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نبذة مختصرة عن برنامج الجبل:
مســاحة “ ”Retreatيف الطبيعــة يف قريــة ُكفــر نعمــة ،تســاعدنا علــى العمــل مــع الرياديــات والريادييــن
الكتشــاف شــغفهم ،وتحويلــه لمشــروع عبــر مســتويين:

أوال ً :االهتمــام واالســتثمار يف اإلنســان نفســه أوالً ،وبعافيتــه النفســية والعاطفيــةEconomic and Social
.Wellbeing
ثانياً :تطوير مشاريعهم وأحالمهم بالعمل مع مدربين محليين وعالميين ،ومن ثم دعمها مالياً.

نبذة عن مشروع الجبل:
يتضمــن المشــروع ككُل مجموعــة برامــج ،أحدهــا هــو برنامــج «الجبــل» التدريبــي الــذي يســتهدف
المبتكريــن ،أصحــاب
الشــباب والشــابات مــن عمــر  29-21عام ـاً .هــدف البرنامــج هــو العمــل مــع ُ
األحــام واألفــكار ،المبرمجيــن ،الشــركات الناشــئة بهــدف تطو يــر قدراتهــم ومشــاريعهم عبــر  3مراحــل:
1)1اإللهــام يف الطبيعــة :العمــل بشــكل فــردي علــى مــدار أســابيع مــع كل
ريــادي/ة بهــدف تحليــل شــخصياتهم ،وتشــبيك ذكريــات طفولتهــم
لفهــم الــذات والهويــة عميق ـاً ،وصــوال ً لمرحلــة ا كتشــاف شــغفهم عبــر
تقديــم تماريــن وألعــاب ترفيهيــة وعلميــة ،واختبــارات تحليــل الشــخصية،
وتماريـ�ن اليوغـ�ا والتأمـ�ل المختلفـ�ة ،وتدريبـ�ات العافيـ�ة النفسـ�ية   �Well
.being
) 2التع ّلم :تعزيز مهاراتهم الحياتية والمهنية ،وبناء عالقات إنسانية ملهمة
بينهــم بالدرجــة األوىل ،وتبــادل القصــص والخبــرات بيــن المشــاركين،
وبنــاء الجــدوى االقتصاديــة واالجتماعيــة ،وتطو يــر خطــط تقديــم المشــاريع
والتســويق ،إضافــة إىل مهــارات عــرض األفــكار.
) 3االبتــكار :الوصــول لمرحلــة اإلبــداع واالبتــكار ودعــم بعــض المبــادرات ماليـا ً
وتســويقها (األفــام ،التصاميــم البصريــة ،األنيميشــن ،القصــص اإلعالميــة)
محليـا ً وعالميـاً ،ومــن ثــم ســيتم تشــبيك األفــكار والمشــاريع بالحاضنــات
ومس ـ ّرعات األعمــال الفلســطينية المحليــة والعالميــة وبوســائل اإلعــام
بهــدف حشــد الدعــم والتطو يــر المســتمر ليتمكنــوا مــن خلــق فــرص عمــل
لهــم ولآلخريــن ،ونقــل التدريبــات ألماكــن تواجدهــم ،ونشــر أثرهــم وبنــاء
فعــال يف فلســطين.
مجتمــع إيجــايب ّ

أهداف المشروع:
• الهدف العام لبرنامج الجبل:

العمــل مــع الرياديــات و الريادييــن علــى مــدار  5شــهور ضمــن برنامــج تدريبــي يهــدف إىل تقويــة
اعتزازهــم بهويتهــم ،ليتمكنــوا مــن تحديــد نقــاط قوتهــم اإليجابيــة وفهــم ذاتهــم ومجتمعهــم
والعالــم مــن خــال دعمهــم معنو ي ـاً ،عاطفي ـا ً ومالي ـاً ،وصــوال ً لمرحلــة تمك ّنهــم مــن تطويــر
عملهــم الخــاص وأفكارهــم اإلبداعيــة؛ بشــرط أن يكــون لهــا أثــر مجتمعــي .ومــن ثــم ســيتم
تشــبيك األفــكار بالحاضنــات ومس ـ ّرعات األعمــال الفلســطينية والعالميــة بهــدف أن يحشــدوا
الدعــم المــايل والتقنــي ،ليتمكنــوا مــن خلــق فــرص عمــل لهــم وآلخريــن ،ونقــل تجر بــة برنامــج
الجبــل ألماكــن تواجدهــم ،ونشــر أثرهــم اإليجــايب يف فلســطين.

