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 الغرض من المشروع
 
تسعى همزة وصل  من خالل برامجها  الى دعم عمل  التنظيمات اإلجتماعية العاملة  داخل سوريا   

من  خالل  دعم قدراتها و تمكين األفراد العاملين معها  وتعزيز تشااااركيتها مل المجتمعات المةلية   
ةديد كة في تبهدف التأثير على القضااااااايا المةلية والوتنية وتةميز المجتمعات على اهمية المشااااااار

 اولوياتها وقضاياها وكيمية العمل للوصول إلى التغيير الذي ترغب به على مختلف المستويات.
 
وفي هذا اإلتار  تدعو همزة وصاااااال التنظيمات ايجتماعية العاملة داخل سااااااوريا للمشاااااااركة في  

 برنامج  الَمشغل المدني بدورته األولى.
تنظيم إجتماعي في سااوريا   يهدف الى  21-21يسااتهدف  الًمشااغل المدني هو  برنامج بناق قدرات 

زياادة  معارف  وادوات  األفراد والتنظيمات ايجتماعية في ساااااااوريا  ةول ممهوم المجتمل المدني 
وادواره المختلماة  وتعزيز ممهوم المشااااااااركاة المادنياة لاديهاا ولادم المجتمعاات المةلياة  كما يهدف 

يز ةوكمتها وترسااااايم الممارساااااات الديمقراتية في بي تها المشاااااروى  الى دعم التنظيمات في  تعز
 الداخلية وداخل المجتمعات المةلية العاملة معها   وزيادة التشاركية بينها وبين هذه المجتمعات 

يساااااااتهادف البرنااامج  تنظيمااات اجتماااعياة مةلياة ساااااااواق كاااناات التنظيماات  فر  عمال مةلياة من 
والمدنية  نادي كشاااااامي او رياضااااااي او فني او مجموعة  المتتوعين  الجمعيات/المنظمات  األهلية

 شبابية.
 

 عن الهمزة:
همزة وصاال هي منظمة سااورية غير ةكومية وغير ربةية تعمل في سااوريا مل افراد ومجموعات 
ومؤسااسااات مدنية لزيادة وتعزيز مشاااركتهم في الشااأن العام وممارسااة المواتنة الماعلة. تعمل على 

وعمليا وتمكين المهارات  وخلق مساااةات لتبادل الخبرات  ومشاااركة الموارد زيادة المعرفة نظريا 
 والمرص التي تهدف إلى التأثير بالسياسات والشؤون المجتمعية.

نةن نؤمن بأننا جزق من الكل وبأن مؤسااااسااااات المجتمل المدني تملر دوراً ر يساااايًا وهاًما في تغير 
لساااالمي الديمقراتي والةامي لديمومة هذا التغيير  من األزمة الةالية فهي الةامل الر يسااااي للتغير ا

خالل رفض جميل اشااااكال العنف  والعمل مل جميل السااااوريين دون اي تمييز  والنضااااال من اجل 
الةرية  مل األخذ بعين ايعتبار جميل القيم اإلنسااااااانية وبناق جميل مشاااااااريعنا وتةقيق اهدافنا وفقا 

 لشرعة ةقو  اإلنسان
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 ع:أنشطة المشرو
مستويات من األنشتة بشكل ر يسي ومتوازي باألهمية ليتمكن من الوصول  1يعتمد المشروى على 

 ألهدافه وهي ممصلة فيما يلي 
I. المساقات التدريبية:  

ساااااااوف تقادم المسااااااااقاات على منصاااااااة همزة وصااااااال للتادريب عن بعد من قبل عدد من الخبراق 
 وايستشاريين واألساتذة الجامعيين.

عدد من المساااقات التدريبية  مدة كل مسااا  ةوالي شااهر   لكل مسااا  عدد من  يتضاامن المشااروى
األنشاتة التدريبية التي ساوف يتابعها المشاركون/ات على المنصة بدعم من فريق العمل في الهمزة 

 والمدربين/ات للمسا .
II.  وظا ف عملية تتبيقية 

يقوم التنظيم ككل بالعمل عليها هاذه الوظاا ف مرتبتة بمةاور المسااااااااقات التدريبية والتي ساااااااوف 
  والغرض من هذه الوظا ف تتبيق المماهيم وصاااال همزةشااااراف مدرب/ة المسااااا  وفريق عمل بإ

النظرية واألدوات المكتسااااااابة خالل المسااااااااقات بشاااااااكل عملي مثال  العمل على الةوكمة الداخلية 
 للمنظمات.

