سياسة وقواعد السلوك المهني للعمل التطوعي في األولمبياد الخاص
.1

قواعد السلوك المهني للعمل التطوعي في األولمبياد الخاص
تحدد مدونة قواعد السلوك المهني معايير السلوكيات المتوقعة من المتطوعين.
في حال لم يتمكن المتطوع من تمثيل األولمبياد الخاص أو أبوظبي بطريقة إيجابية ومناسبة ،فإننا نحتفظ بالحق في
تعليق عمل المتطوع.
يوافق المتطوع في األولمبياد الخاص على أن يقوم خالل عمله كمتطوع بما يلي:
•

االهتمام بصحة وسالمة وراحة جميع رياضيي ووفود وأسر رياضيي األولمبياد الخاص والضيوف والمتطوعين
اآلخرين.

•

ارتداء الزي المناسب والتصرف بطريقة مناسبة أثناء العمل التطوعي ،بما يتوافق مع القواعد المتعلقة بزي العمل
التطوعي في األولمبياد الخاص.

•

اتباع القواعد والمبادئ التوجيهية لألولمبياد الخاص الموضحة في هذه الوثيقة و/أو أي وكالة تعمل مع األولمبياد
الخاص.

•

إبالغ السلطات المختصة بأي حاالت طوارئ بعد اتخاذ إجراء فوري لضمان الصحة والسالمة

•

االمتناع عن تناول أو استخدام جميع أنواع الكحول ومنتجات التبغ والمواد غير المشروعة أثناء المشاركة في أي
فعالية أو منافسة أو تدريبات تتعلق باألولمبياد الخاص

•

عدم االنخراط في أي اتصاالت أو تعامالت غير الئقة مع الرياضيين والمتطوعين أو غيرهم من المشاركين في
األولمبياد الخاص.

•

احترام ثقافة دولة اإلمارات العربية المتحدة والدول الزائرة ،واالهتمام بشكل خاص بقيم التنوع في النوع االجتماعي
والدين والعرق وكل ما يتعلق بأصحاب الهمم.
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 .2حقوق المتطوعين
•

يشارك المتطوعون في دورات تدريبية تتضمن لمحة عامة عن الحدث والجوانب الثقافية ،وكيفية التعامل مع ذوي
اإلعاقة الذهنية ،باإلضافة إلى تدريبات مخصصة حول األدوار التي سيقومون بها ومواقع عملهم التطوعي.

•

يتم تزويد المتطوعين بالمواد والموارد الالزمة لتنفيذ العمل المنوط بهم ،مثل مواد التدريب ،واالحتياطات ،والزي
الرسمي ،وعند الضرورة ،التجهيزات ومعدات الحماية الشخصية

•

يحصل المتطوعون على أطعمة ووجبات خفيفة ومشروبات أثناء نوبات العمل ،إضافة إلى فترات االستراحة
الضرورية.

•

يحصل المتطوعون على بطاقة اعتماد تمكنهم من الوصول إلى مواقع األلعاب في يوم عملهم .ويحظر إساءة
استخدام بطاقة االعتماد ،بما في ذلك السماح لشخص/أشخاص آخرين بالدخول إلى مواقع األلعاب ،مما قد يؤدي
إلى التعليق الفوري لعمل المتطوع.

•

يقوم قادة الفرق بإدارة المتطوعين المعينين في فرقهم ،ويمثلون جهة االتصال الرئيسية في حالة وقوع أي طارئ
أو حادث أثناء عملهم.

•

يضمن األولمبياد الخاص الحفاظ على سرية جميع بيانات ومعلومات المتطوعين.

•

يتم احتساب ساعات العمل التطوعي من الوقت الذي يقوم فيه المتطوع ببدء نوبة العمل في الموقع المخصص
له حتى نهاية الوقت المحدد لنوبة العمل.

•

يحصل جميع المتطوعين على شهادة عند انتهاء عملهم تقدي اًر لمساهماتهم في األولمبياد الخاص.

•

يمكن للمتطوعين الحصول على مساعدة طبية طارئة خالل عملهم التطوعي من خالل المراكز الطبية الموجودة
في كل موقع.
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مسؤوليات المتطوعين:
•

االلتزام بقواعد السلوك المهني للعمل التطوعي في األولمبياد الخاص ،والمنصوص عليها في هذه الوثيقة وأي سياسات أو
لوائح أخرى صادرة عن األولمبياد الخاص.

•

االلتزام باستكمال الدورات التدريبية اإللزامية للتعرف بشكل كامل وفهم االدوار المنوطة بهم وحضور االجتماعات
عند الطلب.

•

الحضور إلى العمل في الوقت المحدد وباستعداد تام.

•

االلتزام بإكمال  5نوبات عمل على األقل الستالم شهادتهم في نهاية الحدث.

•

تحمل المسؤولية الكاملة عن ممتلكاتهم الشخصية .وال يتحمل األولمبياد الخاص أي مسؤولية عن فقدان أي
ممتلكات أو متعلقات شخصية للمتطوعين.

•

االمتثال لعمليات التفتيش األمنية المطلوبة من قبل أفراد األمن بالتنسيق مع موظفي األولمبياد الخاص.