• هدف محدد:

تعزيــز األفــكار النابعــة مــن الهويــة وطبيعــة الحيــاة الفلســطينية االقتصاديــة واالجتماعيــة لــدى
الرياديــات والريادييــن مــن عمــر  29-21عامـاً ،مــن خــال تطو يــر قدراتهــم النفســية والعاطفيــة
والماليــة ،ليتمكنــوا مــن ا كتشــاف شــغفهم وتحويلــه إىل مشــاريع اقتصاديــة واجتماعيــة وفنيــة
وثقافيــة وبيئيــة ربحيــة ذات أثــر مجتمعــي إيجــايب.

التدريبات التي سوف تحصل عليها:
1.1تدريبــات التأمــل الذهنــي ،اليوغــا ،ا كتشــاف الهو يــة وتحليــل الشــخصية ،والتحكــم بالتوتــر
والضغــط.
2 .2تدريبــات مهــارات حياتيــة :مهــارات عــرض المشــاريع ،التخطيــط المــايل والجــدوى
االقتصاديــة ،التســويق ،القيــادة والمهــارات الرياديــة ،المســاواة والنــوع االجتماعــي.
3.3مهارات عرض األفكار والتقديم ،وكتابة المشاريع ،وتقنيات التشبيك وبناء العالقات.

مجاالت البرنامج:
·ريادة األعمال
·مشاريع اقتصادية ومجتمعية
·التكنولوجيا والعلوم
·البيئة والزراعة
·الثقافة والفنون
·أي فكرة لها أثر اقتصادي واجتماعي

مسار البرنامج ومدته:

5

أشهر

(بمعدل لقاء واحد كل أسبوع) أيام األحد

و شهر

تسويق مكثف للمشاريع التي
سوف تحصل على دعم مالي.
·شباط و آذار :مرحلة اختيار الرياديات والرياديين ،جلسات تعريفية
بالبرنامج
تدريبات التأمل الذهني ،اليوغا ،ا كتشاف الهوية وتحليل الشخصية،
والتحكم بالتوتر والضغط.
·نيسان – أيار – حزيران :تدريبات مختلفة يف عدة مجاالت :
تدريبات المهارات حياتية :مهارات عرض المشاريع ،التخطيط المايل
والجدوى االقتصادية ،التسويق ،القيادة والمهارات الريادية ،المساواة
والنوع االجتماعي.
·تموز – آب :التسويق والهوية البصرية
مهارات عرض األفكار والتقديم ،وكتابة المشاريع ،وتقنيات التشبيك
وبناء العالقات .والتحضير للعرض النهايئ.

معايير وآلية اختيار المشاركين
الفئة المستهدفة :الشباب من عمر  29-21عامًا من الضفة الغربية والقدس.
أوال ً :على مستوى صفات المشارك/ة:
	-هل هو /هي شغوف اتجاه شيء يف الحياة؟
	-مدى استعداد العقل للتعلّم وا كتساب مهارات جديدة.
	-االستعداد للمخاطرة وااللتزام الكامل لتحقيق الفكرة على أرض الواقع Dedication
	-التعهد أخالقيا ً بأن يكون له أثر مجتمعي إيجايب – سيتم العمل على خطة مفصلة
أثناء البرنامج.
	-القدرة على احترام التنوع واالختالف بين المشاركين.
	-المرونة الستيعاب مراحل ا كتشاف نقاط القوة والضعف والفشل وتحليل الشخصية.
	-ما هي الفائدة التي سوف يقدمها للمشاركين اآلخرين يف البرنامج؟

ثانيا :معايير االختيار المهنية
	-بالضرورة أن يكون لدى المتقدم للطلب فكرة سواء كانت قائمة أو غير قائمة.
	-القدرة على االلتزام ليوم تدريبي واحد على األقل كل أسبوع.
	-أن ُيكتب الطلب بلغة عربية سليمة ووصف دقيق للفكرة.
	-الجدية يف التعامل مع الطلب.
	-االلتزام بموعد تسليم الطلب.
خطوات اختيار المشاركين:
	-يتم تصفية الطلبات اىل  40طلباً.
	-من ثم دعوتهم لمقابالت شخصية يتم على أساسها اختيار المشتركين.
	-مراسلة القائمة النهائية للذين تم قبولهم يف البرنامج عن طريق البريد االلكتروين.
	 -تثبيت التسجيل عن طريق دفع رسوم المشاركة:
• 200شيكل رسوم المشاركة.

