دلٌل تعبئة طلب االعتماد فً الخدمة التطوعٌة االورومتوسطٌة
احفظ الطلب فً جهازك مباشرة من خالل الرابط التالً:
/https://www.salto-youth.net/rc/euromed/evs
ابحث عن APPLICATION FORM - ACCREDITATION

تعبئة الطلب تتم و جهازك موصول باالنترنت

اتبع الخطوات التالٌة فً تعبئة المعلومات المطلوبة عن مؤسستك
اختر اللغة االنجلٌزٌة B. Context

B.1. National Agency of the Applicant Organisation

هل ترٌد أن تكون فترة االعتماد لمؤسستك لكل فترة برنامج (اٌراسموس )+؟؟ C. Duration of the Accreditation
ٌفضل أن تجٌب على السؤال :نعم – مع العلم انه سٌكون هناك تجدٌد لالعتماد كل عام أو اكثر
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D. Applicant Organisation
ادخل رقم الـ  PICلمؤسستك – ثم اضغط على  Check PICو سٌتم تعبئة معظم المعلومات عن مؤسستك تلقائٌا
اذا لم ٌحدث ذلك فالرقم مدخل بشكل خاطئ أو لم ٌفعل حساب مؤسستك بعد

أكمل تعبئة الخانات الفارغة التً لم ٌتم تعبئتها تلقائٌا
بامكانك ترك الخانات التالٌة فارغةDepartment (if applicable) / CEDEX :
D.1.2. Background and Experience
بمختصر  -اشرح في هذا السؤال عن مؤسستك :ا لرؤية  +و األهداف  +المشاريع االساسية  +و االنشطة المعتادة  +الفئات المستهدفة
مع العلم :ان المعلومات التي ستشاركها في هذا السؤال سيتم تعميمها على قاعدة البيانات لمؤسسات التطوع في هذا البرنامج – النه من الممكن ان
تستقطب المتطوعين و الشركاء حسب انشطتك و الفئات التي تعمل معها.

ما هً االنشطة و التجارب فً مؤسستك فً الحقول المتعلقة بالمشاركة فً برنامج (اٌراسموس)+
بمختصر  -اذكر اي تجارب او مشاركات للمؤسسة فً مشارٌع برامج مشابهة سابقة او حالٌة مثل:
 EuroMed Youth programبرنامج الشباب االورومتوسطً  Youth In Action /الشباب فً الحركة  /أو غٌرها
من الحقول و المواضٌع :تداخل الثقافات ،المشاركة الشبابٌة ،المواطنة الفاعلة ،التعلٌم الالمنهجً ،الدمج االجتماعً ،الخ

اذكر فً هذا السؤال معلومات عن الموارد البشرٌة للمؤسسة:
عدد موظفً المؤسسة  +المتطوعٌن  +المدربٌن  +المستشارٌن و غٌرهم و حقل تخصصهم بمختصر
حاول اربط هذه الموارد و خبرتهم فً البرنامج

اذا مؤسستك حصلت على اعتماد سابقا فً احدى البرامج االوروبٌة ،الرجاء ادخل الرقم
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تاكد من حفظ المعلومات التً ادخلتها حتى اآلن

ادخل معلومات الممثل الرسمً للمؤسسة و الذي ٌوقع على العقود:

اذا اردت تسجٌل عنوان الممثل الرسمً مختلف عن عنوان المؤسسة المذكور سابقا فً الطلب  -ادخل  Xفً الخانة

أدخل معلومات الشخص المسؤول عن التواصل عن هذا البرنامج فً مؤسستك و الذي ٌمكنه التواصل من خالل االٌمٌل:

دور المؤسسة فً برنامج الخدمة التطوعٌة:
 .1هل تقدم الطلب على ان تكون مؤسستك مسؤولة عن التنسٌق لمشارٌع تطوع ضمن هذا البرنامج؟ اختر YES or NO
 .2هل تقدم الطلب على ان تكون مؤسستك هً المؤسسة المرسلة لمتطوعٌن فلسطٌنٌٌن الى اوروبا؟ اختر YES or NO
 .3هل تقدم الطلب على ان تكون مؤسستك هً المؤسسة المستضٌفة لمتطوعٌن اوروبٌٌن؟ اختر YES or NO
االجابة تعتمد على قدرات مؤسستك على التقدٌم لمشارٌع واستضافة متطوعٌن او المشاركة فً مشروع الرسال متطوعٌن
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الرجاء أكمل االرشادت فً الصفحة التالٌة قبل االجابة عن هذا السؤال<<

