ﻧﺎﺱ ﻣﻠﻬﻤﺔ
ﻣﻬﺎﺭﺍﺕ ﺇﺑﺪﺍﻋﯿﺔ
ﺇﺑﺘﻜﺎﺭ
ﻣﺴﺎﺣﺔ ﺑﺎﻟﻄﺒﯿﻌﺔ

دﻟﯿﻞ اﳌﺸﺎرﮐﺔ
ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺠﺒﻞ – رﺣﻠﺔ ﻧﺤﻮ اﮐﺘﺸﺎف ﺷﻐﻔﻚ وإﺑﺪاﻋﻚ
أيار 2019
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نبذة مختصرة عن برنامج الجبل:
مساحة “ ”Retreatيف الطبيعة يف قرية كفر نعمه ،تساعدنا على العمل مع الرياديات والرياديين الكتشاف شغفهم،
وتحويله لمشروع عبر مستويين:
أوال ً :االهتمام واالستثمار يف اإلنسان نفسه أوال ً ،وبعافيته النفسية والعاطفية .Economic and Social Wellbeing
ثانياً :تطوير مشاريعهم وأحالمهم بالعمل مع مدربين محليين وعالميين ،ومن ثم دعمها مالياً.

نبذة عن مشروع الجبل:
يتضمن المشروع مجموعة برامج بالشرا كة مع مؤسسة دروسوس ،أحدها هو برنامج «الجبل» التدريبي الذي يستهدف
الشباب والشابات من عمر  29-16عاماً .هدف البرنامج هو العمل مع المبتكرين ،أصحاب األحالم واألفكار ،المبرمجين،
الشركات الناشئة بهدف تطوير قدراتهم ومشاريعهم عبر  3مراحل:
1)1اإللهام يف الطبيعة :العمل بشكل فردي على مدار أسابيع مع كل ريادي/ة بهدف تحليل
شخصياتهم ،وتشبيك ذكريات طفولتهم لفهم الذات والهوية عميقاً ،وصوال ً لمرحلة ا كتشاف
شغفهم عبر تقديم تمارين وألعاب ترفيهية وعلمية ،واختبارات تحليل الشخصية ،وتمارين اليوغا
والتأمل المختلفة ،وتدريبات العافية النفسية .Wellbeing
2)2التع ّلم :تعزيز مهاراتهم الحياتية والمهنية ،وبناء عالقات إنسانية ملهمة بينهم بالدرجة األوىل،
وتبادل القصص والخبرات بين المشاركين ،وبناء الجدوى االقتصادية واالجتماعية ،وتطوير خطط
تقديم المشاريع والتسويق ،إضافة إىل مهارات عرض األفكار.
3)3االبتكار :الوصول لمرحلة اإلبداع واالبتكار ودعم بعض المبادرات ماليا ً وتسويقها (األفالم،
التصاميم البصرية ،األنيميشن ،القصص اإلعالمية) محليا ً وعالمياً ،ومن ثم سيتم تشبيك
األفكار والمشاريع بالحاضنات ومس ّرعات األعمال الفلسطينية المحلية والعالمية وبوسائل
اإلعالم بهدف حشد الدعم والتطوير المستمر ليتمكنوا من خلق فرص عمل لهم وآلخرين ،ونقل
فعال يف فلسطين.
التدريبات ألماكن تواجدهم ،ونشر أثرهم وبناء مجتمع إيجايب ّ
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أهداف املشروع:
الهدف العام لبرنامج الجبل:

العمل مع الرياديين على مدار  6شهور ضمن برنامج تدريبي يهدف إىل تقوية اعتزازهم بهويتهم ،ليتمكنوا من تحديد
نقاط قوتهم اإليجابية وفهم ذاتهم ومجتمعهم والعالم من خالل دعمهم معنوياً ،عاطفيا ً ومالياً ،وصوال ً لمرحلة تمكنّهم
من تطوير عملهم الخاص وأفكارهم اإلبداعية؛ بشرط أن يكون لها أثر مجتمعي .ومن ثم سيتم تشبيك األفكار بالحاضنات
ومس ّرعات األعمال الفلسطينية والعالمية بهدف أن يحشدوا الدعم المايل والتقني ،ليتمكنوا من خلق فرص عمل لهم
وآلخرين ،ونقل تجربة برنامج الجبل ألماكن تواجدهم ،ونشر أثرهم اإليجايب يف فلسطين.

