
 

 

 منهجية أشوكا الوطن العربي في التغيير 
 

إطار التغيير لجعل كل فرد صانع للتغيير في الوطن العربي  

 
 

تعنً بها أن الجمٌع ٌمكن أن ٌكونوا صناع للتغٌٌر، وبالتالً ٌمكن أن " كل"تتلخص رؤٌة أشوكا فً أن كل فرد هو صانع للتغٌٌر، وكلمة 
ٌكتشفوا فً أنفسهم أنهم ٌستطٌعوا التغٌٌر، ثم ٌأتً بعد ذلك دور أشوكا حٌث تعمل على خلق البٌئة المناسبة وتعزٌز ودعم حق هؤالء األفراد 

. لتحقٌق هذه الرؤٌة من خالل إحداث حركة وتغٌٌر فً المجتمع تجعل كل فرد ٌدرك وٌفهم ومن ثم ٌصبح قادر على التغٌٌر للجمٌع
 

 
والجدٌر بالذكر أن أشوكا شاهدة على وقت تارٌخً وحرج للبشرٌة فنحن أصبحنا نعٌش فً عالم متغٌر، وبالتالً ٌجب أن نحول كل ما حولنا  
لٌكون الجمٌع صانع للتغٌٌر وبالتالً ٌشجعوا أنفسهم واألخرٌن لٌكونوا صناع للتغٌٌر، فنحن فً مفترق طرق حٌث أن سلوكنا ٌمكن أن ٌؤدي 
بنا إلى ازدهار أو فناء، فنحن كمواطنٌن على هذه األرض لدٌنا األن فرصة إلحداث تغٌٌر إٌجابً بشكل منظم ٌؤدي إلى تحسٌن الحٌاة بشكل 

أفضل لنعٌش فً سالم وتقدم وانسجام، أو ٌمكننا أن نتجاهل نقطة التحول ونتحرك قدماً لتدمٌر منطقتنا 

 

 
، فىٍّس " جٌؿ١ّغ"ٚفٟ ٘زج جٌغ١حق ٔالقع أْ فٟ ٘زٖ جٌٍكظس جٌطحس٠خ١س جٌطٟ ٠ّش ذٙح جٌؼحٌُ ٔم١ظ ٔؿحـ أٜ شة ِٓ خالي جٌؼًّ ذشىً ؾّحػٟ 

ضؿّغ ذ١ٓ ضفٛق جٌػشٚز جٌّحد٠س ٚؾ١ّغ جٌّإششجش جإلٔغح١ٔس جألخشٜ  " جٌؿ١ّغ أٚ جٌىً"

 
 

ٌٍطغ١١ش، ٌٚىٟ ٔكمك   حٔؼحًا  ٠ىْٛ جٌؿ١ّغ ق١ع ِؿطّغ ٌرٕحء ٔطؼٙذ أْ ػ١ٍٕح ٠ؿد ٚجٌطمذَ، ٚجإلٔغؿحَ جٌغالَ ٠غٛدٖ ػحٌُ ئٌٝ ٕٔطمً أْ ِٓ ٌٍطأوذ

 :رٌه ٠ؿد أْ ٔطرك خّغس ػٕح ش ِٓ جٌّٙحسجش جإلٔغح١ٔس
   

٘زٖ ِٙحسز أعحع١س ٚعّس ٠ؿد أْ ٠طصف ذٙح جٌؿ١ّغ ق١ع ٠ؿد أْ ٠طُ ئوغحذٙح ٌألطفحي ِٕز جٌصغش وأعحط : جٌطؼحطف ضطؼٍُ أْ ٠ؿد جٌٕحط •

  .ٌٍغٍٛن جألخاللٟ
. جألفشجد ذّح ف١ُٙ جألطفحي أْ ٠ىطغرٛج ِٙحسز جٌؼًّ فٟ ؾّحػس ٚوفش٠ك، فال ٠غطط١غ جٌفشد أْ ٠كمك أٜ شة ذّفشدٌٖجب على جمٌع  •

