
 
  بية وشروط التمويل وطريقة التقديممجاالت التمويل للمبادرات الشبا

 مشروع تطوير ادوات وهياكل بناء السالم والتماسك االجتماعي  إطارفي 
 والممول من منظمة سيفرورلد 

  

 بية وشروط التمويل وطريقة التقديممجاالت التمويل للمبادرات الشبا

  اوال: مجال صناعة االفالم القصيرة

ألف لاير 50 تى الخامسةالجائزة الثالثة حقيمة  –الف لاير يمني  250 قيمة الجائزة الثانية –الف لاير يمني  500في هذا المجال  قيمة الجائزة االولى 

 يمني لكل جائزة .

 علي تقديم اعمالهم في مجال بناء السالمتهدف هذه المنح الي تشجيع الشباب في مدينة تعز من الهواه والناشطين في مجال انتاج االفالم القصيرة 

 وفقا لالتي : والتعايش السلمي في مجتمعاتهم وتمنح الجوائز 

 : ؟ من يحق لهم المشاركة 

لديهم هواية ونشاط في انتاج االفالم القصيرة و سنة 30-18الشباب من الذكور واالناث من ابناء محافظة تعز الذين تقع اعمارهم ما بين 

 .اعها بمختلف انو

 -:نوعية االفالم واالعمال المطلوبة 

يتناول الفلم مجال بناء السالم او التعايش السلمي بين فئات المجتمع او فض النزاعات بشكل ،  دقائق كاملة  5فلم قصير ال تتجاوز مدته  -1

 .عام ويفضل ان يكون من الواقع المحلي في تعز 

السلمي وبناء السالم بطريقة مبتكرة سواء درامية او توثيقية او اي فكرة جديدة تصل الرسالة ان يقدم الفلم فكرة هادفة تعالج قضية التعايش -2

  .من خاللها بشكل واضح للشباب وتشجعهم علي التعايش وبناء السالم

  .تاج الشاب المتقدم للحصول علي التمويلان يكون العمل من ان-3

الفلم او السيناريو الذي سيعمل علية وطريقة تجميع المواد او تصويرها قبل يفضل ان يقدم الشاب قبل العمل ملخص مختصر عن فكرة -4

البدء بالعمل ويعرضها علي فريق المشروع وفقا للعناوين المحددة في هذا العرض حتي يتم تصويب الفكرة قبل البدء بالعمل لضمان فرصة 

  .للحصول علي الجوائز لألعمالاكبر 

 .عه من الشباب في انتاج عمل واحدنشجع بقوة العمل الجماعي لمجمو-5

 . 19نشجع االفكار التي تراعي انتاج العمل بعيدا عن التعرض لمخاطر السفر والخروج الي الشارع بسبب انتشار وباء كوفيد -6

 .اختيار عملين فقط من االعمال المتقدمة لمنحهم الجائزة االولي والثانية سيتم -7

 ة التنفيذ وال تكلف المتسابق مصاريف كثيرة وان يكون انتاج المادة بطرق ميسرة ومبتكرةيفضل ان تكون الفكرة بسيطة وسهل-8

يتضمن ملخص الفكرة اسم الفلم  2020يونيو 10ادناه في موعد اقصاه  االيميلالراغبين باالشتراك في المسابقة تقديم افكارهم عبر  على--9

ومنطقة اقامته الفريق المشارك معه ان وجد ثم بعد ذلك ملخص للفكرة وسيناريو تسلسل واسم المشارك كامال وعناوين االتصال بالمشارك 

 .الفلم بصورة مختصرة والمشكلة التي يعالجها  هاالحداث من بدايته حتي نهايته او ما سيتضمن

 .مل سيناقش فريق المشروع كل االفكار التي وصلت الية وسيتصل بكل المتقدمين للمناقشة التفصيلية قبل الع

 .م2020يوليو 7واالعمال النهائية بتاريخ  2020يوليو  3سيتم استقبال االعمال االولية بتاريخ -

اخرى او تم أعداده من شخص اخر بطريقة االحتيال ويتحمل اي متقدم يقوم بذلك كامل  جهةيمنع تماما تقديم اي عمل من انتاج -10

  .امام الغير ةالقانوني ةالمسؤولي

 واختيار االعمال الفائزةطريقة تقييم 

سيتم اختيار االعمال بطريقة شفافة وواضحة حيث سيتم من خالل لجنة المشروع اختيار افضل خمسة افكار قبل البدء بالعمل من قبل الشباب -

 .2020يونيو 15وسيتم ابالغ اصحاب الخمس االفكار بقبول افكارهم  خالل مدة اقصاها 
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ذة علي صفحة المنظمة في الفايس بوك واليوتيوب من خالل اعالنات ممولة  لمدة  خمسة ايام ابتداء من الخمسة المنف سيتم نشر االعمال - 

 . 2020يوليو 8تاريخ 

 كما يلي: من نسبة مشاهدة ونسبة مشاركة واعجاب 2020يوليو 12ليال من يوم  9الساعة  تقييم العمل الفائز بما حصل عليه سيتم-

 .درجة  50علي  سيحصل األعلىعدد المشاهدات -

 .درجة 20  األعلىاإلعجابات -

 .درجة  30المشاركات -

 .م 2012يوليو 12مساء يوم  9سيتمكن كل متقدم من معرفة النتيجة لكل المتقدمين الساعة 

مراكز سيحصل الثالثة الالف لاير بينما  250علي  حب المركز الثانياوصالف لاير   500علي الجائزة االولي  سيحصل صاحب المركز االول

