جوائز مؤسسة التعاون 2016
أسئلة وأجوبة
ما هي جوائز مؤسسة التعاون؟

تقدم التعاون خمس جوائز بقيمة  250ألف دوالر أمبريكي وهي:
جائزة مؤسسة التعاون
لإلنجاز -جائزة المرحوم
نعيم عبد الهادي
لقطاع الثقافة
ً
يوما ما نريد»
«سنكون

جائزة مؤسسة التعاون
للقدس -جائزة المرحوم
راغب الكالوتي للتنمية
المجتمعية في القدس
«للقدس نعمل»

جائزة مؤسسة
التعاون للشباب-
جائزة منير الكالوتي
للشباب الفلسطيني
الريادي
«لغدٍ أفضل  ...نبدع»

جائزة مؤسسة التعاون
للتعليم -جائزة نبيل
هاني القدومي للتميز
في التعليم
«مدارس متميزة
لمستقبل مشرق»

جائزة مؤسسة التعاون
لغزة  -جائزة فلك
وعبد الكريم كامل
الشوا للمؤسسات
المجتمعية
«ألجل غزة»

من يشرف على الجوائز؟
لجنة الجائزة
التابعة لمجلس االدارة

لجنة تحكيم خارجية
مستقلة تطوعية
دائرة ادارة المعرفة
واالعالم في
التعاون

ما هي الطريقة األمثل للتقدم إلحدى جوائز مؤسسة
التعاون؟
تقديم الطلب من خالل الرابط التالي:
www.taawon.org/ar/awards

هل يمكن لمؤسسة فائزة بإحدى جوائز مؤسسة التعاون
التقدم لنفس الجائزة أو جائزة أخرى من جوائز التعاون؟
ال يحق للمؤسسة الفائزة التقدم للجائزة مرة أخرى اال
بعد خمس سنوات من موعد فوزها بالجائزة .كما ال يحق
لها التقدم لجائزة أخرى من جوائز مؤسسة التعاون اال
بعد  3سنوات.

ما األمور التي يجب اتباعها لزيادة الفرصة في الفوز؟
•االطالع على دليل الجائزة بتمعن وتعبئة الطلب
بالكامل واالهتمام بعكس اإلنجازات بشكل واضح.
•اختيار أفضل مشروع تم تنفيذه للمنافسة على الجائزة
بقوة.
•االلتزام بإرفاق جميع المستندات المطلوبة.
•االلتزام بتسليم الطلب وفق التاريخ المحدد.

ما هي الشروط التي يجب أن تتوفر في المشروع الذي
سينافس على الجائزة؟ (للمؤسسات والمدارس)
ً
سابقا ،حقق
نشاط أو مشروع أو برنامج تم تنفيذه
انجازات وتميز باإلبداع واألثر على المستهدفين ،وال يجوز
التقدم بمشروع مقترح أو سينفذ في المستقبل.

من المؤسسات التي يمكنها التقدم لجوائز مؤسسة
التعاون؟
يجب أن تكون المؤسسة المتقدمة فلسطينية ولها
تسجيل في فلسطين منذ أكثر من عامين.

هل يعتمد التقييم على حجم المؤسسة  /المدرسة
ومشاريعها؟
ال ،حيث يتم التقييم بالتركيز على المشروع المقدم
للمنافسة بشكل رئيسي.

هل يمكن التقدم ألكثر من جائزة في نفس العام؟
نعم يمكن التقدم والتنافس على أكثر من جائزة على أن
تتوفر الشروط والمعايير المطلوبة في كل جائزة.

للتواصل