ضؼ١ٍُ جألطفحي جٌؼًّ ذشىً ؾّحػٟ ق١ع ع١ىٛٔٛج ِغث١ٌٛٓ ػٍٝ ض١ّٕس ِؿطّؼحضُٙ أوػش ِٓ أْ ٠ىٛٔٛج ِغث١ٌٛٓ ػٓ أؾضجء ِٓ ٘زٖ  ٠ؿد •

 .جٌّؿطّؼحش
ضؼض٠ض ِٙحسجش جٌم١حدز ٌذٜ جألفشجد ٚجٌػمس ذأٔفغُٙ ذأْ ٌذ٠ُٙ جٌمذسز ػٍٝ جٌّغحّ٘س ذشىً فؼحي ٌّٛجؾٙس جٌمضح٠ح جٌٙحِس ِٚؼحٌؿطٙح ػٍٝ  •

 ِغطٜٛ جٌؼحٌُ
خٍك سٚـ جٌّرحدسز ٌذٜ جألفشجد وّٙحسز ٠طُ جوغحذٙح ٌطىْٛ ٟ٘ جٌٛع١ٍس إل٠ؿحد قٍٛي ِرطىشز ِٚرذػس ٌٍّشحوً   •

 
 

كرؤٌة ال ٌمكن أن تحقق مجتمع متقدم ومتجانس وسلمً بدون العناصر الخمسة التً ذكرناها فً النقطة السابقة، ولكن لكً ٌتم " الجمٌع" 

: تحقٌقها فإننا نحتاج لتحول عقلً كبٌرفً طرٌقة تفكٌر األفراد وسلوكٌاتهم وتتضمن
 تغٌٌر الثقافة -
 تغٌٌر النماذج -
 تغٌٌر اإلطار -
 

: سوف تطبق أشوكا الوطن العربً ما سبق من خالل ثالثة محاور هً
 

 منهم لكل المجتمع أهمية إدراك األفراد من وذلك من أجل تمكين فئات مختلفة، مستويات تستهدف عدة على الحركة إنشاء  -1
 الخمسة الرئيسية البشرية المهارات وتنمية

 
استراتٌجٌات لنطبقها فنحن نربط بٌن محركً المنطقة والذٌن ٌتمٌزون بأنهم صناع تغٌٌر لٌتحولوا تفكٌرهم من خالل  تطوٌر على نركز نحن

: تبنً رؤٌتنا ومساعدتنا على االنتقال إلى المستوى التالً فً المنطقة، فاستراتٌجٌاتنا تتضمن ما ٌلً
 

 جٌؼشذٟ ذاذطىحس ٚضط٠ٛش أفىحس ؾذ٠ذز ذشىً ِغطّش ٚػًّ ضطر١محش ٌٍؿ١ّغ، ٠ٚؼًّ ػٍٝ  جٌٛطٓ ػًّ أشٛوح ٠مَٛ فش٠ك :فريق انعمم

 ، ٚجؾطّحػحش أعرٛػ١س "جٌىً"خٍك رٌه ِٓ خالي ششوحؤٔح، ٚفٟ ٘زج جإلطحس فٕكٓ ٕٔظُ ؾٍغحش ػصف رٕٟ٘ قٛي جعطشجض١ؿ١س 

جٌؿ١ّغ أٚ " ٌىٟ ٔىْٛ وٍٕح ٌذ١ٔح ٔفظ جٌشؤ٠س ٌٕشش٘ح ِٓ خالي ػٍّٕح ٚضٛغ١ك أٔشططٕح ٚجألفىحس جٌطٟ ٔطشقٙح قٛي ِؼٕٝ  ذحعطّشجس

 فٟ جٌٛطٓ جٌؼشذٟ " جٌىً



 

 ٚ٘زج ٠ىْٛ فٟ ئطحس )ٚأ٠حَ ضؼش٠ف١س ٌٚمحءجش قٌٛٙح ِٚٛجتذ ِغطذ٠شز ٚأقذجظ أخشٜ  قٛي جالعطشجض١ؿ١س جؾطّحػحش ٔؼمذ ٔكٓ: انزمالء

