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 للقادة الشباب ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات االجتماعية (EoI) دعوة للتعبير عن االهتمام

(SEs) التي يقودها الشباب 
  
ومنظمات  ،الشباب ةاألعمال االجتماعيورّواد  ،قبل الشبابإلى إبداء االهتمام من  والمجموعة CESVIدعو ت

تمكين الشباب من أجل التأثير برنامج بناء القدرات لمشروع المجتمع المدني التي يقودها الشباب للمشاركة في 
 .(YESI) االجتماعي 

  
 سنة ومقيم في بيروت / جبل لبنان أو البقاع أو الجنوب؟ 35و  18عمرك بين  •
 ؟العمل االجتماعيفي  فكرة ولديكم ،الشبابأنت قائد في مجتمعك أو عضو في منظمة محلية يقودها  •
 أنت صاحب مؤسسة اجتماعية؟ •
 أنت مهتم بتطوير أو توسيع نطاق فكرتك المبتكرة واالجتماعية؟ •

  
 !YESI إذن عليك التقدم للمشاركة في مشروع

ل من االتحاد األوروبي (YESI)يهدف مشروع تمكين الشباب من أجل التأثير االجتماعي  والذي  ، المموَّ
، إلى تعزيز تمكين الشباب من خالل نماذج شاملة ومبتكرة ومستدامة المجموعةبالشراكة مع  CESVI تنفذه

 .لريادة األعمال االجتماعية
 
 :هدفال
الهدف من هذه المبادرة هو بناء قدرات القادة الشباب ومنظمات المجتمع المدني التي يقودها الشباب ن ا

 ريادةوأنشطة بناء القدرات في مجال  ،دورات تدريبية مخصصةوالمؤسسات االجتماعية من خالل توفير 
أصحاب تواصل مع لل نشاطاتإقامة ، وتبادل الخبرات بين األقرانو، وجلسات التوجيه، االجتماعية األعمال

 ،المشاريع الصغيرة الحجملتمويل  المجموعةمع برنامج  تشبيكوال المصلحة المحليين واإلقليميين ذوي الصلة،
 التمويل االجتماعي. وسائلالوصول إلى القروض الصغيرة وأخرى من أجل تسهيل  تمويل وفرص

  
 تطويرمن خالل تقديم هذه الدعوة للتعبير عن االهتمام، ستتاح لك الفرصة الكتساب مهارات عملية حول كيفية 

 لوصول إلى التمويل.مع زيادة فرص ا نطاق النماذج االجتماعية المبتكرة واألفكار التجارية وتقوية وتوسيع

 لمشاركين االنسحاب في أي وقت.بامكان ا و ،تماًما ةمجاني YESIالمشاركة واالستفادة من مشروع  

 
 :سيتم تنظيم دورات تدريبية مخصصة في القطاعات التالية

  
التسويق تطوير خطة العمل، اإلدارة المالية،  ، SWOT تحليلالتفكير التصميمي، تحديد السوق والقنوات، 

 .القيادة والمهارات الشخصية، والتأثير االجتماعي واالبتكار، تواصلوال
 

 :سيتم تصميم الدورات التدريبية وفقاً لالحتياجات المحددة للمشاركين، وقد تشمل أيضاً الموضوعات التالية
 

المشاركة العامة، ، الحوكمة الداخلية، نهج التعلم التشاركي، النزاعات إدارة،  (PCM) إدارة دورة المشروع
 .، والمساءلة، وكذلك الدورات المهنية التقنيةتأييدال، اإلدماج الجندري
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ستمنحك المشاركة في البرنامج أيضاً فرصة للتواصل مع الجهات الفاعلة ذات الصلة في األعمال االجتماعية 
 .تشبيكالنشاطات و مبادرات مشاركة المعرفةالمالي المستفيدين من وممثلي القطاع 

     
ستُعتبر المؤسسات االجتماعية التي يقودها الشباب والتي تشارك في هذه الدعوة للتعبير عن االهتمام مؤهلة 

ً ويحق لها التقدم إلى  الذي سيتم إطالقه في إطار المشروع في العام برنامج المنح المالية الفرعية أيضا
ات األعمال مالياً لتقوية وتوسيع نطاق مبادرالمؤسسات االجتماعية . وستهدف المنحة الفرعية إلى دعم 2021

 االجتماعية الخاصة بها.
 

