معلومات طلب الترشح الخاص بالشباب الموجه في برنامج "معاً"
عن برنامج"معاً" :من أجل مجتمعات مرنة
"( Ma3anمعاً" باللغة العربية) هو عبارة عن برنامج تموله الواالهة ارمريايهة للتنميهة الةوليهة حيه يسعع للع ايعا
مشاركة الشباب في الحيا الم نية والسياسية ومكافحة المظالم التي يتعرض لها الشباب ومنع التطرف فعي المجتمععات
التونسية المعرضة لخطر لتطرف العنيف.
عن ور الشاب الموجه
الشباب الموج هم عبارة عن شباب يتطوع في المجتمه حيه يعمه امهةربين قرهران ومهوج ين للشهباب الم مشهين فهي
مجتمعات برنامج "معا ً " لتطوير الم ارات وةعم الشباات .يشارك الشباب الموجه فهي الييهاةة الماة هة والعمه الجمهاعي
والتةريب على الم ارات ال نية .ييةم برنامج "معاً" الهةعم المتهتمر للشهباب الموجه قةنها ريهام م بتهةريب اررهران علهى
الم ارات وإشراك الشباب في ارنشطة المةنية المحلية باتهتدةام ن هج التنميهة اييجابيهة للشهباب لمعالجهة ةوافه التطهر
العني في مجتمعات م .يتعاون الشباب الموج م المنظمات التي تدةم الشباب والمؤتتات العامة لتوتي نطاق وصول م
وةمج قنشطت م في مباةرات قصحاب المصلحة المحليين.
طلب ترشح بالعربية
طلب ترشح بالنجلزية
مسؤوليات الشاب الموجه:
تيتحم الشباب الموج مجموعة متنوعة من المتؤوليات في تةريب وتوجي الشباب بما في ذلك:
▪
▪
▪
▪
▪

تنظيم نشاطات قحايلي بحي تعزز التعاط والتواص وترف من شأن قصوات الشباب ورصص م.
إجرا ةورات تةريبية عن اتهت الك وتها ايعهالم والمعلومهات (تهةريبات تعلهم قن تميهز) التهي تعهة الشهباب
لت تير وتا ايعالم والمعلومات وانتياةها.
توفير فرص للمشاراة الم نية (نشاطات ريام التنمية الم نية الميةانية) بهين الشهباب والم نيهين فهي المجتمعهات
التونتية.
عية حصص إرشاة فرةية م الشباب بشأن التوجي الم ني والتطوير الم ني وغير ذلك من المواضي المحةةة.
توفير الموارة والةعم للشباب من دال مجموعة شباب "معا ً" على ال يتبوك.

المجتمعات المحلية لشباب والشابات الموجهين 2022/2021
ر صة الجنوبية ،المظيلة ،اليصر
اليصرين الشمالية (حي النور وحي الزهور) ،تالة ،فريانة
تطاوين الشمالية ،تطاوين الجنوبية،ب ر ارحمر
مةنين الشمالية،تيةي مدلو  ،بني دةاش
فوشانة ،المحمةية ،حمام ارن
الارم الغربي
معيار االختيار:
الشباب الذين تتراوح قعمارهم بين  18و  29عا ًما والذين يعيشون  /يةرتهون فهي إحهةج مجتمعهات المرحلهة  3مؤهلهون
ليصبحوا للشباب و شابات موج ين.
تتتم مراجعة الطلبات بشا تنافتي وفيًا لمعايير االدتيار التالية:
تتضمن إماانات اليياةة وااللتزام بالمشاراة المجتمعية ما يلي:

•
•
•
•
•
•

الرؤية :اليهةرة علهى التعبيهر عهن وتح يهز العمه والمشهاراة بشهأن رؤيهة إيجابيهة للمتهتيب  .مهن قجه الهذات
واآلدرين والمجتم .
المتاهمة ودةمة المجتم  :اليةرة على تاريس الورت والج ة لدةمة مجتمع م وقرران م الذين ينتمون إلي م
المةابرة يحةا تأةير :اليةرة على المةابرة للتغلب على التحةيات والصعوبات يحةا تأةير.
الشدصية :التعي لةعم اررهران والتهأةير بشها إيجهابي علهى اررهران والمجتمه  .إةراك ةيه ومتهؤولية ةور
الموج  .التح يز والحماس للعم التطوعي والمتاهمة في تحتين المجتم  .التمت بعيلية اتتبارية.
تج تتب المجتم المةني :الورت الذي يتم اتتغرار فهي التنظهيم والمشهاراة فهي قنشهطة المجتمه المهةني فهي
مجتمع م
رةرات وتا التواص  :متتوج التعار م قصحاب المصلحة المحليين في المجتم المحلي للمشارك

م ارات "التعاطي م الغير" والم ارات ال نية بما في ذلك:
•
•
•
•
•
•
•
•

اليةرة على التاي وعيلية المتعلم :اليةرة على الت اير في م ارات م وتعلم م ارات جةيةة وتطوير الذات.
التعاط  :اليةرة على التواص م اآلدرين وف م م واحترام م من دل يات مدتل ة واليةرة على االنةماج.
العم الجماعي :اليةرة على إحةا مور إيجابي ي ة إلى توفير الحلو عنة التعاون م اآلدرين
ابيهرا واليهةرة علهى تطهوير وتيهةيم
اليةرة على ح المشاالت للتعام م الموار الصعبة والتي تتطلب ج ةًا
ً
حلو إبةاعية.
التواص  :اليةرة على التواص بوضوح واحترام م قشداص من دل يات متنوعة بما في ذلك االتهتماع بشها
فعا والتوص إلى ح وتط عنة ادتال ارفاار.
وتا التواص  :اليةرة على ااتتاب معار وإرامهة عالرهات (المنظمهات  /ارفهراة) التهي مهن شهأن ا قن ت يهة
تجربة الشباب.
تدطيط وتنتيق ارنشطة :اليةرة على تحةية ارهةا ا رة و  /قو ا ريق قو االهمها والعمه علهى تحييي ها فهي
إطار زمني.
م ارات التةريب والتيتير.

الت ريب:
تيتم إدطار الشباب الموج المدتارين فهي قاتهوبر 2021وتيحضهرون جهولتين مهن تهةريب المهةربين لمهةة  4قيهام فهي
نوفمبر -ديسمبر 2021لتعزيز م هارات م وتيويهة شهباة الشهباب الموجه ومعرفهة تورعهات ةورههم .تيحضهر الشهباب
الموج تةريب مراجعة في صي  2022لتطبيق الةروس التي تعلموها دال ال ترة المتبيية من التزام م بموج الشباب.
العمل كموجه للشباب
 2022-2021تيحص ال ا زون بجوا ز الشباب الموج على  14ش ر التهتاما تن يهذ قنشهطة الشهباب الموجه  .الشهاب
الموج هو التزام تطوعي بحوالي 40تاعة في الش ر لمهةة  14شه ر .يحصه الشهباب الموجه علهى التهةريب و منحهة
فدرية وال رصة لتطوير واتتدةام اليياةة الم نية والم ارات الشدصية عن طريق ةعم الشباب فهي المتهاهمة فهي التنميهة
المرنة لمجتمعات م.
عملية االختيار:
من الميرر تيةيم الطلبات إلى حهةوة  23تهبتمبر .وتهتيوم لجنهة االدتيهار بيهرا ة الطلبهات وتيييم ها وتهتتم ةعهوة قفضه
المرشحين يجرا ميابلة في قوادر قوت وتبتمبر.2021
من المعلومات ،
 19سبتمبر لماي
حو
يتم تق يم الطلبات لل
https://www.irex.org/project/ma3an-resilient-communities
contactma3anyouthmentors@irex.org
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