-

اذا أجبت على السؤال االول بـ نعم (مؤسستك مسؤولة عن التنسٌق لمشارٌع تطوع ) ستفتح لك صفحة جدٌدة تابعة فٌها
أسئلة عن ادارة المشارٌع و اللوجستٌات فً مؤسستك تحت عنوان Coordinating Projects Involving
Volunteers
اذا اجبت على السؤال الثانً بـ نعم (المؤسسة المرسلة لمتطوعٌن فلسطٌنٌٌن) ستفتح لك صفحة جدٌدة تابعة فٌها أسئلة عن
كٌفٌة اختٌار المتطوعٌن الرسالهم و كٌفٌة تحضٌرهم تحت عنوان Sending Volunteers Abroad

-

اذا اجبت على السؤال الثانً بـ نعم (المؤسسة المستضٌفة لمتطوعٌن اوروبٌٌن) ستفتح لك صفحة جدٌدة تابعة فٌها أسئلة عن
كٌفٌة اختٌار المتطوعٌن الرسالهم و كٌفٌة تحضٌرهم تحت عنوان Hosting volunteers

-

Coordinating Projects Involving Volunteers
كٌف ستقوم مؤسستك بادارة امور مشارٌع الخدمة التطوعٌة؟
(مثال :تقسٌم المهمات و المسؤولٌات داخل المؤسسة ،و كٌفٌة التعاون مع الشركاء ،و ادارة المنح من االتحاد االوروبً ،و نوعٌة االدارة)
من الجٌد ذكر من هم المسؤولون عن هذا البرنامج فً مؤسستك و مسماهم الوظٌفً و ضمن اي دائرة او وحدة او برنامج داخل
المؤسسة ،و ذكر اي تجارب و خبرات سابقة لهم و للمؤسسة فً ادارة مشارٌع تطوعٌة دولٌة ضمن هذا البرنامج او غٌره ،و شرح
بمختصر اي تعاون مسبق او حالً مع شركاء مؤسسات اوروبٌة فً هذا المجال.

كٌف ستكون االمور اللوجستٌة لتنفٌذ مشارٌع الخدمة التطوعٌة االورومتوسطٌة من قبل مؤسستك؟
(مثال الترتٌبات للسفر و التامٌن و السالمة و الحماٌة و استصدار الفٌزا و توفٌر االمن و االشراف و الدعم للمتطوعٌن)
من الجٌد التعبٌر هناعن مسؤولٌة و التزام المؤسسة اتجاه المتطوعٌن المرسلٌن او المستضافٌن ،و دورها فً توفٌر االمور السابقة
و المتابعة مع الشركاء و المتطوعٌن لتوفٌر اكبر دعم للمشروع.

هل تتصور ان اشراك متطوعٌن (ذوي الفرص القلٌلة) الذٌن ٌواجهون اوضاع خاصة ستجعلهم ٌواجهون صعوبات خالل مشاركتهم؟
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الرجاء أكمل االرشادت فً الصفحة التالٌة قبل االجابة عن هذا السؤال<<
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اذا اجبت على السؤال بـ نعم سٌظهر لك سؤالٌن
سؤال اول عن الصعوبات التً ممكن ان ٌواجهونها خالل مشاركتهم( :بامكانك اختٌار  3خٌارات فقط)
االختالف الثقافً ،االعاقة ،عقبات اقتصادٌة ،صعوبات تعلم ،عقبات جغرافٌة ،مشاكل صحٌة ،عقبات اجتماعٌة.

بامكانك اضافة الخٌارات من خالل الضغط على ( اشارة الزائد)

سؤال ثانً :صف ماهٌة هؤالء المتطوعٌن/المشاركٌن
من الجٌد توضٌح اهمٌة دمج هؤالء المتطوعٌن فً هذا البرنامج و امكانٌة تطوٌرهم مع التركٌز على دور المؤسسة فً دعمهم و توفٌر
ما ٌلزم لتخطً العقبات و الصعوبات التً اخترتها

Sending Volunteers Abroad
كمؤسسة مرسلة للمتطوعين :كيف سيتم التخطيط لتحضير المتطوعين قبل المغادرة؟
(مثال :التحضير للمور االختالفات الثقافية بين بلدهم و البلد التي سيسافرون اليها ،اللغة للتواصل ،الدعم في المهمات التي ستوكل اليهم
خالل تطوعهم ،و االمور المعيشية و المسؤولية ،الخ)
و كيف سيتم تزويد المتطوعين بالدعم المطلوب خالل و بعد تجربة التطوع خارجا؟
من الجيد هنا ان تجيب بثالثة اجزاء (قبل  +خالل  +بعد) و ان توضح في كل مرحلة ماذا ستقدم المؤسسة للمتطوع و كيف ستدعمه