• 100دوالر تعهد التزام مستردة بعد انتهاء البرنامج.

ماذا سوف تستفيد:
	-البرنامج يو ّفر عليك ما بين  2 -1سنوات من العمل واإلرهاق لوحدك
وما ينتج عنها من خسارة مالية ونفسية وقانونية وتشتت وخسارة
فرص محلية وعالمية.
	-تطوير مهارات العرض أمام الجمهور وتسويق الذات والفكرة نفسها.

أﻣﻞ ﺻﺪﻗﺔ
إﺣﺪى اﻟﺮﯾﺎدﯾﺎت اﳌﺸﺎرﮐﺎت ﻓﻲ
ﻣﺸﺮوع اﻟﺠﺒﻞ ﻟﺮﯾﺎدة اﻷﻋﻤﺎل.

أﺳﻌﯽ ﻹزاﻟﺔ اﻟﺘﻬﻤﯿﺶ اﻟﻮاﻗﻊ ﻋﻠﯽ ﻓﺌﺔ اﻷﺷﺨﺎص
ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ اﻟﺤﺮﮐﯿﺔ ﻓﻲ اﳌﺠﺘﻤﻊ ﻣﻦ ﺧﻼل
اﺳﺘﻐﻼل ﻣﻮهﺒﺘﻲ ﻓﻲ اﻟﺘﻔﮑﯿﺮ اﻟﺨﻼق واﳌﺒﺪع.

	-تطوير قدرات التواصل واالتصال الخاصة بالمشتركين والذكاء العاطفي
يف التعامل مع األشخاص المختلفين.
	-بناء المعرفة بكافة األمور ذات العالقة يف بناء خطط العمل والموازنات
المالية والذي من شأنه تجهيز الريادي/ة لسوق العمل.

	-تكلفة البرنامج هي 23:ألف دوالر للشخص .وهذا المبلغ سوف تو ّفره
على نفسك والذي يشمل التدريبات ونوعيتها ،المدربين الخبراء،
المرشدين لك ،جميع المصادر التي سيتم توفيرها يف البرنامج،
التسويق لك ولمشروعك على نطاق واسع ،تدريبات اليوغا والعافية
النفسية والتأمل ،اختبارات ا كتشاف الشغف وهويتك ،حصولك على
جدوى اقتصادية وملف متكامل ،توفير المعلومات القانونية والمالية
لك ،التشبيك مع حاضنات أعمال وغيرها الكثير من خدمات الدعم
الفني والتقني.

	-توفير خدمات التسويق وتصميم الهوية البصرية الخاصة بالمشاريع
المشاركة بد ًء بالشعار وانتها ًء ببعض الفيديوهات واالنفوجرافيك.
	-تشبيك الرياديات والرياديين مع عدد ال بأس به من المستثمرين
وحاضنات األعمال لضمان استمرارية الفكرة بعد انتهاء برنامج الجبل،
علما ً أن هذا يعتمد على جدية المشارك.

معلومات وأحكام عامة:
·البرنامج والمشروع بالشرا كة مع مؤسسة دروسوس .Drosos
·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.
·يوجد رسوم للتسجيل يف البرنامج بقيمة  200شكيل.
·كما يوجد رسوم مستردة للتعهد بااللتزام بقيمة  100دوالر أمريكي .يتم استرداد المبلغ
بعد االنتهاء من البرنامج التدريبي .يكون المبلغ غير مسترد يف حال كان االنسحاب من
البرنامج قبل انتهاءه أو التغيب المتكرر بدون عذر.
·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.

·االلتزام بالتدريبات والمهام المطلوبة من قبل كل مدرب العتبارها أهم معايير االستمرار
يف البرنامج.
·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 إنتهاء المدة المحددة لتقديم المشاركات .وعلى
المشارك/ة اإلقرار بأنه اطلع على شروط وأحكام البرنامج والتزم بها وعليها وافق.

