بتمويل من االتحاد األوروبي

إعالن ترشيح إلنتقاء المكونين في سياق تنزيل مشروع
 ادماج الشباب في تدبير الشأن المحلي -❖ السياق العام:
تعلن جمعية شباب االبداع و التنمية بركان  AJCDعن فتح طلب العروض في وجه المكونين
والمكونات والفاعلين والفاعالت والمتخصصين والمتخصصات لتنشيط الدورات التكوينية في اطار
مشروع  " :ادماج الشباب في تدبير الشأن المحلي" ،الممول من طرف االتحاد األوروبي
في اطار برنامج مشاركة مواطنة والمنفذ من طرف مكتب األمم المتحدة لتدبير خدمات المشاريع
( )UNOPSبجهة الشرق .

نبذة تعريفية عن الجمعية :
جمعية شباب االبداع و التنمية بركان جمعية محلية ذات طابع ثقافي و اجتماعي و تربوي تأسست سنة
 2014تهدف الى تأهيل القدرات البشرية لدعم التنمية و نقل المعرفة و تأهيل العنصر البشري و
المرافعة من اجل قضايا الطفولة و الشباب و في مجال الديمقراطية التشاركية و تقديم العرائض و
تحقيق اهداف التنمية المستدامة و كذا التربية على المواطنة و حقوق االنسان.

سياق المنصب :
يهذف هذا المشروع الى المساهمة في ادماج الشباب المحلي بركان ليصبح قوة اقتراحية فاعلة
مواكبة للتحوالت االقتصادية و االجتماعية و السياسية التي تعرفها البالد و ذلك من خالل تأطير و
تعبئة  60شاب وشابة و تمكينهم من المعرفة بالمداخيل و االلياف التشريعية و السياسية و اشراكه في
بلورة رؤية مجتمعية كفيلة بإحداث التغيير لمختلف االوضاع التي يعيشها و انتزاع حقوق مشروعة و
مكاسب ديمقراطية شاملة .

موضوع الدورات التكوينية :
تعلن جمعية شباب اإلبداع والتنمية بركان عن انتقاء المكونين وفق الدورات التكوينية التالية :
•
•
•
•
•
•
•
•

تنشيط ملتقى لمدة يوم واحد حول عزوف الشباب عن المشاركة السياسية واإلهتمام
بقضايا الشأن المحلي .
تنشيط دورة تكوينية لمدة يومين حول آليات تتبع وتقييم السياسات العمومية .
تنشيط دورة تكوينية لمدة يومين حول التدبير البيئ على مستوى الجماعة .
تنشيط دورة تكوينية لمدة ثالث أيام حول تقنيات المناظرة والترافع وتقديم العرائض .
تنشيط دورة تكوينية لمدة ثالث أيام حول آليات الديمقراطية التشاركية
تنشيط دورة تكوينية لمدة يومين حول قضايا حقوق اإلنسان والتربية على المواطنة .
تنشيط دورة تكوينية لمدة ثالت أيام حول دراسة وتحليل لمفهوم الحكامة المحلية .
تنشيط دورة تكوينية لمدة يومين حول التواصل الجماعاتي .
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❖ أهداف المشروع :
الهدف الرئيسي :
المساهمة في إدماج الشباب المحلي ليصبح قوة إقتراحية فاعلة مواكبة للتحوالت
اإلقتصادية واإلجتماعية والسياسية التي يعرفها المغرب .
األهداف الخاصة :
❖ الهدف  : 1التعبئة والمساهمة في مشاركة الشباب في القضايا السياسية وتدبير الشأن
المحلي .
❖ الهدف  :2تمكين وتقوية قدرات الشباب في مجاالت المناظرة والترافع وتقديم العرائض
وآليات الديمقراطية التشاركية ومفهوم الحكامة المحلية وتقنيات وآليات التواصل
الجماعاتي .

المؤهالت العلمية والعملية للمكون المرشح لتنشيط الدورات التكوينية
❖
❖
❖
❖
❖

دبلوم جامعي للتعليم العالي أو ما يعادلها في المواضيع أو التخصصات ذات الصلة بمجال
الترشح .
معرفة علمية وخبرة عملية في مجال موضوع التكوين .
خبرة عملية في مجال التدريب والتنشيط الجمعوي لمدة ال تقل عن  4سنوات .
امتالك مهارات في التواصل وإيصال المعلومة .
إلمام ومعرفة في مواضيع مماثلة وخاصة المرتبطة بموضوع الشأن العام المحلي و
إدماج الشباب في السياسات العمومية .

منهجية االشتغال :
إعداد بطاقة تقنية تحدد من خاللها برنامج الدورة التدريبية .
تحضير وإعداد المادة التدريبية في موضوع التكوين تسلم إلى إدارة المشروع .
تقديم ملف يحتوي على العروض التي ستلقى خالل الدورات التكوينية والمواد المعتمدة في
الورشات التطبيقية .
انجاز تقييم لمستوى معرفة ومهارات المتدربين إستنادا إلى نتائج التقييم القبلي و البعدي .
تقديم تقرير نهائي حول الدورة التكوينية المنجزة .

ملف الترشيح :
❖
❖
❖
❖

يجب ان يتكون ملف الترشح من الوثائق التالية:
سيرة ذاتية للمرشح مفصلة عن تجارب التكوين في مواضيع مماثلة.
ورقة تأطيرية للعروض مع ابراز المنهجية بشكل مفصل .
اقتراح الغالف المالي لكل ورشة تاطيرية .
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مسطرة االنتقاء :
تتم دراسة ملفات الترشيح من قبل لجنة اإلنتقاء مكونة من أعضاء الجمعية ومكلفة بالمشروع
ويبنى االختيار على :
* السيرة الذاتية للمرشح
* مستوى الخبرة بموضوع المجال والتدريب
* أفضلية العرض المقدم فيما يتعلق بالجوانب الفنية والمالية

مالحظة :
• المجال الترابي للمشروع  :مدينة بركان
• سيتم عقد جلسة عمل مع المكونين اللذين تم انتقاءهم من اجل مناقشة دراسة
عرض الدورة التكوينية و تاريخ بدإها .

آجل إرسال الترشيحات :
آخر أجل إليداع الطلبات هو  05يونيو . 2020
يتم ارسال طلبات الترشح عبر البريد االلكتروني التالي :

ajcd.ber@gmail.com
للمزيد من المعلومات اإلتصال على األرقام التالية 0648930398 / 0603385118

