مـبــــــــــــــــادرون
مبادرون هي شركة استشارات وتدريب ذات سجل تجاري ريف دمشق رقم ( )6تعمل على رفد القطاعات الحكومية والمنظمات
األهلية والقطاع الخاص في سورية بمجموعه من الخدمات التدريبية واالستشارات وتطوير اإلدارة وورشات العمل في مجاالت
رفع الوعي وبناء القدرات ،وتقديم خدمات الدعم الفني واالستشاري.
تطور مبادرون برامج تخصصية متكاملة لتمكين األفراد والمجموعات من خبرات توائم احتياجاتهم المحلية وتمكنهم من تفعيل
أدوارهم في مجتمعاتهم من خالل االعتماد على مواردهم المحلية وبناء الشراكات التي تساعدهم في إطالق مبادرات ومشاريع
مجتمعية ناجحة.
وتشمل هذه البرامج التيسير والتواصل والتقييم والمتابعة والتخطيط التشاركي وغيرها ،ويقوم بالتدريب الخبراء والمدربون
المعتمدون من فريق عمل مبادرون.
كما تشمل الخدمات التدريب في مكان العمل ) (on job trainingوالتقييم والمتابعة وتقييم األثر على المدى البعيد ،باإلضافة
إلى التوجيه ).(mentoring
وتعمل مبادرون من خالل الخبرات المتنوعة لديها في مجاالت العمل المجتمعي على تقديم البرامج التدريبية وتطويرها وتشمل،
على سبيل الذكر وليس الحصر ،ما يلي:
 )1برنامج التخطيط التشــــاركي Participatory Planning Program:
يعمل البرنامج وفق أُسس فهم المش ــاكل والتخطيط من القاعدة الى الرأس ويمتلك المشاركون في هذا
البرنامج مهارات إعداد االطار المنطقي ألي مشروع تنموي يرغبون القيام به.
يقوم البرنامج على آليات اإلدارة والتخطيط التــشاركي التي تعمل على تطويره ليكون عملية عضوية نابعة
من المجتمع ذاته من خالل قدرته على تحديد مشاكله ورســم السياق الذي يريد أن يتبناه من أجل حل هذه
المشاكل .
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ويساعد التخطيط التشاركي على االستغناء عن الخبراء الخارجيين حيث يعمل الفريق عينه على وضع
الخطط وتنفيذها ،ويقود العملية ميسرون يقومون بتيسير عملية التخطيط بحيث يشعر كل من أعضاء
الفريق بأن كافة خطوات العمل من إنجازهم وان لديهم الملكية الكاملة لها.

 )2برنامج مهارات التيســـير \التدريب رحلة ميسر/ه :
استجابة لحاجة المجتمعات المحلية وطلبها المتزايد لبرامج بناء قدرات ميسرين ومدربين ، TOTوضمن
التوجه الحالي البرامجي ظهرت الحاجة لتأهيل ميسرين يقوموا على العملية التدريبية ويكونوا قادرين على
تيســير حوارات تفاعلية وتوليد مخرجات يــشارك فيها الجميع.
وي ــشمل البرنامج المراحل التالية:
.i

مرحلة تحضيرية  -اختيار الراغبين.

 .iiمرحلة تعيين المهام واإلشراف والتقييم.
 .iiiمرحلة مســاعد ميسر.
 .ivحضور ورشة إعداد ميسر في أحد برامج مبادرون.
 .vالتقييم النهائي واعتماده كميسر/ه لبرامج تفاعلية .

 )3برنامج الريادة المجتمعية:
برنامج الريادة المجتمعية ):( Leadership In Community Development
هو برنامج تم تطويره ليتناسب مع احتياجات المجتمع السوري ،يتطرق إلى :
.I

رصد الموارد والبناء عليها.

