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 ؟ كيف يتم التقدم  •

الموق  على  المتوفرة  االستمارة  تعبئة  من خالل  التقدم حصرًا  المرفقات    ،gwww.ettijahat.or  عيتم  مع  وإرسالها 

  gmaharat@ettijahat.or  يالمطلوبة عبر البريد اإللكترون

 

 ؟ ما هي الملفات المطلوبة للتقدم  •

o ة ملء االستمارة المتاحة أدناه باللغة العربية أو اإلنجليزي 

o  متوفر نموذج للتحميل مع اإلستمارة  2022اقتراح ميزانية لسنة) ) 

o 2021و/أو  2020ذج لتقارير سردية ومالية وخطط ترويجية عن سنة نما  

o  أي ملفات بصرية أو داعمة تسمح للجنة التجمّع بشكلٍ واضح  

o  معلومات تسجيل الكيان القانونية أو توضيح األسباب التي تحول دون تسجيله  

o صورة واضحة عن الهوية الشخصية أو جواز السفر لصاحب/ ة الطلب  

 

  (؟ Media filesمعكم الوثائق والصور أو الفيديوهات )   كيف أتشارك  •

o   يمكن مشاركة نماذج األعمال السابقة بالبريد اإللكتروني ضمن صيغةWord    أوPDF   شرط أاّل يزيد حجمها عن

 ت ميجاباي 5

o  يمكن إرسال صور بصيغةJPEG  ت ميجاباي 10شرط أاّل يزيد حجمها عن 

 

 ؟ هل سيتم تأكيد استالم الطلب  •

". في حال عدم استالمكم لإلشعار  ي إشعار استالم إلكترون " يمكنكم التأكد من استالمنا لطلبكم حين يصلكم 

 . اإللكتروني يرجى إعادة اإلرسال من جديد

 

 ؟ ص مرتبط بنفس الكيان هل تتاح المشاركة ألكثر من شخ  •

يطلب من كل كيان أن يوفر شخصين من فريقه لحضور التدريبات الثالثة وأن يكون الشخصين ثابتين، ويرتبط عملهما  

عالقة   لها  رئيسة  قرارات  واتخاذ  المالية  اإلدارة  التخطيط،  صعيد  على  أساسية  أدوارٍ  بلعب  يقوما  أو  الكيان  بإدارة 

 . بالتسويق والترويج

 

 ؟ ات بنتائج االختيار \ م إبالغ جميع المتقدمين هل سيت  •

وعلى صفحة    gwww.ettijahat.or  ات الذين تم قبولهم، وستنشر نتائج التحكيم على الموقع \سيتم إعالم المتقدمين

  . ك الفيس بو  ثقافة مستقلة على  -اتجاهات

 

اتجاهات   • مؤسسة  من  سابق  دعم  على  حصل  لمن  يمكن  إلى    -هل  التقدم  أخرى  برامج  ضمن  مستقلة  ثقافة 

 ؟ التدريب 

 منع

 

 ؟   ل نماذج األعما   من يحق لهم التقدم إلى مكوّن  •

o   التجمعات الصغيرة ومتوسطة الحجم من لبنان وسوريا وفلسطين واألردن ومصر والتي تعمل في قطاع فنون

 ياألداء وتستطيع االلتزام بمختلف أنشطة المكون وضمنها ورشات عمل البرنامج التدريب

o تقلة والفرق  التجمعات الصغيرة ومتوسطة الحجم العاملة في مجاالت فنون األداء، وبما فيها المساحات المس

  ق الفنية المسجلة رسميًا أو غير المسجلة، والتي تتمتع بمعرفة عامة حول تطوير نماذج األعمال والتسوي

o  التي ترغب في البحث عن شركاء جدد  التجمعات الصغيرة ومتوسطة الحجم العاملة في مجاالت فنون األداء  
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 ؟ كيف تتم عملية اختيار الطلبات  •

