تقرير مسابقة باصقر للتطوع
مقدمة:
ٌعتبر العمل التطوعً أحد دعائم بناء المجتمع ورفع قٌمة الخٌرٌة فٌه بحٌث ٌربً
داخل أنفس افراد المجتمع وخصوصا فئة الشباب فٌه حب المبادرة والعمل للغٌر
دون مقابل ،وذلك ٌصب فً بناء مجتمع قوي متماسك ٌشارك فٌه افراده فً بناءه
والرقً به دون ان ٌكون لهم مسمٌات او مواقع تخولهم لخدمته فقط لشعورهم الكبٌر
بحجم المسؤولٌة تجاه مجتمعهم وحرصهم على ان ٌجعلوه فً ابها صورة.
ولذلك اكتسب التطوع والعمل الطوعً أهمٌة كبٌرة فً جمٌع المجتمعات الراقٌة
والتً حققت نجاحات هامه فً الرقً بمستوى افرادها وتنمٌة دولها فبناء الوطن هو
مسؤولٌة الجمٌع ونمائه ال ٌكون سوى بسواعد أبنائه مجتمعٌن كافة على هذا الهم
وعلى تحمل هذه المسؤولٌة.
ومن هذا المنطلق اكتسبت جائزة باصقر للتطوع أهمٌتها ،بحٌث تهدف الجائزة الى
غرس روح التطوع فً أنفس المتطوعات من خالل اتاحة الفرصة لهم ومن خالل
تنافسهم الحمٌد والمثمر فٌما بٌنهم الظهار ابداعاتهم فً التخطٌط والعمل لخدمة
مجتمعهم بأفكار ملهمه وجدٌدة ٌكون لها أثر كبٌر على ارض الواقع ،وكل ذلك
إلحٌاء هذه الروح وتقدٌرها وحثهم على التمسك بها.

اهداف الجائزة:
الهدف العام:
اشعال روح التنافس بٌن رائدات العمل التطوعً سوآءا افرادا او فرق او مؤسسات
وذلك لتولٌد أفكار تطوعٌة بناءه وملهمه تخدم المجتمع وتطبٌقها على ارض الواقع
لتقٌٌم مدى فائدتها وأثرها على المجتمع.
األهداف الجزئٌة:
 تسلٌط الضوء على ابداعات بناتنا المتطوعات فً تولٌد أفكار إبداعٌة لخدمةالمجتمع.
 -غرس أهمٌة التطوع والعمل التطوعً فً أنفسهن وحثهم على االجتهاد فٌه.

 تقدٌم خدمة مجتمعٌة متمٌزة عن طرٌق تنفٌذ هذه األفكار على أرض الواقع.فكرة الجائزة:
هذه الجائزة خصصت ألفضل فكرة عمل تطوعً ٌتم تقدٌمها من قبل رئدات العمل
التطوعً سوآءا كن افرادا او تابعٌن لفرق ومؤسسات تطوعٌة بحٌث ان افضل هذه
األفكار سٌتم تطبٌقها بعد قبولها خالل فترة ستة اشهر من تارٌخ قبول الفكرة ،وبعد
انقضاء المدة ٌتم عمل قٌاس اثر الفكرة وانعكاسها على المجتمع ،ومن ثم سٌتم
تكرٌم اكثر ثالثة أفكار أحدثت اثرا إٌجابٌا فً المجتمع وذلك سٌكون حسب التقٌٌم
الصادر من قبل لجنة التحكٌم المشرفة على تنفٌذ هذه األفكار.
مجاالت االعمال التطوعٌة المتقدمة للمسابقة:
هناك عدد من المجاالت التً ركزت علٌها المسابقة كً تكون األفكار المقدمة
ملتزمة بها وهً:
(االقتصادي ،البٌئً  ،تقنٌة المعلومات  ،الرٌاضً  ،التراثً  ،واالجتماعً ،
والصحً  ،ذوي االحتٌاجات الخاصة  ،والطفولة والشباب  ،واإلعالمً  ،والثقافة
والفنون واآلداب  ،والعمل الخٌري  ،والتعلٌمً والتربوي  ،والمرأة ،محو االمٌة،
البطالة)
معايير المسابقة:
 ان تكون الفكرة المقدمة جدٌدة وملهمه ومستدامة وقابلة للتنفٌذ. ان تكون ذات جدوى بالنسبة للمجال الذي ستعمل علٌه والفئة المستهدفةوالمجتمع.
 قلة التكالٌف وسهولة التنفٌذ. ان تكون خطة العمل واضحة من خالل تقدٌم دراسة متقنة عن الفكرة وأهدافهاوالٌة تنفٌذها.
شروط المسابقة:
 هذه الجائزة مخصصه فقط للفتٌات العامالت فً مجال التطوع. ٌمكن التقدٌم لكل المتطوعات فً محافظة حضرموت سوآءا كن ٌعملن بشكلفردي او فرق تطوعٌة.