ٚرٌه ٌطؼٍُ سؤ٠طٕح ، ِٚذٞ ضكم١ك أٔشطس ٚأػّحي  (أْ أشٛوح ٟ٘ جٌّٕصس جٌطٟ ضمَٛ ذؼًّ شرىس ضشذظ ذٙح ؾ١ّغ جٌضِالء ١ٌطؼحٚٔٛج

 .صِالء أشٛوح ٌٍٛ ٛي ئٌٝ جٌشؤ٠س ٚذٕحء ششجوحش
 ٔٙٛض ٚض١ّٕس جٌّشأز ِٚإعغس أشٛوح جٌٛطٓ جٌؼشذٟ ضُ ذٕحء شرىس ل٠ٛس ٌٍطٛج ً ِغ ؾ١ّغ  ؾّؼ١س ذحٌششجوس ذ١ٓ :اإلعالو وسائم

ٚعحتً جإلػالَ ٌىٟ ٔمَٛ ذٕشش سعحٌطٕح ٚأٔشططٕح ٚأٔشطس صِالء أشٛوح عٛجء ػٍٝ جٌّغطٜٛ جٌّكٍٝ أٚ جٌذٌٟٚ، ئضحفس ئٌٝ ئضرحع 

جإلضؿح٘حش جٌغحتذز فٟ جٌّٕطمس قٛي و١ف١س ٔشش سعحٌطٕح ػٍٝ ٔطحق ٚجعغ، وّح ٔؼًّ ػٍٝ ضؼض٠ض أٚ جإلػطّحد ػٍٝ جإلػالَ جٌشلّٟ ِٓ 

خالي ضىػ١ف ٚؾٛدٔح فٟ ِٛلغ جٌف١ظ ذٛن ٚض٠ٛطش ٚجٌرٍٛؾض، ٚدػٛز جألخش٠ٓ ٌٍىطحذس فٟ جٌرٍٛؼ ِٚشحسوطٕح فٟ ضط٠ٛش جعطشجض١ؿ١طٕح ِغ 

 (ِٓ خالي ٘ٛجضفٕح جٌزو١س) backpack ئٔطشٔص Tegaraٚجإلػالَ جٌشلّٟ ِػً 
 
   ضط٠ٛش جعطشجض١ؿ١س جٌششجوحش ِغ جٌؿحِؼحش ػٍٝ جٌّغطٜٛ جٌّكٍٟ جٚ جٌذٌٟٚ، ػٍٝ عر١ً  ػٍٝ ٔؼًّ ٔكٓ :وانجامعاث انمدارس

جٌّػحي فٍذ٠ٕح ششجوس ِغ ذشٔغطْٛ ٚؾحِؼس جٌّك١ظ جٌٙحدٞ ٚجٌطٟ ضشعً ٌٕح ع٠ٛحًا ِطذسذ١ٓ خالي فطشز جٌص١ف، ٚدجسعٟ جٌّحؾغط١ش، 

ذحإلضحفس ئٌٝ جٌؿحِؼس جألِش٠ى١س ذحٌمح٘شز ٚجٌطٟ ضمَٛ ذشػح٠س خش٠ؿ١ٙح ٚضمذَ ٌُٙ جٌّٕف ٌٍؼًّ ِؼٕح ذذٚجَ وحًِ، ٚٔمَٛ ذؼمذ جؾطّحػحش 

ٚدسجعس طشق ٌطؼض٠ض جٌكشوس ِٓ خالي " قشوس ضؼحطف"ٚ" جٌىً أٚ جٌؿ١ّغ"ِغ جٌطالخ ٚأعحضزز جٌؿحِؼحش ٌٕشش جعطشجض١ؿ١طٕح قٛي 

