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ية لمبادرة يحيا الفن؟  هل هناك مدة زمن

 فنانًا وفنانة. 75تقديم دعم لإلى خاللها  نسعىهذه المبادرة استثنائية و

الذي   ؟تقدمه مبادرة يحيا الفنما 

 من الدعم: نوعينتقدم مبادرة يحيا الفن 

 الرعاية الصحية فنانًا من مختلف  35: يتم من خالل هذا اإلطار تقديم دعم صحي طارئ لـ دعم 

المجاالت الفنية والفئات العمرية، بما يمكنهم من العناية بصحتهم الجسدية والنفسية على المدى 

 القصير. 

 الحياة فنانًا من  50نفقات الحياة اليومية لنحو لدعمٍ يتم من خالل هذا اإلطار تقديم : دعم نفقات 

 . 19-كوفيدانتشار نتيجة  تتأثر عملهممختلف المجاالت الفنية والفئات العمرية، ممن 

 ؟قيمة الدعمما هي 

بين المبادرة ستقدم لكل مستفيد دعمًا تتراوح قيمته تُحدد قيمة الدعم حسب احتياجات كل مستفيد. نقدّر أن 

 مرة واحدة فقط. لدوالر. يحصل المستفيدون وعائالتهم على هذا الدعم  2500 و 1500

إنفاق الدعم؟  هل من معايير محددة لكيفة 

  .يترك هذا األمر بشكلٍ تام للمستفيد

التقدم إلى يحيا الفن؟  كيف يتم 

 وارسالها إلى أحد البريدين اإللكترونيين: ،عبر ملء استمارة تقدمالتقدم متاح 

 artlives@ettijahat.orgللتقدم إلى دعم الرعاية الصحية: 

 artlives@act4hope.orgللتقدم إلى دعم نفقات الحياة اليومية: 

 

 ؟الطلبهل سيتم تأكيد استالم 

لإلشعار  مفي حال عدم استالمك ،إشعار استالم إلكتروني محين يصلك مطلبكلالتأكد من استالمنا  ميمكنك

  يرجى إعادة اإلرسال من جديد.

بات؟   كيف يتم تقييم الطل

وتضم محكمين مستقلين من قبل لجنة مشتركة بين المؤسسات  تتم معالجة وتقييم الطلبات كل أسبوعين

، وبعد ذلك يتم التواصل الطلبات بشكلٍ دوريدراسة ب يتم اإلعالن عن اسمائهم عند نهاية المبادرة ويقومون

 مع الحاصلين على الدعم إلعالمهم بقرار تقديم الدعم.

 

بات؟   ر تقييم الطل ي  ما هي معاي
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 تقديم الدعم إلى المعايير التالية:ويستند قبول 

  مكان اإلقامة الوضع االقتصادي وكلفة المعيشة العامة في 

 ةالحالة الجسدية والنفسية للفنان / 

  ةلفنانباالظروف الخاصة / 

 بعد الحصول على الدعم؟  المتابعة والتوثيقكيف تتم 

 تتّبع المبادرة إطار دعم ومتابعة مرنًا يأخذ في الحسبان ظروف المستفيدين الشخصية:

 في الحاالت التي يصعب على المتقدمين فيها طباعة الوثائقول التوقيع اإللكتروني في العقود يقب. 

 أسئلة تهدف إلى تقييم  ةالمستفيدين إرسال تقارير متابعة، بل اإلجابة على استماررط على لن يشت

 .المبادرةكفاءة 

 يُصرَف الدعم في أسرع وقت ممكن بعد الموافقة. 

 

ية  والمؤسسات هل يحق للمبادرات والتجمعات الفنالفن  ؟االستفادة من مبادرة يحيا 

/ة ويجب في هذه ألحد أفراد األسرة التقدم نيابة عن الفنان، ويمكن هذه المبادرة مخصصة لألفراد وذويهم

 الحالة توضيح السبب الذي دعا إلى ذلك. 

أكثر من ال يحيا الفنلمن حصل على دعم  هل يمكن  ؟مرةتقدم 

 ال 

أو العمل لألمل أو مفردات  تجاهاتامؤسسة  نم من مبادرة أخرى على دعم سابقهل يمكن لمن حصل 

الفن  ؟االستفادة من مبادرة يحيا 

 .نعم

 ؟يتم اإلعالن عن أسماء المستفيدين من يحيا الفنهل 

 علن عن أسماء المستفيدين وستحافظ المبادرة على خصوصيتهم. لن ي

 

 


