ملبادرة ثقافية في اجلليل – دعوة لتقدمي طلب 2018
هل لديك مبادرة في مجال الثقافة؟
تغييرا ثقاف ًّي ا-اجتماع ًّي ا؟
هل لديك مبادرة ميكن أن ُت دث
ً
ندعوك للمشاركة في مشروع "ملبادرة ثقافية في اجلليل" من أجل دعم مبادرتك ودفعها ُق ُد ًم ا
سلطة تطوير اجلليل ،بالتعاون مع املجلس الثقافي البريطاني ،يدع وان مبادرين في مجالي الثقافة والفن العاملني في
منطقة اجلليل (حسب تعريفه مبوجب قانون سلطة تطوير اجلليل لعام  )1993إلى تقدمي ّ
ترش حهم لبرنامج "ملبادرة ثقافية
شامل وعمي ًق ا؛ إكساب أدوات لتشكيل
تعليم ا ً
في اجلليل" من أجل تدريب مبادرين في مجال الثقافة .يقدّم البرنامج
ً
مبادرة؛ بحث وتطوير أفكار؛ و َم ْن ح أدوات عملية لتنفيذ املبادرة بشكل عملي.
ُي ؤمن ٌّ
كل من سلطة تطوير اجلليل واملجلس الثقافي البريطاني ّأن اجلليل مي ثّل ركيز ًة ها ّم ًة لإلب داع الثقافي العصري بفضل
طبيعته املختلفة والتن ّوع البشري واملجتمعي الذي مي ّي زه .كذلك ،نؤمن ّأن املبادرة الثقافية-اإلب داعية تتخ ّل لها إج راءات
الفن واملجتمع في املنطقة.
اقتصادية وأنّها قادرة على إح داث تغيير ها ّم في مجاالت اجلمهورّ ،
ّإن البرنامج ،الذي يرتكز على منوذج ،Cultural Skills Program in Entrepreneurship and Innovation
تتم إدارته على ثالث م راحل.
هو برنامج
ّ
سنوي ّ
املرحلة األولى من البرنامج تُقام في مكاتب سلطة تطوير اجلليل على م دار خمسة أ ّي ام مت واصلة نهاية حزي ران .2018
رس ل بال ٌغ الحق بخصوص املوعد الدقيق).
( ُي َ
مع نهاية التدريبُ ،ي دعى املشاركون في البرنامج إلى تقدمي طلب لتطوير املشاريع .تفوز املشاريع املتم ّي زة ِمب َن ٍح دعم أ ّول ّي ة
تساعدهم على االنطالق مبشاريعهم.
تكلفة البرنامج للمشترك هي  500ش.ج.

ّ
الترش ح للبرنامج حتى تاريخ  ،2018/5/29الساعة 12:00
ُي كن تقدمي
ّ
الترش ح والشروط الالزمة
ملزيد من املعلومات حول البرنامج ،كيفية تقدمي
للقبولُ ،ي رجى الدخول إلى موقع سلطة تطوير اجلليل galil.gov.il