ما هً خلفٌة المشاركٌن الذٌن سٌتم ارسالهم للتطوع خارجا؟ و كسف سٌتم اختٌارهم؟
وضح من هم المتطوعٌن الذٌن تود المؤسسة اعطاؤهم فرصة التطوع خارجا فً البرنامج ،مع التوضٌح كٌفٌة اختٌارهم و توزٌع الفرص
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هل تتصور ان اشراك متطوعٌن (ذوي الفرص القلٌلة) الذٌن ٌواجهون اوضاع خاصة ستجعلهم ٌواجهون صعوبات خالل مشاركتهم؟
االجابة عن هذا السؤال كما ورد فً سؤال مشابه فً نهاٌة الصفحة رقم  4من هذا الدلٌل

باالضافة إلى السؤال التالً:
ما هً التدابٌر التً ستقوم بها للتأكد من التحضٌر و الداعم الكافٌان للمشاركٌن؟ و ما التدابٌرللمتابعة بعد عودتهم الى بلدهم؟

Hosting volunteers
الرجاء تقدٌم ملخص عن السٌاق للمشارٌع التطوعٌة التً سٌعمل فٌها المتطوعون االوروبٌون
(مثال :الوضع الجغرافً و االجتماعً و االقتصادي)
و تقدٌم شرح ملخص عن المجتمع المحلً حٌثما سٌتم تنفٌذ أنشطة المشارٌع التطوعٌة
من الجٌد توضح نوعٌة المشارٌع التً سٌعمل فٌها المتطوعون ،و المناطق ،و نوعٌة المؤسسات ،و الفئات التً سٌعملون معها و خلفٌتهم
أو وضعهم ،و اماكن عمل األنشطة ،و مواضٌع االنشطة او المشارٌع ،و التحدٌات التً ٌمكن ان ٌمر بها المتطوعون.

الرجاء اعطاء أمثلةعلى المهمات للمتطوعٌن و كٌف سٌتم اشراكهم فٌها ،و صف ماذا ٌمكنك تزوٌدهم بفرص تعلم؟
من الجٌد االجابة عن هذا السؤال بأربعة أجزاء:
 توضٌح كٌفٌة التعامل مع المتطوعٌن فً توكٌل المهمات لهم باشراكهم فً اختٌار أو اقتراح مهمات تساعد فً نجاح المشروع توضٌح بماذا ٌمكنهم المساهمة فً المجتمع خالل تطوعهم ذكر المهمات االساسٌة االسبوعٌة على شكل نقاط ،حٌث تمثل هذه المهمات عملهم فً الشمروع الذي سٌتطوعون فٌه -ذكر ماذا ستقدم المؤسسة لهم على المستوى التعلٌمً و اتطور

ماذا ستكون خلفٌة المشاركٌن الذٌن ستقوم مؤسستك باستضافتهم؟
كٌف ستضمن شفافٌة االختٌار و التوظٌف و سهولة الوصول لهذه الفرص من قبل الشباب؟
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كم عدد المتطوعٌن الذٌن تستطٌع مؤسستك استضافتهم فً اي فترة معطاة؟ (الفترة ممكن ان تكن من شهرٌن الى سنة)
من الجٌد االجابة بواقٌة و اعتمادا على قدرة المؤسسة لالستضافة حٌزا و ادارٌا و خبرة
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الرجاء وصف الترتٌبات العملٌة للمتطوعٌن (مثال :اختٌار المبٌت المناسب ،و توفٌر المواصالت ،و المعٌشة)

اٌة تدابٌر ستقوم بها لدعم المتطوعٌن خالل تجربة التطوع (االشراف و المراقبة و االرشاد)
من الجٌد ذكر كٌفٌة التاكد من سٌر عملهم فً المشروع ،و دمجهم فً المجتمع ،و مشاركة نتائج انشطتهم ،و التزامهم بالدوام و المهمات
الموكلة لهم ،و مناقشة عملٌتهم التعلٌمٌة خالل التطوع ،الخ.