٘زٖ جٌّإعغحش، ٚفٟ جٌّغطمرً جٌمش٠د عٛف ٔرذأ ِٓ جألسدْ، عٛف ٔطشحسن ِٓ جٌؿحِؼحش جإلل١ّ١ٍس ٌطكم١ك جٌش٠حدز جالؾطّحػ١س فٟ 

 ِؿطؼُٙ ٚجٌؼًّ ِغ طالذُٙ فٟ خٍك جٌطغ١١ش جٌزٞ ٠ش٠ذْٚ أْ ٠شٖٚ
 

 ِػً ِرحدسجش خالي ػًّ ِٓ ذاششجوُٙ ٔكٓ ٔمَٛ: االجتماعيت ريادةمشروعاث ال وأصحاب األعمال: 
o  منتدى أشوكا انوطن انعربي نإلبداع االجتماعيAWSIF  :ٛٙجٌؼشذٟ، فٙٛ  جٌؼحٌُ فٟ جالؾطّحػٟ ٌذػُ جالذطىحس ِٕصس أورش ف

فٟ جٌّٕطمس ٌٍطفحػً ٚذٕحء ششجوحش ٚضؼحْٚ ِٓ خالي جعطشجض١ؿ١س أشٛوح جٌٛطٓ جٌؼشذٟ  ٠ضُ أُ٘ جٌّرذػ١ٓ جالؾطّحػ١١ٓ 
 .ٌإلذذجع ٚجإلذطىحس، ٚرٌه ٌطكم١ك جٌطغ١١ش جالؾطّحػٟ فٟ جٌّٕطمس

o  شبكت أشوكا نإلبداعAIN:  ٟ٘ ٌٍز٠ٓ ٠إِْٕٛ ذحٌطغ١١ش جالؾطّحػٟ ٚجٌّٙط١ّٓ فٟ جٌش٠حدز جالؾطّحػ١س،  ِٕصس ػٓ ػرحسز

 :فحٌشرىس ضمَٛ ػٍٝ ِكٛس٠ٓ
أشٛوح ٚضؼًّ ػٍٝ ٔشش فىشز جٌش٠حدز جالؾطّحػ١س ٚجإلذطىحس ٚجإلذذجع فٟ  صِالء ٚجٌٍمحءجش ضضُ جألقذجظ ِٓ ضٕظ١ُ عٍغٍس-  

جٌٛطٓ جٌؼشذٟ 

 ذشٔحِؽ أشٛوح جٌٛطٓ جٌؼشذٟ ٌٍّططٛػ١ٓ   -
 
o ٔمَٛ ذذِؽ ٚسذظ جٌّرذػ١ٓ ِغ سؾحي جألػّحي جٌّٙط١ّٓ فٟ جٌش٠حدز جالؾطّح٠س ٌّغحػذضٕح ػٍٝ ضطر١ك جألفىحس : نماذج من انمبدعين

 : جٌّرطىشز فؼٍٟ عر١ً جٌّػحي
سضٛجْ ّٚ٘ح ِٓ جٌّرذػ١ٓ فٟ ِؿحي لطحع جألػّحي ِٓ ششوس دجْٔٛ ذحٌؼًّ فٟ  ٚ٘شحَ ٔذ٠ُ ػحِش ِغ ؾٕد ئٌٝ ٔمَٛ ؾٕرحًا - 

 جٌش٠ف١س جٌّٕحطك ِؿحي ضكغ١ٓ جٌصكس ٚذطٛف١ش فشص ػًّ فٟ
 ّٚ٘ح ِٓ سٚجد جألػّحي ِٓ جألسدْ ٔمَٛ ذٛضغ خطس و١ف ضىْٛ  حٔغ ضغ١١ش فٟ  ٚفحدٞ ؾٕذ٘ٛس، لذٚسز ذحٌششجوس ِغ ِح٘ش- 

