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Education for Everyone. Worldwide.  

Lifelong.  

 دعوة لتقديم مقترحات مبادرات مجتمعية

قاعدي دامج يقدم خدمات وبرامج تعليمية مركز  مجتمعي  يم الشباب والكبار مدى الحياة هوإن مركز الكرمل المجتمعي لتعل
. يعتمد المركز في ةرواجملافي بلدة الكرمل وفي مناطق يطا  للشباب والكبار ضمن إطار مبدأ التعلم مدى الحياة كحق للجميع

ي مدى لوصول إلى فرص تعلم نوعالتشاركية، انطالقاً من حق الجميع في ا أساسه على مبادئ تعليم وتعلم الشباب والكبار
ً مع االلتزام الوطني الفلسطيني بتحقيق الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة، واالستراتيجية الوطنية لتعليم  الحياة، تماشيا
الكبار في سياق التعلم مدى الحياة، واحتراماً لحقوق كافة فئات المجتمع من الشباب والكبار دون تمييز مبني على العمر، النوع 

 دي أو غيرها من أشكال التمييز.  الخلفية الثقافية أو الدينية أو المستوى االقتصا المستوى التعليمي الرسمي، اإلعاقة، االجتماعي،

يقدم المركز خدمات التعلم الفردي والمجتمعي غير النظامي لمختلف الفئات، من خالل تقديم دورات وتدريبات ونشاطات تعلم 
والتمكين الشخصي، التدريب المهني والحرفي والهادف إلى رفع ونشاطات مجتمعية ومبادرات مجتمعية في سياقات التطوير 

مستوى الدخل، محو األمية ومسارات الفرص الثانية للتعلم األكاديمي، والتعلم المجتمعي والتطوع، والتعلم الثقافي والتراثي 
 والفني، والتعلم والتثقيف البيئي. 

المجتمعي لتعليم الشباب والكبار مدى الحياة أن يعلن عن فتح  لمركال يسر مركزضمن إطار نشاطات برنامج التعلم المجتمعي، 

إذ تبلغ قيمة  .لمركالالمشاركة المجتمعية في جهود تطوير بلدة ، التي تهدف إلى تعزيز باب تقديم مقترحات للمبادرات المجتمعية

 . 9102م شيكل، على أن يتم تنفيذها خالل عا 0011مساهمة المركز في المبادرة المقترحة 

 شروط التقديم للمبادرة

  مواطنين/ مواطنات.  3أن يتم تقديم المقترح من قبل مجموعة تتكون على األقل من 

  سنة.  01أن ال تقل أعمار المتقدمين بالمبادرة عن 

  .أن ال تكون أهداف المبادرة تتعلق بمنحة شخصية/ استفادة شخصية تخص المبادرين وحدهم 

  .ًأن تكون أهداف المبادرة تستجيب لواحدة أو أكثر من الموضوعات المحددة المذكورة الحقا 

 

 موضوعات المبادرة

 يمكن للمبادرات أن تتناول واحدة أو أكثر من القضايا التاية: 

  .قضايا بيئية تتعلق بزيادة الوعي البيئي وحشد الدعم لمعالجة مشكالت ناتجة عن اإلضرار بالبيئة 

  فئة من فئاته، أو بزيادة وتعزيز التضامن المجتمعي قضايا مجتمعية تتعلق بمشكالت يعاني منها المجتمع المحلي أو

 وتماسك المجتمع المحلي. 

  .قضايا شبابية تتعلق بتحفيز مشاركة الشباب في تطوير البلدة وزيادة دورهم ومشاركتهم وتفاعل صناع القرار معهم 

  الطلبة من المجتمع المحلي. قضايا تعليمية تخص فئة 

  .قضايا تتعلق بالمساواة وعدم التمييز ضد أية فئات من المجتمع 

  .قضايا تتعلق بتجميل والحفاظ على المظهر الحضاري في البلدة 

  .قضايا تتعلق بالوعي الصحي والدعم النفسي واالجتماعي 

  .قضايا تتعلق بالحفاظ على الموروث الثقافي للبلدة 
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 اختيار المبادرة الفائزة  معايير

  .مدى ارتباط المبادرة المقترحة باحتياجات ومشكالت البلدة، وقدرتها على إيجاد حلول وبدائل مبتكرة ومبدعة 

  مدى ارتباط المبادرة المقترحة بأهداف وقيم عمل المركز )يمكن الحصول على نسخة من استراتيجية المركز من

 اإلدارة أو من البلدية(. 

  مدى قدرة المبادرة على الوصول ألوسع شريحة ممكنة من مجتمع البلدة وفقاً لموضوعها. أو عدد األشخاص الذين

 ستؤثر بهم المبادرة بشكل مباشر. 

  .مدى قدرة المبادرة على حشد دعم )معنوي ومادي( من قبل الجهات المعنية حول موضوع المبادرة 

 طوع واالنتماء المجتمعي. مدى اعتماد المبادرة وتشجيعها لقيم الت 

  في المبادرة )مثالً: نساء/ رجال/ أشخاص ذوي إعاقة، وغيرهم(.  فئات مختلفةمدى مشاركة 

    .مدى قدرة المبادرة على االستمرار دون الحاجة لدعم مالي 

 واالختيار والتنفيذمواعيد التقديم 

  يمكن الحصول على نموذج الطلب من موقع مؤسسة التعاون الدولي التابعة للجمعية األلمانية لتعليم الكبار في الشرق

and-international/vacancies-al.jo/ar/dvvinternation-http://www.dvv-األوسط على الرابط التالي: 

announcements/  لمركالمركز صفحتنا على الفيس بوك: ، كما يمكنكم الحصول على النموذج من خالل 

  .المجتمعي

  يمكن للمهتمين والمهتمات تعبئة نموذج الطلب وإرساله إلى البريد اإللكتروني

.adulteducation@gmail.comlemrak  0/01/9102مساًء من يوم السبت الموافق  0:11حتى الساعة . 

  سيتم تشكيل لجنة من المركز والبلدية وشركائهما لتقييم الطلبات واختيار واإلعالن عن المبادرة الفائزة. إذ سيتم تبليغ

 . 00/01/9102قدمين بنتائج طلبهم حتى تاريخ المت

 المركز )في حالة كانت المبادرة مستمرة( خالل  من المتوقع أن يتم تنفيذ المبادرة أو النشاطات الممولة منها بمساهمة

 . 9102/  00و  01شهري 

 بوك أو عبر اإليميل. نا على الفيس يرجى التواصل معنا عبر صفحتتخص تقديم مقترحات المبادرات، ألية استفسارات 
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