  .الف لاير لكل منهم 50جوائز رمزية  فقط علىاالخرى 

   .سيضل العمل النهائي للفائزين علي صفحات منظمة الشباب للتنمية والديمقراطية-

  .سيحرر فريق المشروع عقدا مع المتقدمين الخمسة قبل البدء بالعمل تتضمن الشروط الواردة في هذا العرض-

 في المدارس ثانيا: مسابقة الرسوم الجدارية

 .الف لاير وهي عبارة عن قيمة تنفيذ مبادرة  600  قيمة الجائزة

 -:؟من يحق لهم التقدم لهذه المبادرة 

   .سنة 30-18 نتنفيذ اعمال فنية في مجال الرسم ممن تقع اعمارهم ما بي اب في مدينة تعز من المبادرين الىالشب-

 .الجدران  الهواة في مجال الرسم على-

  .نشجع وبقوة المبادرات النسائية وطالب المدارس-

 -:؟ ما لذي تتضمنه المبادرة 

سيقوم اصحاب المبادرة او صاحب المبادرة من الذكور واالناث بتقديم عشر رسومات علي الورق سواء كانت منقولة من تجارب سابقة علي 

  .ذه الرسوماتاالنترنت او من افكار المتقدم  وسيقوم فريق المشروع باختيار خمس من ه

في اربع مدارس ثانوية علي االقل   2*2بمقاسات  الخمسالموافقة لتنفيذ الرسمات  مكتب التربية للحصول على بالتنسيق معستقوم المبادرة -

  .اي بأجمالي عشرين لوحة  في جميع المدارس

  .الساحاتجدران ستنفذ المبادرة الرسومات في المدارس علي -

  .سيقوم فريق المشروع  بتقديم الدعم واالستشارة للمبادرة من اجل التنسيق مع المدارس ومكتب التربية-

 مواعيد التنفيذ :

 .تمويل هذه المبادرة  خر موعد الستالم طلبات الحصول علىسيكون ا 2020يونيو  6بتاريخ -

 .خمسة النماذج ال دم سيكون استالم الرسومات واعتما2020يونيو  10بتاريخ -

  .يونيو سيكون االنتهاء من تنفيذ النشاط 29بتاريخ -
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 ثالثا: مسابقة التعلم الذاتي من خالل مواقع التواصل االجتماعي

تشجيع الطالب علي االطالع علي المواد واالفالم القصيرة في مواقع التواصل االجتماعي المتعلقة بالسالم والتعايش السلمي  الهدف منها

  .وفض النزاعات

ستمنح لمبادرة واحدة نسائية تحديدا ستعمل هذه المبادرة علي تشجيع الطالب علي الدخول للمواقع ويقوم كل الف لاير  600 ة المنحةقيم

  .طالب باختيار مادة واحدة حول السالم والتعايش

 .ب وارسال الروابط الخاصة بها لفريق المشروع ستقوم المبادرة باختيار عشر مواد من عشرة طال-

  .وم فريق المشروع بنشر المواد العشر علي اليوتيوب )قناة المنظمة وعلي الفايس بوكسيق-

  .م وسيتم منح صاحب افضل مادة جائزة 2020يونيو 25سيتم حصر اإلعجابان والمشاركات لألعمال العشرة بتاريخ -

الف  25بقية المراكز العشرة لكل منهم فقط الف لاير و 50الف لاير وصاحب المركز الثالث  70الف لاير وصاحب المركز الثاني  150

  .لاير

 سيخصص مبلغ المنحة ويوزع علي النحو التالي :-

  أعاله( للجوائز المحددة 445000) -

 الف لاير لفريق المبادرة لتغطية تكاليف عمل فريق المبادرة  155مبلغ -

طالبات المدارس الثانوية وسينظم فريق المبادرة عملية االعالن من طالب و ايشترط في الطالب المشاركين للحصول علي الجوائز ان يكونو-

 والتحقق من الطالب 

 م 2020يونيوا  8تاريخ  مواعيد تقديم المبادرات للحصول علي المنحة

 تقدم كل مبادرة ملخص مختصر لطريقة تنفيذ الفكرة وبيانات المبادرة واعمالها السابقة ومنطقة عملها في مدينة تعز 

 م سيتم ابالغ المبادرة المختارة والتعاقد معها 2020يونيو 10 بتاريخ-

 يونيو سيتم استالم روابط االعمال العشرة المختارة وبيانات اصحابها  20بتاريخ -

 يونيو سيتم حصر النتائج وتحديد الفائزين  25بتاريخ -

اليهم لالشتراك بالمسابقة  بصورة اجمالي وكل طالب كم عدد  يتضمن عدد الطالب الذين تم الوصول م المبادرة الفائزة تقريرا نهائياستقد-

 المواد التي شاهدها قبل اختيار المتقدة التي تقدم بها للمسابقة من بين المواد التي شاهدها جميع من شاركوا في المشاهدة سواء العشرة

 .المرشحين او غيرهم ممن لم يرشحوا في قائمة العشرة واسمائهم كاملة

 التمويل علي االيميل التالي: الشتراك في المسابقات والحصول علىالطلبات لترسل جميع 
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