 ذٍذن ٚٚضغ سؤ٠طٕح ٌٕشش٘ح فٟ جٌّٕطمس 
 

o أؾً سذظ جٌٕغحء ذش٠حدز جألػّحي ٚدػُ ئٔشحء ِششٚػحش فٟ ٘زج  ِرحدسز  ٘ٝ:ريادة األعمال االجتماعيت نهمرأة بادرةو ِٓ
 جٌّؿحي ِٓ خالٌُٙ 

 

 .فٟ جٌؼحٌُ وٍٗ " جٌىً"ِٓ ٘إالء جٌّكشو١ٓ ٚجٌز٠ٓ ٠ّىُٕٙ أْ ٠غ١شٚج جٌؼًّ أْ ٠إِٕٛج ذّح ٔؼًّ ِٓ أؾً ضطر١ك جعطشجض١ؿ١س  ٔش٠ذ

 
 "انجميع"أو " انكم"جديدة نصناعت انتغيير ننشر استراتيجيت  نماذج تطوير-2

نحن ٌجب أن نقوم بتقدٌم نموذج لكً نجعل العالم كله ٌرى كٌف نقوم بتطبٌق ذلك، فعلى سبٌل المثال فصناع التغٌٌر فً األردن وهم كلٌر 
"  الكل"أو " الجمٌع"ٌقوموا بتطوٌر نموذج لتطبٌق رؤٌة  (دنٌس فً ألمانٌا)ودانٌٌل وفرٌقنا من زمالء أشوكا هناك وشركاؤنا 

 

 
االستمرار في العمل عىل اختيار رواد العمل االجتماعي من خالل عملية اختيار الزمالء وخلق مبادرات للتعاون في مجال ريادة -3

دعم القطاع من خالل أنماط من التغيير ويكون لها أثر كبير  أن الرئيسية، نريد األعمال لتحقيق أثر اجتماعي كبير في القطاعات
 واإلستفادة من الشراكات المحتملة في مجال ريادة األعمال

 
ضغحػذ ػ١ٍّس جخط١حس ِششٚػحش سٚجد جألػّحي فٟ جٌّؿحي جالؾطّحػٟ ػٍٝ ضمذ٠ُ جٌّثحش ِٓ أفضً جٌّرذػ١ٓ جالؾطّحػ١١ٓ فٟ ِؿحي س٠حدز جألػّحي، 

ِٓ خالي و١ف١س ٔمً أفىحسُ٘ ٌّغطٜٛ ق١ض جٌطٕف١ز ِٚٓ غُ ٠طُ ضشى١ً فش٠ك ػًّ ػحٌّٟ لحدس ػٍٝ ضكم١ك ٘زٖ جألفىحس، فؼ١ٍّس جخط١حس ِششٚػحش 

سٚجد جألػّحي فٟ جٌّؿحي جالؾطّحػٟ ِػحي ٚجضف ٠رشص و١ف ٠مَٛ فش٠ك جٌؼًّ ذأدجء ِٙحِٗ، فٙٛ ٠ؿّغ ذ١ٓ ػٕح ش ػذ٠ذز ِٓ جعطشجض١ؿ١س 

، ٚجٌطٟ ضصٛس ضطر١ك ػٍّٟ إلعطشجض١ؿ١طٕح، فّٓ خالي س٠حدز جألػّحي ٚجٌؼًّ ع٠ٛحًا ٠ّىٓ صِالء أشٛوح ٚششوحؤٔح ِٓ لطحع "جٌىً"أٚ " جٌؿ١ّغ"

ٚضط٠ٛش جٌخّظ ػٕح ش، ِٓ خالي ضكذ٠ذ أّٔحط ٚل١حدز جٌطغ١١ش، ٌٚٓ ٠طكمك رٌه ػٍٝ ِغطٜٛ جألفشجد فمظ " جٌىً"جألػّحي أْ ٠كمٛق جعطشجض١ؿ١س 



 

ٌٚىٓ ػٍٝ ِغطٜٛ ضؼحٟٚٔ ذ١ٓ ػذد أورش، ٌزٌه ٠ّىٕٕح خٍك ضؼحْٚ أورش ٠غحػذ ػٍٝ ظٙٛس قشوحش ضٙذف ئٌٝ ضغ١١ش جٌؼحٌُ ٚضكٛي جٌؼم١ٍحش ضؿحٖ 

