دعوة للتق ّدم بطلب حُّ
الرتش لربناجم

“قيادة شابة فاعلة للتغيري والتطوير”

هل تريدون و ُت ِر ْدنَ إحداث التغيري وتطوير بلداتمك؟هل أنمت منخرطون يف بلداتمك
وهيممك امر جممتعمك؟ هل تريدون ان تكونوا يف أماكن قيادية مؤثرة عىل املستوى
احمليل يف السنوات القريبة؟
هل تريدون التأثري ولديمك القدرة عىل ذلك؟
هل تبحثون عن أدوات مفاهمي واسرتاتيجيات لقيادة حمل ّية فاعلة؟
إذا اكنت إجابتمك بنعم – ميكنمك االنضامم الينا يف برناجم “قيادة شابة فاعلة للتغيري والتطوير” املخصصة
للشباب والشابات العرب  ,يف برناجم هيدف الصطحابمك لتكونوا القيادة احمللية القادمة.
اً
زّ
احلي العام صو ًتا مستح َد ًثا،
مشارك ومشاركة قادرين عىل اإلضافة إىل
مجهور اهلدف :يض ّم الربناجم حنو 25
أخشاصا يمطحون إىل إحداث تغيري مع ولصاحل قرامه ومدهنم وساكهنا ،ويؤمنون
واع ًيا وملتحام مع جممتعهم،
ً
تقدم مدهنم وقرامه العربية او املختلطة .
مبقدرهتم عىل القيام بدور قيادي يف مسرية ُّ
إطار الربناجم :ميتد الربناجم عىل مدار سنتني و يمشل تأهيل املشرتكني ومرافقهتم خشص ًّيا حلوايل  170ساعة
إمجالية – حنو  56ساعة سنوية يف األعوام  .2016-2018هيدف الربناجم اكساب املشرتكني تأهيال خاصا يو ّفر
هلم األدوات والتشبيك االجمتايع واملهين والسيايس ،إضافة إىل التجارب اليت يفتحها أمامهم هبدف هتيئهتم أو
هتيئهتن َ
لش ْغل مراكز متق ّدمة يف السلطة احمللية .جيري اللقاء مع عوامل املضامني وما بيهنا مبساعدة أخشاص
ّ
رْ
ث مع رشاكء ورفاق يف الدرب.
يتص ّدرون احللبات املهنية العامة واألاكدميية ،يصاحهبا حوار ُم ٍ
سوف ّ
نركز يف السنة األوىل عىل األدوات الالزمة إلحداث حضور مجاهريي لملشاركني يف السلطات احمللية
اليت ينشطون فهيا ،وبلورة أجندة مستقبلية هلم .التع ّرف عىل هيالك السلطة احمللية وسريورات العمل فهيا اضافة
اىل العمل امليداين .يف السنة الثانية للربناجم يمت الرتكزي عىل التحضري مع الرشاكء النتخابات السلطات احمللية
وعىل ُس ُبل وضع األجندة والتأثري يف القضايا اليت َت ْشغل املشاركني وشباب البلدة واملجمتع .أما يف السنة
األخرية ،2018 ،فيمت الرتكزي عىل النشاط احمليل وعىل تعميق املعارف بسريورات العمل املهنية – احملل ّية مهنا
والقطرية – الالزمة لتحقيق الرباجم اجلديدة .إن اقتضت احلاجة ،سوف يمشل الربناجم مواكبة املشاركني بعد
انهتاء محلة االنتخابات هبدف ترسيخ وتطبيق املعرفة النظرية اليت اكتسبوها عىل أرض الواقع.
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ماذا يضم الربناجم:
يعمل الربناجم عىل اثراءاملشارك/ة عىل املستوى الخشيص واملهين ،وميزج بني الدراسة النظرية والتجربة
العملية .النقاط واملواضيع االساسية:
تمنية روح القيادة والرؤيا الخشصية ،املجمتعية وامجلاهريية.

إحداث حضور لملشارك عىل مستوى بلدته وبناء أوارص اتصاله بامجلهور احمليل وصقل قدرته عىل التأثري.
مهارات إدارة املفاوضات وإنشاء وبناء الرشااكت يف السلطة احمللية.

هيلكية السلطات احمللية ،هيائهتا وأداؤها ،مبا يف ذلك يف اجلوانب القانونية والتنظمي ّية وما يتعلق باملوازنة
العامة.

زّ
احلي اجلغرايف حىت عوامل وسائل اإلعالم احلديثة.
تنظمي وقيادة امحلالت – يف

جتنيد واستخالص املوارد – األدوات ،القواعد ،املصادر والقيود.

زّ
موقع السلطة احمللية وأداؤها يف
احليَين االقتصادي واالجمتايع.
الروابط بني احلمك احمليل والقطري والعالقات املتبا َدلة بيهنام.

اسرتاتيج ّيات لقيادة التغيري – من الفكرة إىل الفعل ،من الرباجم إىل التطبيق امليداين.
طامق الربناجم :اختصاص ّيون أحصاب خربة واسعة وغنية يف جمال التأهيل ,اإلرشاد ,االستشارة والعمل عىل
املستويني القطري واحمليل .مهنم  :فتيح مرشود ،دمحم خليل ،عريان لْكاين وعروة سويطات.
خرباء من خارج شتيل :خرباء وخمتصني ااكدمييني ,خمتصني يف جمال احلمك احمليل ,االعالم ,القيادة
وغريها.
يدير الربناجم :دمحم خليل و عريان لكاين

موعد الدورةُ :يف َتتح الربناجم يف أيلول  2016خُ
وي َتمت يف هناية .2018
ُتف َتتح السنة األوىل يف مطلع أيلول ( .2016مواعيد اللقاءات لعام ،23-24/9 ،7/9 :2016
 .14/12 ،11-12/11 ،19/10ماكن عقد اللقاءات يتق ّرر طب ًقا لرتكيبة املجموعة).
رشوط القبول :يستقبل الربناجم ش ّبا ًنا وشابات يتحلّون برغبة قوية يف التغيري والتأثري،
املنخرطني يف حياة مدهنم وقرامه ،من أحصاب الهشادات األاكدميية واخلربة اململوسة يف احللبة
والسري بعيدًا.
املهنية والسياسية واملدنية ،القادرين عىل املثا َبرة
ّ

مالحظة :فرز املشرتكني يف الربناجم مرهون مبشاركة املرحشني يف سريورة تصنيف يتخلّلها
إجابة عن استبيان ،اشرتاك يف ورشة مجاعية و مقابلة تصنيف خشص ّية.
السعر 800 :شيلك ،ميكن تقسميه إىل بضعة أقساط.

للتجسيل
التصنيفات يف أوجها ,أفضلية تعىط ملن يجسل باكرا.

لملزيد من التفاصيل :دمحم خليل ،هاتف050-2259666 :
الربيد اإللكرتوينkhalilm@shatil.nif.org.il :

عريان لْكاين ،هاتف  ،052-3329694الربيد اإللكرتوينerank@shatil.nif.org.il :
[]2

يجُ رى الربناجم برعاية
صندوق هانس زِيدل

