
 

 أكبر حدث خدمــات فـي الـعالـــــم
2015بريل ا 17-19  

 عن يوم خدمة الشباب العالمي :

( هو يوم يحتفل بالماليين من الشباب الذين يعملون على تحسين مجتمعاتهم كل يوم من أيام السنه عن GYSDيوم خدمة الشباب العالمي )

الذي يتم تكريسه لصالح . يوم خدمة الشباب العالمي هو أكبر حدث خدمات في العالم وهو اليوم الوحيد  1988طريق الخدمات . انشئ في 

 الشباب و األطفال

GSYD  دولة مع الماليين من األطفال و الشباب حول العالم الذين يعملون سويا مع المدارس , منظمات  100يحتفل كل عام في أكثر من

 لدينية و األفرادالشباب , المنظمات الغير قابله للربح , البرامج القومية و التطوعيه , الوكاالت الحكومية و المجتمعات ا

و هي حركة خدمية شبابية رائـده عالميا , لتتعرف أكثر . قم بتحميل موارد  ) خدمة شباب أمريكا (  YSAيوم خدمة الشباب هو حملة لل

 ww.GYSD.orgwعلى الموقع  GYSDتخطيط المشروع , أحصل على أدوات متطورة , و سجل المشاريع على خريطة 

 

 طرق الخدمة و األحتفال في يوم الشباب العالمي

 GYSD اخدم في GYSDاحتفل مع 

تهم , اشكر و تعرف على الشباب الذين يخدمون مجتمعا

احتفال للخدمات التعليمية احتفال لخدمة الشباب أونظم   

أشرح و شارك نجاحاتك الخدمية مع االخرين , أخبر 

عن ما حققته خالل السنه و أخبرهم عن كيفية االخرين 

 المشاركة

دعوة وسائل االعالم و الموظفين الرسميين لزيارة موقع 

الويب الخاص بك و معرفة المزيد عن البرامج الخاصة 

 بك

عائلتك , جيرانك و أقرانكأعمل عمال جيدا و ساعد   

 تطوع في مجموعة محلية او منظمة غير حكومية

أعمل مع فريق من أقرانك للتخطيط لمشروعك الخاص 

 GYSDفي 

احرص على ان تجد مجموعة من الشباب أو منظمة 

 تطوعيه لتشارك و تخدم فيها في المستقبل

اذا أخترت ان تخطط لمشروع لليوم العالمي للشباب , فان الصفحتين التاليتين سوف تساعدانك على اتخاذ االجراءات 

 االزمة و احداث تأثير 

 

 برنامج لـ
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المشكلة مهم لكحديد ت  

ت مجتمعك المرتبطة بهذه القضيةأعرف و حدد حاجات و مشكال  

 اطرح األفكار و حدد وسيلة تلبية الحاجة و يكون لها تأثير

ان تربط ما تتعلمه بما تفعلهفكر في كيفية   

ك و على المجتمع , شارك خبرات كيفية تأثير مشروعك علي بعد ان تصبح على بينة من

 مشروعك

 سلط الضوء على نتائجك و شاركها و اشرح لآلخرين كيفية تكرار المشروع الخاص بك

 احتفل بنجاحك و اشكر كل من شجعك و دعمك

توسيع مشروعكضع خطط ألستكمال و   

 نفذ خطة مشروعك

 وثق ما تقوم به من نشاط

 دبر و تعقب و وثق نتائج مشروعك

فريق التخطيط الخاص بكاجمع   

 اخلق أهداف المشروع و طريقة الوصول للنجاح

 اكتب خطة المشروع مع المهام و الجداول الزمنية

 بمجرد انشاء استراتيجيتك للتغيير ضع خطتك موضع التنفيذ

المهمة لك و لمجتمعك الخطوات التالية سوف تساعدك على صنع تأثير كبير في المسائل  

 حول عاطفتك الى فعل و أثر

 ابحث :

:اظهر و احتفل   

 فكر :

: نفذ  

:أعد و خطط   
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 نفذ خطة المشروع الخاصة بك

 التواصل مع المسؤولين العموميين :

االتصال بوسائل 

 االعالم :

عدد من القصص 

االعالمية التي تغطي 

 مشروعك :

مواقع  –وسائل االعالم الجديدة ) المدونات 

 التواصل االجتماعي ( المستخدمة :

 األموال التي تم جمعها للمشروع :

المواد المتبرع 

 بها :

المانحة :رعاة المشروع و الجهات   

 نفذ خطتك ) جدول التواريخ و األوقات , حدد موقع المشروع , ألخ (

 وظف المتطوعين و اشرف عليهم

 اجمع الموارد

, و عزز مشروعك تواصل مع وسائل االعالم و المسؤولين الحكوميين  

:كما كنت تنفذ خطة مشروعك , وثق االنشطة الخاصة بك و امأل المعلومات التالية   

 تاريخ و وقت المشروع :

اجمالي عدد 

 المتطوعين :

اجمالي عدد 

: المتطوعين الشباب  

 معدات و لوازم المشروع : الطعام :

عدد الموظفين العموميين المشاركين 

 في مشروعك :

المشروع و التنقالت :موقع   

 الشركاء و الداعمين للمشروع :
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