شباب عربي متطوع من أجل مستقبل أفضل
اإلرشادات واستمارة الترشح
جائزة المتطوعين الشباب

تهدف جائزة المتطوعين الشبابإلى مكافأة جهود و إنجازات الشباب المتطوع ،و إعالم الناس كافة بأثر و أهمية العمل
التطوعي و إبراز مساهمات المتطوعين في السالم و التنمية و ذلك عبر مقاالت و قصص قصيرة ت تستعرض قصص
نجاح المتطوعين المشاركين .على الراغبين بالمشاركة في جائزة المتطوعين الشباب أن تتراوح أعمارهم بين  81و 92
سنة و أن يقوموا بتسليم قصة قصيرة تحكي عن تجربتهم التطوعية .على المشارك/ة أن يقدم قصته إما بطريقة مكتوبة أو
عبر تسجيل فيديو بإحدى اللغات العربية أو الفرنسية أو اإلنكليزية ُمتبعاً اإلرشادات التالية:
شاركنا قصتك الملهمة التي تعرض قدرة التطوع على التغيير في البلدان العربية.
يهتم برنامج األمم المتحدة للمتطوعين بقصص المتطوعين الشباب ممن كان لهم أدوار ملهمة و إبداعية تمكنوا من خاللها
بالمساهمة في السالم و التنمية في مجتمعاتهم.
 -8قم بكتابة مقدمة (ال تتجاوز  922كلمة) بحيث يتم التركيز على ما يلي:
-

وصف موجز لنفسك
المكان :بعض المعلومات واألرقام عن المكان الجغرافي الذي يتم التطوع فيه.
المنظمة/الهيئة الداعمة التي تعمل معها.

 -9قم بكتابة الجوهر (بما ال يتجاوز  022كلمة) حول تجربتك التطوعية آخذاً بعين اإلعتبار النقاط التالية:
-

كيف ساهمت هاته التجربة التطوعية في تغييرك؟ كيف تعلمت و تطورت من خاللها؟
دورك كمتطوع/ة شاب/ة في هذا المشروع .هل كان لصغر سنك دور أو أثر في مساعدة/عرقلة تجربتك؟
الصورة الكاملة – كيف تمكنت تجربتك من تعزيز التنمية في مجتمعك؟ ما هي النتائج االخيرة التي تم تحقيقها؟
كيف تمكنت تجربتك من إلهام اآلخرين و تشجيعهم على التطوع؟
كم عدد ا المتطوعين المشاركين فيالمبادرة؟
كم عدد األشخاص /المستفيدين الذين تمكنت من الوصول إليهم و التواصل معهم من خالل نشاطك التطوعي؟
كيف يمكن لمبادرتك التطوعية أن تتكرر في مناطق مختلفة من البالد والجهة ؟
ذكر عبارات و مقوالت مقتبسة منك أو من المستفيدين من المبادرة

 -3قم ببعث ثالث صور (على األقل) تُظهر بوضوح ما يلي :
-

أنت وأنت تقوم بعملك التطوعي.
المشروع أو المجتمع الذي يتم التطوع فيه.
صورة تتعلق بالمشروع أو بتجربتك الشخصية كمتطوع.
يجب أن ترفق الصور بتعليقات تتضمن مايلي:

-

تاريخ الصورة.
موقع الصورة.
أسماء األشخاص في الصورة
مهامهم وأسماء المنظمات المنتمين إليها.
شرح موجز للنشاطات المبينة في الصور.

-

اسم المصور أو الجهة المالكة للصورة
ً
يجب أن تكون الصور ذات دقة عالية (تقريبا )4810 x 3456

 -0في حالة تقديم القصة في شكل فيديو:
-

أن ال يكون أكثر من  3دقائق
الصيغة المستخدمة  mp3 .أو  wmv.أو avi.
يتم إرسال الفيديو عن طريق  Dropboxأو  Wettransferللعنوان الموضح في األسفل
في حالة المشاركة بفيديو مصور يجب تعبئة الخانة رقم  8و  9و  3في النموذج الذي باألسفل
يجب عليك في هذه الحالة أيضا ً ان تقدم الصور الثالث بالشكل الذي طُلب سابقاً.

أرسل لنا قصتك من خالل تعبئة اإلستمارة و إرفاقها بالبريد اإللكتروني ال ُمرسل إلى
 YouthVolunteerAwardEgypt@gmail.comقبل  32يونيو .يُرجى إستخدام موضوع البريد اإللكتروني
)(objet de mailال ُمرسل من قبلك كالتالي :إسمك YouthVolunteering Award +
يُرجى إرفاق الصور الثالث المذكورة سابقا ً بدقة عالية.في حال إختيارك الفيديو ,يرجى إرساله عن طريق  Dropboxأو
عبر  www.wetransfer.comإلى عنوان البريد اإللكتروني المذكور أعاله.
نتطلع بشوق إلى تلقي قصصكم الملهمة و حظا ً سعيداً!

برنامج األمم المتحدة للمتطوعين
جائزة المتطوعين الشباب اإلقليمية
إستمارة الترشح

معلومات حول المترشح
األسم الكامل :
تاريخ امليالد :

مكان الوالدة:

الجنس :

العنوان الحالي:
رقم الهاتف:

البريد اإللكتروني :

كيف سمعت عن هذه املسابقة ؟
هل سبق و أن شاركت بأي فعالية منظمة من قبل برنامج شباب عربي متطوع من أجل مستقبل أفضل ؟ ( إذ كانت اإلجابة بنعم  ,أذكرها )
قم بكتابة أو لصق املقدمة هنا (ال يتجاوز  033كلمة ) :

قم بكتابة أو لصق الجوهر هنا ( ال يتجاوز  033كلمة ) :

قم بكتابة أو لصق تفاصيل الصور الثالث هنا :

بتقديم هذه املشاركة تقر بأنك قرأت و وافقت على الشروط واألحكام الخاصة باملسابقة.