متخصصة   فنية  لجنة  وتبقى  تقوم  التجمعات،  واختيار  بدراسة  البرنامج  في  والمدربات  المدربين  بين  من  ومستقلّة 

فردي   بتقييم  األولى  تبدأ  مرحلتين،  إلى  والتجمعات  الكيانات  اختيار  ينقسم  النتائج.  إعالن  اللجنة سرية حتى  أسماء 

الم من  المطولة  القائمة  الختيار  جماعي  تقييم  يليها  اللجنة  أعضاء  من  عضو  دراسة  لكل  تتم  والمتقدمات،  تقدمين 

الطلبات المستوفية لجميع الشروط المعلن عنها، ولن ينظر في الطلبات التي ال تتوافق إداريًا و/أو من حيث المحتوى  

التجمعات   المعلومات الشخصية من أجل حماية خصوصية  الحالة سيتم حذف جميع  التقييم، وفي هذه  مع معايير 

 .المعنية

 . يم قد يتم التواصل مع المتقدمين لطلب معلومات إضافية قد تكون مفيدةخالل مرحلة التقي

 

 ؟ ما هي المعايير التي تعتمدها اللجنة في اختيار الكيانات والتجمعات  •

 : تعتمد لجنة االختيار في اختيارها للمشاركين والمشاركات على المعايير التالية

o ا الخبرة السابقة للتجمعات ضمن قطاع فنون األداء على المستوى المحلي، ووضوح رغبتها في تطوير أعماله 

o لى المدى  المكانة الحالية للتجمعات ضمن سياق عملها ومساهمتها في قطاع فنون األداء الذي تعمل ضمنه ع

 ط المتوس

o   إلى التمويل والتسويق والوصول  التدريبي ومكون المرافقة على مسار تطور عملها على صعيدي  البرنامج  أثر 

 يالمتلق

o   األداء فنون  قطاع  على  االقتصادية  التحديات  عبء  تخفيف  إلى  تهدف  مقاربات  باكتشاف  التجمعات  رغبة 

    2023-2022ين وامتالكها لخطط عمل واضحة حول دورها خالل العام

 

 ؟ ما المطلوب في حال قبولي في برنامج التدريب  •

 : يشترط بالمشاركين والمشاركات التفرغ الكامل للبرنامج التدريبي والذي يتضمن 

o   أشهر 7يومًا ممتدة على مدى   15برنامج التدريب الذي يتضمن ثالث ورشات رقمية، مجموعها  

o تالمرافقين والمرافقاالتفاعل الحيوي مع المدربين والمدربات، و 

o االلتزام باألنشطة والمهمات المطلوبة ضمن الشروط والمعايير والمهل المحدّدة   

o المشاركة في األنشطة الموازية والتفاعلية من جلسات ونقاشات وأنشطة أخرى  

o التفاعل المستمر مع فريق مؤسسة اتجاهات خالل فترة البرنامج وبما يتضمن المتابعات والتقارير     

 

 ؟ ات خالل البرنامج التدريبي \ ما الذي سيكتسبه المتدربون  •

o ن خلق خطة أعمال مستدامة على مدى سنتين وتطوير أطر العمل الخاصة بكل كيا القدرة على 

o  ق مهارات اإلدارة المالية، المحاسبة، تخطيط األعمال، والتسوي 

o ة التعلم من نماذج عمل تجمعات أخرى، بما فيها المساحات المستقلة والمهرجانات من خالل دراسات الحال 

o ة القدرة على إيجاد شركاء جدد وتطوير شراكات سابق 

o   يورو بهدف تطوير وتنفيذ خطط األعمال، بما فيها تغطية حاجات الفريق    4500دعم مالي قد تصل قيمته إلى

  تصة والتعاقد مع أطراف مخ

o   توفير مرافق أو مرافقة فنية لمتابعة مسار العمل بهدف تطوير خطة عمل كل كيان، مع التركيز على التحديات

 ن المالية والحرص على حماية األهداف الفنية للكيا

 