. جٌؿ١ّغ"أٚ " جٌىً"جعطشجض١ؿ١س 

 

 

أشٛوح ٟ٘ جٌّٕصس جٌطٟ ضشػٝ جإلذذجع جالؾطّحػٟ ذصشف جٌٕظش ػٓ جٌّىحْ جٌؿغشجفٟ جٌّٛؾٛد ذٗ، ٕٚ٘حن ػذد ِٓ جٌّؿحالش جٌطٟ  ضؼطرش

 : ٔشوض ػ١ٍٙح فٟ ػ١ٍّس جخط١حس سٚجد جألػّحي فٟ جٌّؿحي جالؾطّحػٟ ٚضشًّ
 جٌطؼحطف •
• HVC 
 ِششٚػحش جٌشرحخ •

  

 
 

خالي ػ١ٍّس جخط١حس سٚجد جألػّحي فٟ جٌّؿحي جالؾطّحػٟ ٔمَٛ ذحٌركع ػٓ أغش جٌطغ١١ش ػٍٝ جٌّغطٜٛ جالؾطّحػٟ ٚجٌضِالء عٛف ٠مِْٛٛ  ِٓ

ذططر١ك جٌخّغس ػٕح ش جٌطٟ عرمٕح٘ح عحذمحًا،  ٚذٕحءجًا ػٍٝ ِٕحلشحش ِغ دج١ٔح ٚآْ ئ٠فحٔظ ٚو١ٍش ٚدج١ٔحي لّٕح ذطكذ٠ذ ػذد ِٓ ِششٚػحش سٚجد 

. جألػّحي ٚ٘ذفٙح جألعحعٟ طرمحًا ٌّرحدب ٚل١ُ أشٛوح ٚجٌطٟ ٠ّىٓ ضطر١مٙح ػٍٝ جٌٛطٓ جٌؼشذٟ

 

 
: وؼٕصش أعحعٟ فٟ ػٍّٙح، ٚضمَٛ ذططر١ك رٌه ِٓ جعطٙذجف" ضؼحطف"ٚضإِٓ أشٛوح جٌٛطٓ جٌؼشذٟ ذكشوس 

 جٌطؼ١ٍُ -
 أطفحي جٌشٛجسع -
رٚٞ جإلػحلس فٟ عٛق جٌؼًّ  -

 

 
جٌطؼحطف، ِٓ خالي جعطٙذجف جٌطالخ فٟ جٌّذجسط جٌّّٙشس، ػٍٝ "ٚ" جٌؿ١ّغ"وً ِششٚػحش سٚجد جألػّحي فٟ جٌّؿحي جالؾطّحػٟ ل١ُ  ضطضّٓ 

ٚجٌطٟ ٠ّىٓ ضطر١مٙح " جٌؿ١ّغ"عر١ً جٌّػحي جٌّششٚػحش جٌطٟ ٌٙح ػاللس ذأطفحي جٌشٛجسع أٚ رٜٚ جإلػحلس جٌز٠ٓ ضُ ٔرزُ٘، ٠طُ ضطر١ك جعطشجض١ؿ١س 

 .ػٍٝ وً فثحش ِخطٍفس ِٓ جٌّؿطّغ
 

 كٟ ِؿطّغ ػٍٝ قظحًا ِٓ أؾً جٌكصٛي جأللً جٌفثحش ئٌٝ جٌطؼحطف ٔطحق ٌطٛع١غ ٍِكس قحؾس ٕ٘حن  
 جالؾطّحػ١س فٟ جٌّؿطّغ جٌفثحش ٘زٖ دِؽ لرٛي ٘ٛ ٌططر١ك جٌطؼحطف جٌكم١مٟ جالخطرحس •
 ٚجٌطؼحْٚ، ق١ع ٠ّىٓ ٌضِالء أشٛوح جٌطؼحْٚ ع٠ٛحًا ِٓ أؾً ضط٠ٛش ٘زج جٌمطحع جٌؿّحػٟ جٌؼًّ خالي ولن ٌكون ذلك إال من •