 :معايير األهلية
 :الدعوة مفتوحة للمتقدمين الذين يستوفون المعايير التالية

 
 .تغيير" داخل مجتمعاتهمن يصبحوا "فاعلي أل ن يميلونذيالوالمواطنون النشطون  الشباب أ. (1

 .تقديم مساهمات إيجابية ومبتكرة لمجتمعاتهمب فشغأو شباب لديهم فكرة عمل و/  
  

 والموجهة لتعزيز توظيف الشباب وريادة األعمال منظمات المجتمع المدني التي يقودها الشبابب.     
 .االجتماعية والمواطنة النشطة والحلول اإليجابية للمجتمع        

 اجتماعية ةمؤسس نموذج ير نموذجها غير الربحي إلىتغي ريدتي تالشجع منظمات المجتمع المدني ن         
 .على التقديم         

 
 أوالموجهة إلحداث تأثير اجتماعي و/ : الشركات (SEs) المؤسسات االجتماعية التي يقودها الشبابج.     

 :حلول مبتكرة داخل المجتمع        
 

تحسين الظروف المعيشية للمجتمعات المهمشة وخاصة الشباب )أي تعزيز خلق فرص العمل،  -
، وتقديم دروس حتياجات الخاصةوتمكين المرأة، وإنشاء مرافق عامة وخاصة لألشخاص ذوي اإل

 ..(.  خصوصية للطالب المحتاجين
تطوير حلول مبتكرة للمشاكل االجتماعية والثقافية والبيئية )مثل الوصول إلى الطاقات المتجددة؛  -

تقليل النفايات؛ تنقية المياه؛ منصات لتبادل المعرفة؛ األعمال الزراعية المبتكرة؛ النقل المحلي 
 ...(  الثقافية والفنية الفعالياتاألخضر؛ 

   
 .تقديم الطلب عند عاما   35و  18( يجب أن يتراوح عمر المتقدمين بين 2

  
 :( يجب أن يكون المتقدمون موجودين في إحدى المحافظات التالية3

 بيروت وجبل لبنان؛ البقاع، جنوب لبنان 
 الشبابوالمؤسسات االجتماعية التي يقودها يجب أن تكون منظمات المجتمع المدني التي يقودها الشباب 

 .المذكورة أعالهمحافظات متمركزة وتعمل في أحد ال
 

 .الدعوة للتعبير عن االهتمام هذه بشدة على التقدم الى النساء المتباريات مشّجعة( 4
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 :عملية التقديم
 

 :عملية التقديم من الخطوات التاليةتتّم 
الذي يوفر المعلومات األساسية لخطوة التقييم األولية. آخر موعد استبيان التقييم قوم المتقدمون بملء ي .1

 .2020 تشرين األول 31للتقديم هو 
بالحق في طلب المعلومات المفقودة ذات الصلة بعملية الفرز األولى والمتعلقة فقط بمعايير  CESVIتحتفظ 

 .2020تشرين األول  6األهلية. سيتم إرسال طلبات االندماج في موعد أقصاه 
  

 مدته من)يتم تصويره ببساطة عبر الهاتف الخلوي،  عن أنفسهممقطع فيديو للتعريف يشارك المتقدمون . 2
هذه الخطوة اختيارية لكنها (، لتقديم أنفسهم ومشروعهم أو مؤسستهم أو منظمتهم. كحّد اقصى دقيقة 1-2

 .عةمشجَّ 
  

قائمة  والمجموعة CESVIمن عملية التقديم، ستضع  2و  1الخطوتين  في لمطلوبةند تقييم المعلومات ا. ع3
 الذين سيستمرون في عملية االختيار.  بالمرشحين قصيرة

 
لمقابالت بالمتقدمين المدرجين في القائمة المختصرة، والذين سيخضعون  والمجموعة CESVI. ستتصل 4

معلومات إضافية عن المتقدمين ومشاريعهم /  والمجموعة CESVI: في هذه المناسبة، ستجمع فردية
أنشطة بناء ومؤسساتهم / منظماتهم بينما ستتاح الفرصة للمرشحين للحصول على توضيحات بشأن الدعوة، 

 القدرات المتوقعة من قبل المشروع أو عملية االختيار.
  