هدف محدد:

تعزيز األفكار النابعة من الهوية وطبيعة الحياة الفلسطينية االقتصادية واالجتماعية لدى الرياديات والرياديين من عمر
 29-16عاماً ،من خالل تطوير قدراتهم النفسية والعاطفية والمالية ،ليتمكنوا من ا كتشاف شغفهم وتحويله إىل مشاريع
اقتصادية واجتماعية وفنية وثقافية وبيئية ربحية ذات أثر مجتمعي إيجايب.

الفئة المستهدفة:

الشباب من عمر  29-16عاما ً من الضفة الغربية والقدس.

التدريبات التي سوف تحصل عليها:
1.1تدريبات التأمل الذهني ،اليوغا ،ا كتشاف الهوية وتحليل الشخصية ،والتحكم بالتوتر والضغط.
2.2تدريبات مهارات حياتية :مهارات عرض المشاريع ،التخطيط المايل والجدوى االقتصادية ،التسويق ،القيادة والمهارات
الريادية ،المساواة الجندرية.
3.3مهارات عرض األفكار والتقديم ،وكتابة المشاريع ،وتقنيات التشبيك وبناء العالقات.

A program based on 3 main pillars
INNIOVATE

Month 3

LEARN

Month 2

”“THE MOUNTAIN
INSPIRE

Month 1
1

Turning dreams and visions
into Economic, Social
initiatives and projects.

Learning Creative Life
and Professional Skills

2

Psycho-Spiritual Approach

Mentorship
Pitching Summit
Financial and technical
support.

4
5

Mindfulness - Meditation - Well-being

Action plans

3

Life, Effective Communication and Pitching
skills
Design Thinking and Skills Building
Leadership, Problem Solving and Team
building.
Prototyping
Marketing, Visual identity, Business Models
and Planning
Digital Storytelling
Gender Equality

Yoga
Stress Management
Personality Traits
Fun And Games
Brainstorming
Experience sharing
Self-care for creativity

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
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مسار البرنامج ومدته:

ﻣﺴﺎر

ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺠﺒﻞ
DEC

OCT

NOV

ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻹﻧﺘﺎج

Branding

& Marketing
- Logo
- Films
- Animation
- Networking
- Media

SEP

AUG

ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﺪرﯾﺒﺎت

JULY

JUNE

MAY

ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻹﺧﺘﯿﺎر
1

INSPIRE - LEARN - INNIOVATE
ﺗﺪرﯾﺒﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻت:
اﻹﻟﻬﺎم ﻓﻲ اﻟﻄﺒﯿﻌﺔ ،اﻟﺘﻌ ّﻠﻢ ،اﻹﺑﺘﮑﺎر

2

 إﺧﺘﯿﺎر اﻟﺮﯾﺎدﯾﯿﻦ واﻟﺮﯾﺎدﯾﺎت -ﺟﻠﺴﺎت ﺗﻌﺮﯾﻔﯿﺔ ﺑﺎﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

مجاالت البرنامج:
·ريادة األعمال
·مشاريع اقتصادية ومجتمعية
·التكنولوجيا والعلوم
·البيئة
·الثقافة والفنون
·أي فكرة أو حلم لها أثر اقتصادي واجتماعي
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معايير وشروط االختيار:

ﻣﻦ ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ اﺧﺘﯿﺎر اﳌﺸﺎرﮐﯿﻦ
ﻣﻦ )  29-16ﺳﻨﺔ( ﻟﻠﺪﺧﻮل ﻓﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺠﺒﻞ
أوﻻ ً :ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﺻﻔﺎت اﻟﻤﺸﺎرك/ة:

ﻫﻞ ﻫﻮ /ﻫﻲ ﺷﻐﻮف اﺗﺠﺎه ﺷﻲء ﻲﻓ اﻟﺤﻴﺎة؟

ﻣﺪى اﺳﺘﻌﺪاد ﻋﻘﻠﻪ ﻟﻠﺘﻌ ّﻠﻢ وا ﻛﺘﺴﺎب ﻣﻬﺎرات ﺟﺪﻳﺪة.