 
 

 :نهدف إلى ذحٌٕغرس ٌىً ٘زٖ جٌّششٚػحش جٌخح س ذشٚجد جألػّحي فٟ جٌّؿحي جالؾطّحػٟ
 ٚجٌؼؿض جٌػغشجش ٌطكذ٠ذ جٌمطحع ٌٙزج خش٠طس سعُ •
 ٔمَٛ ذحٌطشر١ه ذ١ٓ جٌضِالء ٚجٌششوحء ِٓ ِخطٍف جٌمطحػحش ٌٍطؼحْٚ ٚػًّ ششجوحش  •
• ٓ  ٚجٌخّغس ِٙحسجش " جٌؿ١ّغ"ٔذػُٛ٘ ٌىٟ ٠طرمٛج جعطشجض١ؿ١س  ٔك
• ٓ  وىً جٌّؿطّغ ٌطؼ١ٍُ جٌّٕحرؼ ٘زٖ ٔغطخذَ ٔك

 

:  ٚذٕحءجًا ػٍٝ ِح لذِٕحٖ فٟ ٘زٖ جٌٛسلس قٛي ٔظش٠س أشٛوح جٌٛطٓ جٌؼشذٟ ٌٍطغ١١ش، فاْ سؤ٠طٕح ف١ّح ٠طؼٍك ذحإلعطذجِس جٌّح١ٌس، ٟ٘ وحٌطحٌٟ

ػ١ٍّس جخط١حس جٌّششٚػحش جٌخح س ذشٚجد جألػّحي فٟ جٌّؿحي جالؾطّحػٟ ذحٌطؼحْٚ ِغ صِالء أشٛوح جٌكح١ٌس ٚجٌششوحء  خالي :انمشروع-1 

ٔمَٛ ذطكذ٠ذ خش٠طس جٌمطحع ٚضٍه جٌّششٚػحش جالؾطّحػ١س جٌطٟ ٌٙح أغش فٟ ضكم١ك جٌطغ١١ش ذشىً ِٕظُ، ق١ع ضمٛدٔح سؤ٠س جٌّرذػ١ٓ، 

فؼ١ٍّس جخط١حس جٌّششٚػحش فٟ ٘زج جٌّؿحي ضذػُ ٚضؼضص سؤ٠طٕح ذأْ وً فشد لحدس ػٍٝ أْ ٠ىْٛ  حٔغ ٌٍطغ١١ش فٟ ِؿطّؼٗ ٚضغّف ٌٕح 

 : ذأْ ٔذػُ جٌمطحع ع٠ٛحًا 

 ٚجخط١حس ذكع •

 جٌشٚجضدتنظٌم لقاءات واجتماعات تعرٌفٌة بشكل عام وأٌضاً تضم جزئٌة  •
 

: وهذه تتضمن تنظٌم عدد من اللقاءات االستراتٌجٌة لتضم مختلف القطاعات لعمل تشبٌك وبناء شراكات: أطر التغيير والتحول العقلي-2

 AWSIFمنتدى أشوكا الوطن العربً لإلبداع االجتماعً - 

 

 AINشبكة أشوكا لإلبداع - 



 

 لفرٌق العمل بهدف تقٌٌم الوضع الحالً ووضع الخطط المستقبلٌة Retreatsتنظٌم - 

 لزمالء أشوكا retreatsتنظٌم - 

تنظٌم حمالت إعالمٌة  - 

 
 :مشروعات رواد األعمال في المجال االجتماعي- 3
: تعاطف تتضمن- 

  أطفال الشوارع 
  التعلٌم 
 دمج ذوى اإلعاقة 

 للجمٌع السكن       -
 الصحة مبادرة      - 

 
 

 األردن بلد صناع التغٌٌر :نماذج-4
 
 
 

  


