
اه؟ أولى, ماذا أنجزن ل لسنة ا لشباب: ا میثاق ا

بعد انتهاء السنة األولى من مشروع "میثاق الشباب االقلیمي
ألوروبا", فقد آن األوان للقیام بوقفة تأمل ومراجعة االنجازات

التي توصلنا إلى تحقیقها.
تمیزت السنة األولى بتنظیم 6 تظاهرات إقلیمیة وأنشطة محلیة

احتضنها ما ال یقل عن 11 مجتمع محلي.

شیئ كل  رأ  ق إ

اهضة لمن لمجموعة ا لتحق بفایس (FACE) , ا ا
إقصاء ل وا لسیبرني  لتسلط ا ل

ال یجب أن نتوقف أبدا عن الحدیث على مشكلة التسلط عبر
اإلنترنت. لهذا السبب بالذات ترانا متحمسون لتقدیم مشروع

فایس (FACE), المجموعة المناهضة للتسلط السیبرني
واإلقصاء, وهو مشروع یمتد على مدى سنتین ویتكون من مجمع

9 شركاء ویحظى بتمویل مشترك من قبل برنامج إیرسمس+
للمفوضیة األوروبیة.

شیئ كل  رأ  ق إ

اندماج ل أعشاب من أجل ا ل ا اغة ب لصب وا لتطریز  ا

االنطالقة الرسمیة للحلقة األولى من سلسلة ورش العمل, في مجال
(WEMIN) الفنون والحرف, في أطار مشروع ویمن

تولت ألدا, خالل الفترة 6-7 جویلیة (تموز), تنشیط ورشة عمل
حول التطریز والصباغة باألعشاب وذلك بالتعاون مع الخیاطة

فیلیس كاتیس بمنطقة لیو دوروب (Lieu d’Europe), وهو
فضاء عمومي مخصص للتربیة حول المواطنة األورببیة بمدینة

ستراسبورغ الفرنسیة. 

شیئ كل  رأ  ق إ

قة ا في عل لذهني 2.0 یتحرك  ادماج ا ل مشروع ا
قة ذهنیة إعا لمصابین ب أشخاص ا ل ا ب

یواصل مشروع االدماج الذهني 2.0, الذي یحظى بتمویل من
االتحاد األوروبي, بذل جهود مشتركة مع المجتمع المحلي لتنظیم
دورات تشمل الكهول والعمال االجتماعیین وأصحاب الفضاءات
العمومیة وذلك بهدف تحدید الحاجیات وأفضل الممارسات التي

تمكن من دعم األشخاص الحاملین إلعاقات وتمكینهم من الشعور
باألریحیة والثقة أثناء تواجدهم في الفضاءات العمومیة. یتمثل

الهدف النهائي لهذا المشروع في إعادة صیاغة المنهجیة ومنصة
موقع واب لتقییم امكانیة النفاذ إلى الفضاءات العمومیة وتقاسم

التجارب حول أفضل طریقة الستعمالها.

شیئ كل  رأ  ق إ

فرصة سانحة لدا: أمامك  لمشترك مع أ لتعامل ا ا
ا في أوروب أعمال  ل لم ا انفتاح على عا ل ل

ما انفكت ألدا تؤمن  بأهمیة تقاسم األفكار وتبادل التجارب وبدور
الواقع الموحد كمحرك لتأمین التجدید االجتماعي والسیاسي. بعد
20 سنة من العمل الدؤوب على المستویین المحلي واألوروبي,

أصبحت لدینا قناعة راسخة بأن هذا التناغم اإلیجابي بیننا هو العامل
األساسي الذي یفسر سر نجاحنا في تحقیق كافة األهداف المرسومة

خالل هذه السنوات األخیرة... والسبب الرئیسي في مواصلة
جهودنا الطموحة في انجاز العدید من األنشطة األخرى.

شیئ كل  رأ  ق إ

في إطار لمتطوعین  ل لموجهة  لدعوة ا تم إصدار ا
FROMMETOEU مشروع

هل یتراوح عمرك بین 18-30 سنة؟ هل تعیش في مدینة
بروكسل؟ هل یهمك المساهمة في مشروع یدیره االتحاد

األوروبي لفائدة مجتمع أكثر اشراك؟
یمكنك التمتع بفرصة االلتحاق بمشروع FromMEtoEUوذلك

بمساعدتنا على تجمیع اللقاءات وفهم حاجیات المواطنین في
االتحاد األوروبي والمهاجرین! بصفتها شریك في

مشروعFromMEtoEU, تعرب ألدا عن رغبتها في انتداب 5
متطوعین لشهري سبتمبر (أیلول) وأكتوبر (تشرین األول)

!2019

شیئ كل  رأ  ق إ

لي: دعم لما لتدقیق ا وا إدارة  ل حول ا دورة تدریبیة 
لي لما إعداد ا ل ال ا خل فكاركم من  أ

هل ترغب في تحسین مهاراتك  حول إعداد وإدارة مشاریع
المیزانیات؟ هل تأمل في تقدیم مساهمة ناجحة وإیجابیة للتدقیق في
حسابات المفوضیة األوروبیة؟ هل ترغب في بناء قدراتك الخاصة
بالتصمیم النوعي للتقاریر النهائیة حول األنشطة؟ ها هي الفرصة

متاحة أمامك!.