اﻻﺳﺘﻌﺪاد ﻟﻠﻤﺨﺎﻃﺮة واﻻﻟﺘﺰام اﻟﻜﺎﻣﻞ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﻜﺮﺗﻪ ﻋﻠﻰ أرض اﻟﻮاﻗﻊ Dedication

اﻟﺘﻌﻬﺪ أﺧﻼﻗﻴﺎ ً ﺑﺄن ﻳﻜﻮن ﻟﻪ أﺛﺮ ﻣﺠﺘﻤﻌﻲ إﻳﺠﺎﻲﺑ – ﺳﻴﺘﻢ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺧﻄﺔ ﻣﻔﺼﻠﺔ أﺛﻨﺎء
اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ.
اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﺣﺘﺮام اﻟﺘﻨﻮع واﻻﺧﺘﻼف ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺸﺎرﻛﻴﻦ.

اﻟﻤﺮوﻧﺔ ﻻﺳﺘﻴﻌﺎب ﻣﺮاﺣﻞ ا ﻛﺘﺸﺎف ﻧﻘﺎط ﻗﻮﺗﻪ وﺿﻌﻔﻪ واﻟﻔﺸﻞ وﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ.
ﻣﺎ ﻫﻲ اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﺘﻲ ﺳﻮف ﻳﻘﺪﻣﻬﺎ ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﻴﻦ اﻵﺧﺮﻳﻦ ﻲﻓ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ؟

اﺳ ــﺘﻌﺪاده ﻟﻠﻤﺴ ــﺎﻫﻤﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴ ــﺔ اﻟﺮﻣﺰﻳﺔ ﻟﻠﺪﺧﻮل ﻲﻓ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ .ﻫﻨ ــﺎك ﺑﺪﻳﻞ ﻟﻬﺬه اﻟﻨﻘﻄﺔ ﻲﻓ
ﺣﺎل ﻋﺪم ّ
ﺗﻮﻓﺮ اﻟﻤﺎل .اﻟﻤﻬﻢ ﻫﻮ اﻟﻤﺴ ــﺎﻫﻤﺔ واﻟﺨﺮوج ﻣﻦ ﻓﻜﺮة اﻻﺗﻜﺎﻟﻴﺔ واﻟﻤﺠﺎﻧﻴﺔ وﻧﺸ ــﺮ
ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻌﻄﺎء واﻟﺘﻘﺪﻳﻢ.

برنامج الجبل | دليل المشاركة

معلومات وأحكام عامة
•البرنامج والمشروع بالشرا كة مع مؤسسة دروسوس .Drosos
•يتم تقديم نموذج المشاركة إلكترونيا عبر هذا البريد اإللكتروينaljabalpal@gmail.com :
•يمنع استخدام شعار البرنامج يف وسائل اإلعالم المتنوعة أو ألي استخدامات أخرى إال بعد الحصول على موافقة
خطية من قبل الجهة المسؤولة عن البرنامج.
•يتعهد المتقدم بااللتزام وتوفير الوقت الالزم والجهد الحقيقي للبرنامج.
•يتعهد المشارك باحترام جميع المشاركين يف البرنامج على اختالفهم ،وضمان حرية التعبير والتنوع الفكري والثقايف،
وعلى أن يكون برنامج الجبل مساحة آمنة وح ّرة لكل من يشارك فيه.
•يحق للجهة المسؤولة عن اختيار الطلبات استبعاد أي
استمارة ال تتوافق مع رؤية ورسالة وأهداف البرنامج
وشروطه وأحكامه.
•من حق الجهة المنفذة للبرنامج وشركائها االحتفاظ
بالصور وأي ملفات إعالمية عن المشاركين يف البرنامج
الستخداماتها اإلعالمية والتسويقية والتوثيقية المتعددة.
•يحق للجهة المنفذة والشركاء عدم إطالع أي شخص على
طلبات الترشح ،وحفظ خصوصية البيانات.
•تحتفظ الجهة المنفذة والشركاء بحق التغيير أو التعديل
على مراحل البرنامج او معاييرها أو شروط الترشح دون
إشعار مسبق.
•على جميع المشاركين االلتزام بمواعيد بدء انتهاء المدة
المحددة لتقديم المشاركات .وعلى المشارك/ة اإلقرار بأنه
اطلع على شروط وأحكام البرنامج والتزم بها وعليها وافق.