التي يقودها الشباب بناًء  االجتماعيةالمؤسسات منظمات المجتمع المدني /  بتقييم. ستقوم لجنة تحكيم نهائية 5
تكون إمكاناتهم ومع أهداف المشروع تتماشى أهدافهم وخصائصهم  متقدما   50واختيار النتائج  ترتيبعلى 

 .لتحقيق األهداف هي األعلى
  

 .لتحديد الخطوات المقبلة اجتماع تعريفيبالمرشحين الناجحين لعقد  والمجموعة CESVI. ستتصل 6
 

 :ييمعملية التق
 :متطلبات على أساس المعايير التاليةالسيتم تقييم المقترحات التي تفي ب

  
 :معفكرة / نماذج العمل  

 
 ؛امكانية التنفيذومحتمل  عائد اقتصادي -
 .يتعلق بالخلفية اللبنانية في هذه الفترة الحرجة اجتماعي / ثقافي / بيئي هدف -
ً على  تأثيرا  اجتماعيا  القدرة على مواجهة التحديات المحلية من خالل الحلول التي تحدث  - إيجابيا

  .المجتمع
فكرة / نموذج العمل مضاعفة: توليد الدخل من ناحية والعائد االجتماعي الذي اليجب أن تكون نتيجة 

 .مجتمعات، من ناحية أخرىيقلل من عدم المساواة، والتدهور البيئي / الثقافي وتحسين رفاهية ال
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في القطاعات اإلنتاجية، قادرة على توليد الدخل مع االستجابة  حلول و / أو تقنيات مبتكرة وخالقة -
االقتصاد األخضر ، لمتطورة: التكنولوجيا اعلى سبيل المثال ال الحصرالحتياجات المجتمع المحلية )

 والدائري، واألعمال التجارية الزراعية(
 
 :التقديمكيفية 

 
 :من أجل التقديم، يجب على المرشحين المهتمين

  
 .االهتمام بعناية التعبير عنالدعوة الى  قراءة. 1
  

 YESIدعوة للتعبير عن االهتمام على الرابط التالي:  استبيان التقييم. ملء 2
 

عبر البريد اإللكتروني دعوة ذه الباللغة االنكليزية( له -استبيان التقييم - 1أو إرسال النموذج المرفق )الملحق 
 pm.livelihood@cesvioverseas.org  :إلى
 

أو إرساله عبر البريد  ملء االستبيانتم حيث المذكور  الرابط إلى عريف عن النفسيمكن تحميل فيديو الت
 .اإللكتروني

 
على عبر البريد األلكتروني أو التواصل معنا نكيمك ،لديك ةمتوفرلالستبيان  النسخة االلكترونية كنان لم ت

  96170718498+، 96170026692+أرقام الواتساب التالية: 
 

و  ةاألرقام السابق أو على احدىك ارسال رسالة على البريد االلكتروني ، بامكانمن اجل األسالة واالستفسار
 تشرين األول 20التي ستنشر في جابات اإلللحصول على  Daleel Madaniعلى   CESVIمتابعة صفحة 

 .ألسئلة الشائعةحول ا
تشرين  15في موعد أقصاه  WhatsApp يمكن إرسال األسئلة واالستفسارات عبر البريد اإللكتروني أو

 :التالية WhatsApp على عنوان البريد اإللكتروني وأرقام 2020 األول
pm.livelihood@cesvioverseas.org 

 ؛70-026692 961+
+961 70-718498 

فردية على األسئلة. سيتم نشر جميع األسئلة واألجوبة على موقع دليل مدني على الرابط  اجوبة لن يتم إعطاء
 YESI Call for EoI التالي:

 
مع المتقدمين الناجحين لجدولة المقابالت الفردية وسيقدمون مالحظات لجميع  CESVIسيتابع موظفو 

 .المتقدمين
  

، الساعة الخامسة 2020أكتوبر/تشرين اول  13آخر موعد للتقديم عن طريق إرسال استبيان التقييم هو: 
 .مساًء بتوقيت لبنان. الطلبات الواردة بعد الموعد النهائي لن يتم النظر فيها

بالحق في االتصال بالمشاركين المحتملين وطلب تعديالت أو إضافات على طلباتهم بعد  CESVIتحتفظ 
 الموعد النهائي.

https://docs.google.com/forms/d/1VRJ4WMh9nkBDe5YDSmT4cVaW4KSuk4CatmTYPTwPehI/edit?ts=5f5f1068
https://www.daleel-madani.org/civil-society-directory/cesvi-foundation-onlus/calls/call-expression-interest-eoi-young-leaders-youth-led-csos-and-social-enterprises-ses