 ان ٌكون موقع تنفٌذ هذه األفكار فً حدود محافظة حضرموت. تقدٌم األفكار عن طرٌق تصور متكامل ٌشرح الفكرة شرحا مفصال خالل فترةشهر من اعالن المسابقة.
 ان ال تتجاوز فترة إمكانٌة تقٌٌم أثر المشروع الستة أشهر. تصوٌر وتوثٌق كافة خطوات تنفٌذ الفكرة ووضعها فً مقطع متكامل بعد انتهاءفترة التنفٌذ.
 االلتزام بمواعٌد المسابقة.الية تنفيذ المسابقة:
أوال :اإلعالن عن المسابقة واستالم األفكار:
بعد اإلعالن عن المسابقة فً الٌوم العالمً للتطوع الرابع من دٌسمبر 6102م سٌتم
إعطاء المتقدمٌن فترة ال تزٌد عن شهر حتى ٌتسنى لهم رفع أفكارهم ومشارٌعهم
فً تصور متكامل ٌوضح اهداف الفكرة ،الفئة المستهدفة ،الٌة التنفٌذ.
ثانيا :البدء في تنفيذ المشاريع:
بعد اطالع لجنة التحكٌم على األفكار المقدمة من قبل المتسابقٌن سٌتم مجموعة من
افضل االعمال واألفكار المتقدمة والجلوس مع أصحاب هذه األفكار ومناقشتهم
لمعرفة مدى تشربهم للفكرة وحسن تخطٌطهم لها ،وبعد إقرارها سٌعطون إشارة
البدء فً تنفٌذ المشروع وستحدد لهم فترة ستة اشهر من تارٌخ قبول فكرتهم ،وسٌتم
متابعتهم من خالل إدارة المؤسسة خالل هذه الفترة لمعرفة التزامهم بخطوات تنفٌذ
مشروعهم ،ومن ثم وبعد مرور فترة سته اشهر على تنفٌذ الفكرة سترفع االعمال
والمنجزات التً توصل لها المتسابقٌن للجنة التحكٌم لالطالع علٌها لتقٌٌم اثر
المشروع على الفئة المستهدفة وهل تم تحقٌق أهدافهم بشكل كامل ،وعلى هذا
األساس سٌتم اختٌار افضل ثالثة أفكار حققت افضل اثر على المجتمع.
ثالثا :النزوالت الميدانية ومتابعه العمل
بعد الموافقة على المشارٌع المقدمة تم اختٌار افضل ثالثة مشارٌع و عمل
نزوالت مٌدانٌة ومتابعه خطوات التنفٌذ من قبل للجنه متخصصة من ادارة
المؤسسة لتقٌٌم المشارٌع فً االماكن التً تم اختٌارها من قبل الفرٌق تم التنفٌذ فً
( غٌل باوزٌر – الدٌس الحامً  -العٌون) .

رابعا :التكريم:
تم تكرٌم المشاركٌن وتتوٌج الفائزٌن فً المسابقة فً حفل بهٌج فً شهر دٌسمبر من
سنة 6102م وتتوٌج الرابحٌن فٌه بعد اجراء عملٌة التقٌٌم وكانت مناسبة رائعة
وناجحة تم فٌها ذكر مأثر الشٌخ الراحل الوالد باصقر ودوره فً دعم التطوع
والعمل الخٌري.