 .IIالتفكير المنظومي.
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 .IIIقوة األسئلة.
 .IVالمبادئ والشغف (محاور االهتمام )واالفتراضات.
 .Vآليات التدخل المجتمعي.
يساعد القائمين على العمل التنموي في المنظمات األهلية على اكتساب خبرات وآليات تمكنهم من التدخل المجتمعي من خالل
تنفيذ مشاريع تنموية.
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)4برنامج المواطنة الفاعلة :
يهدف برنامج’ المواطنة الفاعلة ‘إلى تمكين القائمين على العمل المجتمعي من االنتقال من مرحلة بناء قدرات إلى مرحلة تنفيذ
المشاريع التنموية .وينقســم البرنامج ألربعة محاور هي:
أنا ،الهوية والثقافة.

.I

 .IIأنا وأنت ،الحوارات.
 .IIIنحن ،المواطنة المحلية.

 .IVدورنا كمواطنون فاعلون (المبادرات أو المشاريع الصغيرة).

يعتبر برنامج المواطنة من أهم أدوات التحفيز المجتمعي من أجل إطالق مشاريع start upsضمن مفاهيم المواطنة.
)5برنامج دورة المشروع 4D Cycle:
أُس ـ ــس تخطيط وتنفيذ المشاريع والمبادرات :برنامج دورة المشروع ) (4D Project cycleتم تطويره انطالقا من حاجة
األفراد ،الناشطين المجتمعيين وفرق العمل لتحفيز أفكارهم لخلق مبادرات مجتمعية ومشاريع إبداعية ،ومن ثم تمكين األفراد
من التخطيط الناجح لمشاريعهم ومبادراتهم المجتمعية الذي من شأنه أن يرفع سوية العمل وذلك عن طريق تعريفهم
بمجموعة متكاملة من األدوات والمفاهيم التي تم اختبار جودتها وفاعليتها في عدة مجاالت وخاصة المجتمعية منها.
محطات ال 4D:
.I

االستكشاف .

 .IIالحلم .
 .IIIالتخطيط.
 .IVالتنفيذ .
 .Vإعادة االستكشاف وتقييم األثر .
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)6برنامج(  Risks managementمحلولة ):
يوم عمل فيه إجابات لتساؤالت أصحاب األفكار والمشاريع ،يختص البرنامج باإلجابة على أسئلة األفراد والمجموعات
الراغبين بإطالق مشروع من نوع ما( فعاليات ،مبادرات وغيرها من المشاريع الربحية أوغير الربحية ).وينطلق من حاجة
مجتمعاتنا لمشاريع تنبع من حس المسؤولية المجتمعية لدى المواطنين وأفكارهم لتطوير مجتمعاتهم فيساعدهم على إكمال
مسيرتهم في التخطيط لتمكينهم من األدوات الالزمة لتسهيل عملية تنفيذ وتقييم المشروع ودراسة األثر لمواجهة التحديات
الممكنة.
 )7برنامج التربية المالية واالجتماعية (أفال -تون) :تربية اجتماعية ومالية لألطفال واليافعين.
يقوم البرنامج على منهجية شامله توازن بين التربية االجتماعية والتعليم المالي وثقافة االدخار ومتابعه األثر االيجابي في
مستقبل األطفال الذين هم نواة المجتمع .
يتم تشجيع األطفال على ممارسة ما تعلموه من خالل مشاركتهم بالقيام على األنشطة االجتماعية والمالية المنفذه ،مثل
تنظيم خدمات مجتمعية ،ووضع آلية ادخار وتصميم وتنفيذ مشاريع مالية صغيرة بناء على مواردهم المتوفرة.
فرق عمل مبادرون:
▪

فريق تدريب وطني مؤلف من  23مدرب/ة متمكن سـ ــاهم في تدريب برامج
مبادرون.

▪

فريق دعم لوجستي قادر على تنظيم الورشات بطرق احترافية.

▪

فريق إداري ومالي.

▪

فريق تقييم ومتابعة.

▪

فريق تطوير برامج ودعم استشاري.

▪

تواصل متمكن بوسائل التواصل االجتماعي.
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