•

االلتزام بإبالغ قادة فرقهم قبل ثالثة أسابيع من الحدث على األقل ،في حالة رغبتهم باالنسحاب من العمل.

•

االلتزام بإبالغ قادة فرقهم على الفور ،في حال عدم تمكنهم من حضور أي نوبة عمل ألسباب شخصية طارئة.

•

ال يحق للمتطوع الحصول على أي تعويض من األولمبياد الخاص مقابل أي مشاركة تطوعية.

•

اتباع قواعد الزي والتصرف وفقاً لقواعد السلوك المهني لألولمبياد الخاص.

•

يتحمل المتطوعون مسؤولية تنقالتهم واقامتهم أثناء عملهم مع األولمبياد الخاص .وال تتوفر أماكن إقامة للمتطوعين،
غير أنه سيتم توفير وسائل نقل ضمن مواقع األلعاب.

•

االلتزام بعدم قطع أي وعود ألطراف ثالثة نيابة عن األولمبياد الخاص

•

توفير معلومات اتصال دقيقة ،وابالغ األولمبياد الخاص في حال حدوث أي تغييرات.

•

االلتزام بعدم اصطحاب متطوعين غير مسجلين بما في ذلك :أفراد األسرة ،أو المعارف ،إلى موقع العمل التطوعي
المخصص لهم.

•

السماح لألولمبياد الخاص بالتقاط صور فوتوغرافية و/أو مقاطع فيديو للمتطوعين ونشرها مثل الصور الفوتوغرافية
و/أو مقاطع الفيديو بغرض الترويج لبرامج األولمبياد الخاص

•

االمتناع عن التعامل مع أي وكالة أو وسيلة إعالم خارجية ،واحالة أي طلب إعالمي (مقابلة ،استفسار ،الخ) إلى
قائد فريقهم ،الذي سيعمل على توجيه الطلب إلى الجهة المناسبة.
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•

يوافق المتطوعون على إبالغ األولمبياد الخاص بحالتهم الصحية بما يمكن األولمبياد الخاص من ضمان حصول
جميع المتطوعين على وظيفة مناسبة ألي إعاقة.

•

إعفاء برنامج األولمبياد الخاص من أي مطالبة أياً كانت تنشأ أو قد تنشأ فيما بعد بسبب أي عالج أو إسعافات
أولية أو خدمات طبية أخرى يتم تقديمها فيما يتعلق بحالة طوارئ أثناء فترة عملهم كمتطوعين في البرنامج.

•

االلتزام بعدم تحميل برنامج األولمبياد الخاص أي مسؤولية عن أي التزام بتزويد المتطوعين بمساعدة مالية أو أي
مساعدة أخرى ،بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر اإلعانات الطبية أو الصحية أو إعانة العجز أو التأمين
من أي نوع في حالة اإلصابة أو المرض أو الوفاة أو األضرار التي تلحق بممتلكاتهم .ويقر المتطوع بأن عمله
التطوعي سيكون على مسؤوليته الخاصة .وعليه ،يتنازل المتطوع صراحة عن أي مطالبة بالتعويض من قبل
برنامج األولمبياد الخاص ،باستثناء ما يتم تقديمه طوعاً في حالة حدوث مثل تلك اإلصابة أو النفقات الطبية التي
يتكبدها المتطوع.
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 .4قواعد الزي العمل التطوعي في األولمبياد الخاص
•

يجب على المتطوعين الظهور بمظهر أنيق ومنظم في جميع األوقات.

•

يجب أال يرتدي المتطوعون مالبس تكشف عن أجسادهم أو مالبس ضيقة ،ويجب أن تتوافق مالبسهم مع الثقافة
المحافظة لدولة اإلمارات العربية المتحدة .كما يجب على المتطوعين عدم ارتداء التنانير القصيرة أو السراويل
القصيرة ،باستثناء المتطوعين في مجال الرياضة الذي يتطلب ارتداء مثل هذه المالبس ،ويتعين على المتطوعين
ارتداء مالبس تغطي األكتاف.

•

يجب أال يقوم المتطوعون بارتداء حجاب الوجه الكامل للمتطوعين في مجاالت تشمل االحتفاالت ،أو توزيع
الجوائز ،أو إدارة المسرح ،أو التعامل مع وسائل اإلعالم.

•

يلتزم المتطوعون بالزي الخاص باألولمبياد الخاص الذي سيتم تحديده خالل التدريبات.

•

طوال مدة الحدث ،يجب على المتطوعين ارتداء الزي الرسمي خالل فترات العمل المحددة فقط وخالل التنقل من
والى المنزل .ويجب عدم ارتداء الزي الرسمي خالل المناسبات االجتماعية أو الفعاليات الخارجية لألولمبياد
الخاص ،وخاصة في المناسبات التي يسمح فيها بتناول المشروبات الكحولية.

•

يجب على المتطوعين ارتداء أحذية مريحة للقيام بواجباتهم على أكمل وجه.

•

يجب ارتداء الزي الرسمي على النحو الذي تم تقديمه به دون أي إضافات أو تعديالت.

•

ال يمكن للمتطوعين تعليق أي اكسسوار أو شارات على الزي الخاص بهم.

•

ال يمكن للمتطوعين تغطية أي شعارات أو عالمات تجارية موجودة على الزي الرسمي.
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