كٌف ستضمن أمان المعٌشة و بٌئة العمل للمتطوعٌن؟ اٌة تدابٌر ستقوم بها لمعالجة المشاكل خالل المشروع؟
(مثال :مشاكل شخصٌة مع متطوعٌن آخرٌن او مع اعضاء مؤسسات اخرى ،اندفاع المتطوعٌن فٌما ٌتعلق بمهمات مطلوب منهم تنفٌذها)
من الجٌد وصف المكان الذي سٌكون فٌه مبٌت المتطوعٌن و وضع االمان و السالمة فٌه ،ثم وصف بٌئة العمل التً سٌعمل فٌها
المتطوعٌن كالمؤسسة و طاقمها ،باالضافة الى كٌفٌة حل المشاكل بشكل عام ان حدثت.

هل تتصور ان اشراك متطوعٌن (ذوي الفرص القلٌلة) الذٌن ٌواجهون اوضاع خاصة ستجعلهم ٌواجهون صعوبات خالل مشاركتهم؟
االجابة عن هذا السؤال كما ورد فً سؤال مشابه فً نهاٌة الصفحة رقم  4من هذا الدلٌل

اذا اجبت على السؤال بـ نعم سٌظهر لك ثالثة ااسئلة
باالضافة الى السؤال التالً :كٌف سٌتم دعم مشاكة هؤالء المتطوعٌن؟

ما انواع القدرات و البنٌة التحتٌة و المصادر لدى مؤسستك الستضافة و دعم متطوعٌن ٌواجهون محددات او إعاقات للمشاركة؟
الرجاء ضع  xاٌنما ٌنطبق على مؤسستك
 بٌئة مناسبة للشباب ذوي االعاقة الجسدٌة او الحسٌة او إعاقات اخرى (مثال :مددخل سهل لكرسً متحرك او ما شابه) ارشاد او اشراف او دعم اضافً مناسب للشباب ذوي صعوبات اجتماعٌة أو صعوبات تعلم أو اختالفات ثقافٌة او ما شابه -غٌر ذلك
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تاكد من حفظ المعلومات التً ادخلتها حتى اآلن

ما هً المواضٌع االساسٌة التً سٌتم تناولها فً االنشطة التً تود تنفٌذها؟ (بامكانك اختٌار من القائمة  3مواضٌع)

و اضافة الخٌارات من خالل الضغط على ( اشارة الزائد)

F. Background documents
الرجاء قراءة "مٌثاق الخدمة التطوعٌة االورومتوسطٌة" بتمعن و فهمه جٌدا
المٌثاق ٌبٌن أدوار المؤسسات المنسقة و المرسلة و المستضٌفة فً برنامج الخدمة التطوعٌة االورومتوسطٌة ،و ٌبٌن المبادئ االساسٌة و
معاٌٌر الجودة فً الـ .EVS

الرجاء قراءة األدوار و المهمات المقترحة للمؤسات المشاركة فً برنامج الخدمة التطوعٌة االورومتوسطٌة
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الرجاء مراجعة قائمة التحقق بعد االنتهاء من تعبئة الطلب

الرجاء قراءة المالحظة عن حماٌة البٌانات التً فً طلبك

التوقٌع :الرجاء طباعة هذه الصفحة لتعبئتها ٌدوٌا و توقٌعها و وضع ختم المؤسسة ثم مسحها ضوئٌا ()scan
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الرجاء اضافة الوثائق المطلوبة فً قائمة التحقق:
 Legal Entityوثٌقة الوضع القانوي للمؤسسة
  Financial identificationوثٌقة الهوٌة المالٌة للمؤسسة مختومة من البنك  Registration Certificateشهادة التسجٌل للمؤسسة Signed page -صفحة التوقٌع من هذا الطلب

تثبٌت المعلومات
الرجاء الضغط على  Validateلتفعٌل الطلب رسمٌا
تاكد من أن جهازك موصول باالنترنت قبل الضغط

اذا تم التفعٌل بنجاح << سٌتم إعطاء طلبك رقم خاص فً أسفل الصفحات و ٌتم تاكٌد انه تم تفعٌله
This form has been submitted online on: date xxx

تقدٌم الطلب رسمٌا بالضغط على SUMIT ONLINE
تاكد من أن جهازك موصول باالنترنت قبل الضغط
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ملخص محاوالت التقدٌم:
اذا تم استقبال الطلب الكترونٌا بنجاح << ٌجب ان ٌظهر لك كما هو مظلل باللون األصفر و لكن بارقام مختلفة

اطبع الطلب و احفظه الكترونٌا اٌضا

سٌتم التواصل معك بعد التقدٌم خالل فترة شهر للتاكٌد على قبول طلبكم بنجاح
او بطلب بعض التعدٌالت او اضافة اجابات أوفى على بعض االسئلة و من ثم تقدٌمه مرة اخرى

بالتوفٌق
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