شیئ كل  رأ  ق إ

وتمكین فریقك  أوروبي: تدریب  ل لمشروع ا إدارة ا
مجموعتك

هل تملك فكرة وترغب في االطالع على المؤسسة المالیة في
االتحاد األوروبي التي تمكنك من تحقیق رغبتك؟ هل حاولت

الحصول على تمویل لفائدة آخر مشروع قمت باقتراحه بدون
النجاح في ذلك؟ هذه هي فرصتك الفریدة لتحقیق هذا الغرض.

شیئ كل  رأ  ق إ

ا, ثم ماذا؟ اسانو دال غراب في ب لشارع  فن ا حول  فكار  أ ل ادل ا لشباب یتب ا

هل لدیك اهتمام بفن الشارع؟ هل تعتقد أن الفنون المرئیة تمثل وسیلة جیدة إلعادة إحیاء المناطق المحیطة بالمدن؟ هل تعتقد أنك تمتلك
المقومات المطلوبة للدخول في هذه المغامرة؟ قد تكون أنت المحظوظ الوحید للظفر بهذه الفرصة الفریدة!

نحن نبحث اآلن عن مشاركین لحضور تظاهرة تبادل األفكار بین الشباب في المدینة اإلیطالیة الجمیلة  باسانو دال غرابا!

شیئ كل  رأ  ق إ

نشریة ألدا الشهریة لشهر أوت (أغسطس) 2019  إذا كنت ال تستطیع قراءة هذه الرسالة بشكل صحیح، اضغط هنا

 SW-UP صحیح, لقد انتهى مشروع
ولكن األنشطة المتعلقة ببیئة ریاضة صدیقة للمرأة ما زالت متواصلة

نشریة ألدا الشهریة لشهر أوت (أغسطس) 2019 

 

 
لمرأة ل لتصمیم بیئة وأنشطة ریاضة صدیقة   SW-UP موروث مشروع

بعد سنتین من العمل الدؤوب والمكثف وجملة من االرضاءات, ها أن مشروع SW-UP یأتي إلى نهایته. غیر أنه خلف وراءه العدید من
األدوات والمنشورات واألفكار إلقناع المرأة بممارسة النشاط الریاضي في الفضاءات العامة.

في النشریة األخیرة, یمكنكم الحصول على كافة المراجع الخاصة بالمنشورات والمبادرات التي تولى الشركاء في المشروع صیاغتها على
مدى كافة الفترة التي استغرقها المشروع.  تستند المعلومات, التي تحتوي علیها هذه المنشورات, إلى األنشطة النموذجیة التي تولى

الشركاء تنفیذها على إثر المسح الذي انجز مع انطالق المشروع الستیعاب  وتجاوز الحاجیات والمعیقات التي تعترض المرأة القاطنة في
هذه المناطق كلما تعلق األمر بممارسة األنشطة الریاضیة, وخاصة منها تلك التي تمارس في الفضاءات العمومیة. 

شیئ كل  رأ  ق إ
 

 

 
 

 

امكانیات التدریب والفرص المتاحة

 

 

 

طلب لتقدیم محاضرات

Turkey - Grant Scheme for Civil Society Support Programme III (CSSP – III)
Deadline of the call - 17/09/2019   
Location - Turkey, Member States of the European Union, and Albania, Bosnia and Herzegovina,
Kosovo, Montenegro, North Macedonia, and Serbia

COSME Programme: Call for proposals Social Economy Missions GRO/SME/19/D/021 COS-
SEM-2019-4-01
Deadline of the call - 26/09/2019   at 17:00 (Brussels date and time) 
Location - EU Member States; countries participating in the COSME programme pursuant to
Article 6 of the COSME Regulation12 

2018-2019 Call for proposals for Preparatory Action on Media Literacy for all
Deadline of the call - 30/09/2019   
Location - Member State of the European Union

Erasmus + KA1 Mobility of Individuals in the Field of Youth
Deadline of the call - 01/10/2019   at 12:00 CET
Location - Member States of the European Union, Iceland, Liechtenstein, Norway, Turkey, North
Macedonia, and Serbia

Erasmus + KA2 Strategic Partnerships in the Field of Youth
Deadline of the call - 01/10/2019   at 12:00 CET
Location - Member States of the European Union, Iceland, Liechtenstein, Norway, Turkey, North
Macedonia, and Serbia

Visegrad Strategic Grants  
Deadline of the call - 01/10/2019   at 12:000 CET
Location - Czech Republic, Hungary, Poland, Slovakia

Please �nd more calls for partners on our dedicated web page

 أعضاء  جدد

La Esse Società Cooperativa Sociale - Italy
Le cose che vanno International - Italy
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