
 

 

   

 مبيب يوم التطّوع اخلاّص  

   فاعلية احلدث   تقرير  

  

   ،املتخّرجني  اعزايئ

  بيامن اتبعنا منشورات يوم التطّوع اخلاّص ! مبيب نشكرمك عىل خدمتمك جملمتعمك وعىل مشاركتمك الفاعةل يف يوم التطوّع اخلاّص 

خّصصمت من وقتمك من أ جل تزويدان ببعض التفاصيل عن  عىل وسائل التواصل الاجامتعي بشلك وثيق، نقّدر أ نمّك  مبيب

يف مجيع أ حناء املنطقة    الإجيايب تأ ثريه و  اليت أ مقمتوها ملساعدتنا عىل فهم اكمل لفاعليته مبيب نشاطات يوم التطوّع اخلاّص 

 بشلك أ فضل. 

 الامس الاكمل: * 

 الامس ال ول*

 الامس ال وسط* 

 امس العائةل* 

 ت من أ جل يوم التطّوع اخلاّص مبيب؟ * أ ين مقت بتقدمي اخلدما

 تونس



 اجلزائر

 ارسائيل

 لبنان

 الاردن

 العراق

 أ خرى

 يف أ ّي مدينة / البدل: قد مقت ابخلدمة ؟ * 

ذا أ مقت رشاكة مع مؤّسسة قامئة أ و خدمت بصفتك هذه املؤّسسة، يُرىج تزويد امس تكل املؤّسسة: *   اإ

 اخلدمة اليت شاركت فهيا ابلشلك ال فضل: * يُرىج اختيار الفئة اليت تصف نوع 

 طبيّة أ و حصيّة

 بيئيّة

ىل ال طفال   خدمات اإ

ىل الراشدين  خدمات اإ

ىل النساء  خدمات اإ

يُرىج تقدمي موجز مقتضب عن هدف نشاطك الشامل ونتاجئه. يُرىج تقدمي موجز عن تأ ثري ذكل النشاط )هل ساعد  

خشص حول التأ ثري الضاّر لريم النفاايت يف ال ماكن العاّمة( أ و   100: توعية النشاط اذلي مقت به يف تغيري موقف ما، مثلا 

حداث تغيري يف مسأ ةل ما أ و الرتوجي لقضيّة قامئة؟*   اإ

 كيف اخنرط ال عضاء الاخرون من اجملمتع يف هذا النشاط؟ * 

 ؟ * ما هو العدد التقريب لل شخاص اذلي تظّن أ ّن هذا املرشوع أ ثّر فهيم يف جممتعك احملّل 

كيف تظّن أ ّن جممتعك اس تفاد من هذا النشاط؟ يُرىج تزويد أ قوال مقتبسة من املس تفيدين أ و قصص تربز جناح النشاط 

 وتأ ثريه بشلك أ فضل. * 



ذا واهجت أ ّي حتدايت يف تنظمي يوم التطّوع اخلاّص مبيب أ و تنفيذه، ما يه احللول اليت تويص هبا من أ جل اخلّرجيني   اإ

 ذلين قد يواهجون مشألك مماثةل؟ * املس تقبلينّي ا

ذا كنت أ نت منّظم احلدث، يُرىج مشل الساعات اليت تطّوعت هبا   )بمك ساعة الزتمت تقريباا يف يوم التطوّع اخلاّص مبيب؟ )اإ

 من أ جل التخطيط ابلإضافة اإىل الساعات اليت تطّوعت هبا يف يوم احلدث(: * 

اخلاّص مبيب؟ هل مقت بتطوير أ و حتسني أ ي همارات همنيّة أ و خشصيّة نتيجة   ما اذلي تعلّمته من مشاركتك يف يوم التطوّع

 خلدمتك؟ * 

علميّة مقت هبا. *  ضافة روابط من أ جل أ ي تغطية اإ  يُرىج اإ

)ما يه الوسائل اليت ختّطط فهيا دلمع هذا النشاط أ و بنائه يف املس تقبل؟ )أ ي الاس مترار يف التطّوع مع هذه اجملموعة من 

 احلاجة؛ حتديد أ ي رشاكء حممتلني جدد؛ اإخل...( * أ جل هذه 

قد يرغب لّك من اجمللس ادلويل للبحوث والتبادلت أ و ميب ابقتباس البعض من املعلومات الرائعة اليت زّودتنا هبا يف هذه  

 ميها هنا? * الاس امترة والتنويه بعمكل. هل توافق عىل أ ن يرتبط امسك علناا مبعلومات قابةل للقتباس اليت مقت بتقد

 مقاطع الفيديو والصور

 حتميل ملف الصور و مقاطع الفيديو :الرجاء ادراج صور و مقاطع الفيديو يف ملف لتحميلها * 

 ينصح بتحميل مواد ذات جودة عالية 

 تعليق عىل الصور و مقاطع الفيديو* 

 شكرا ملشاركتمك هذه النتاجئ واثرها عىل جممتعاتمك! 
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