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 تشكل منظ�ت املجتمع املد� جزًءا أساسيًا من مجتمع تعددي نشط. تعترب
 مجموعة قوية من املهارات يف اإلدارة والدعوة والتواصل أمًرا حيويًا ملنظ�ت

 املجتمع املد� للوفاء الكامل بواجبها يف املجتمع الذي توجد فيه ، وإنشاء الهياكل
.املؤسسية ، وتطوير بيئة عمل مواتية ملجتمعاتها

:من خالل هذا املرشوع نهدف إىل
تعزيز الحوار ب¶ الثقافات وتعزيز قيمة التنوع الثقايف

التحقق من ال·اء الثقايف للمجتمعات
معالجة التحديات االجت�عية والثقافية الرئيسية

 تسهيل الوصول وتبادل املوارد والكفاءات والخربات ب¶ الثقافات عرب منطقة
اليورو والبحر األبيض املتوسط ، من خالل تعددية املجتمع املد�

تعزيز تأث« املشاريع األورومتوسطية من خالل قنوات مختلفة
.¿ك¶ أعضاء شبكة ألف
:األنشطة الرئيسية هي

 تطوير 5 دورات عىل منصة عرب اإلنرتنت لتبادل املعرفة الفنية واملواد التعليمية
والتدريبية يف إدارة منظ�ت املجتمع املد� يف 5 مواضيع فرعية و 5 لغات

.(تنفيذ منصة التعلم اإللكرتو� (نظام إدارة التعلم
 تدريب عىل التعلم اإللكرتو� يقدمه 7 مرشدين لتدريب 15 مشاركًا من كل

دولة معنية
 تنفيذ 5 دورات مختلفة عىل اإلنرتنت ، مواضيع فرعية ملجاالت اإلدارة واالتصال

.والدعوة
.نرش إنجازات املرشوع

 دول مشاركة يف الرشاكة ملدة 11 شهًرا ، اجت�عات افرتاضية باإلضافة إىل 2 .6
.شخصيًا. يتم تحديد املجموعة املستهدفة من قبل موظفي املنظ�ت املعنية
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