III.  منتدم المشغل المدني 
يتّم فتةها مرة او مرتين كل شاااهر  تناق  مماهيم ومواضااايل  -تماعليّة  -عبارة عن مسااااةات نقا  

ترتبت باِلشاأن العام الساوري وتهّم الماعلين فيه باإلضاافة إلى األةدال التار ة على الواقل السوري 
والعالمي وعلى الخصاااوص التي ساااتؤثر على الواقل الساااوري  كما تساااتضااايف خبراق وقادة راي  

 للةديل عن التتورات المختلمة.
IV. مبادرات المجتمعية ال 

سااااايقوم فريق همزة وصااااال بالشاااااراكة مل التنظيمات ايجتماعية والمجتمعات المةلية العاملة فيها 
بإتال  مجموعة من المبادرات تهدف إلى عكس وتعزيز اهداف المشروى  سواًق على صعيد البي ة 

 الداخلية للمنظمة وجعلها اكثر ديمقراتية  او على الصعيد المجتمعي

 
 التقديم: شروط

 
 للتنظيمات:

 .تنظيمات اجتماعية فاعلة/ناشتة في مناتقها 

  .تنظيمات اجتماعية تؤمن بالعمل مل كل الجغرافيات السورية 

 .تنظيمات اجتماعية تهتم بالشأن العام و تؤمن بالتنوى وايختالف 

 .تنظيمات اجتماعية تناصر وتراعي قضايا الجندر في عملها 

   مستقلة )غير ممثلة او منةازة ألي ترف سياسي او عسكري(تنظيمات إجتماعية 
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 تنظيمات اجتماعية تؤمن بالالعنف وةقو  اإلنسان 

  القدرة على ايلتزام 

 التمتل بالمسؤولية اإلجتماعية 
 
 

 األفراد
 عام 21ات  \العمر األدنى للمرشةين ●
 ن فقت\التقديم متاح لألفراد من خالل تنظيماتهم ●
 األرض ودراسة اةتياج المجتمعاتخبرة في العمل على  ●
 معرفة بالشأن العام والسيا  السوري ●
 خبرة في قيادة او ادارة المر  وتنظيم العمل ●
 مهارات التواصل والمرونة جيدة ●
 القدرة على ايلتزام بالمشروى خالل فترة انجازه ●

 
 
 

نية  وصااال اإللكتروتنتلق المسااارات التدريبية خالل المترة القريبة القادمة وذلر عبر منصااة همزة 
والتي عملت الهمزة على إنشااا ها كوساايلة مناساابة للظروف الراهنة من صااعوبات التنقل والةضااور 
المباشاار ولتكون يلية سااهلة تةقق وصااول المعلومات واسااتمراريتها  مل ضاامان التواصاال المسااتمر 

 لعملية تعلم افضل. 
 من المريق  اعضاق 1ةيل سوف يقوم كل تنظيم مشارر في المشروى بترشيح 

  ًعضاو مشاارر/ة دا م/ة في المشاروى الذي سايتابل جميل انشتة المشروى وسيكون مسؤوي
 عن التواصل مل فريق عمل همزة وصل

 3  اعضااق وهم المشاركون/ات الثالل من التنظيم والذين سيتم ايختيار من بينهم للمشاركة
 التنظيم ورغبتهم بالتنساايق ملبالتناوب في انشااتة المشااروى بةسااب اختصاااصاااتهم وةاجة 

 المشارر/ة الدا م/ة
 
 

شااهور من  1وتسااتمر انشااتة المشااروى ل  1212يبدا المشااروى باألساابوى األول من شااهر نيسااان/
 تاريم البدق.
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 على الراغبين بالمشاركة من التنظيمات االجتماعية:
 

وتةميل المرفقات المتلوبة  بأجزا ها الثاللالمرفقة مل دعوة المشاااااااركة  ملئ ايسااااااتمارة -2
مكم اي اورا  إضافية عن عمل تنظي –السير الذاتية للمتقدمين  –)ورقة تعريمية عن التنظيم 

 . (ايجتماعي
 .جميل األورا  المتلوبة باللغة العربية -1
 لن يتم النظر في ايستمارات غير المكتملة. -3

 
 وفق التالي  ايستماراتلى سيتم اختيار التنظيمات المشاركة بالمشروى بعد اإلتالى ع

 تةديد قا مة مصغرة من التنظيمات التي استوفت الشروت. -2
 لتنظيمات.من ااجراق مقابالت مل األعضاق المرشةين  -1
 اختيار التنظيمات المشاركة في المشروى وإبالغهم. -3

 
 20/0202/ 25الموعد النهائي لتقديم الطلبات

 
جميل العاملين/ات في المشروى نرم ان المعيار األساسي لبلوغ اهداف المشروى  قدرة ومدم التزام 

 المشروى./ات في التنظيمات واألفراد المشاركينو
 
 

 من خالل الرابت التالي التقدم 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd4xbRkMb29WCqoVrno

VF9tgZ93yuWkqdn9A/viewform-PDPL7JV9QX7_ 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd4xbRkMb29WCqoVrnoPDPL7JV9QX7_-VF9tgZ93yuWkqdn9A/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd4xbRkMb29WCqoVrnoPDPL7JV9QX7_-VF9tgZ93yuWkqdn9A/viewform

