل متطوعي مارينا، نساعد األجانب 

بشكل فردي عىل  بناء حياتهم بنجاح في سلوفاكيا. 
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