جوائز "التعاون" لعام 2019
أسئلة وأجوبة
ما أهمية جوائز "التعاون"؟

الجوائز هي تعبير أصيل من "التعاون" عن تقديرها وتكريمها إلنجازات وإبداع الشعب الفلسطيني ،وللحفاظ على العراقة واألصالة
والجذور وخلق الروح التنافسية المبنية على اإلنجاز والتميز .تم تصميم الجوائز السبع لتقدير وتشجيع رواد المجتمع المدني الذين

ُيظهرون تمي اًز في المساهمة في التنمية المستدامة لفلسطين ،كما أنها تحث على توافر الشعور التنافسي الشريف والصحي ،الذي
يؤدي بدوره لتحقيق التميز .يتم تقييم المتقدمين للجوائز من قبل لجان تحكيم مستقلة وذلك لضمان حيادية االختيار ،ويشرف على

هذه الجوائز مجلس الجائزة في مؤسسة التعاون.

تقدم التعاون ست جوائز سنويا
•
•
•
•
•
•

ما هي جوائز التعاون لعام 2019؟

جائزة "التعاون" للقدس -جائزة المرحوم راغب الكالوتي للتنمية المجتمعية في القدس " للقدس نعمل"
جائزة "التعاون" للشباب -جائزة منير الكالوتي للشباب الفلسطيني الريادي " ٍ
لغد أفضل  ...نبدع"
جائزة "التعاون" لقطاع غزة -جائزة فلك وعبد الكريم كامل الشوا للمؤسسات المجتمعية " ألجل غزة"

جائزة "التعاون" للتميز بالقطاع الثقافي -جائزة المرحوم نعيم عبد الهادي لقطاع الثقافة " سنكون يوماً ما نريد"
جائزة "التعاون" للمعلم المتميز "ابداع معلم  ...نهضة وطن"

جائزة "التعاون" للتميز بالقطاع الصحي  -2017جائزة المرحوم أحمد أبو غزالة "لخدمات صحية فلسطينية متميزة"

ما هي قيمة الجوائز؟

تبلغ قيمة الجوائز الستة  280ألف دوالر امريكي بواقع  50الف دوالر لكل جائزة ،باستثناء جائزة المعلم والتي تبلغ قيمتها  30ألف
دوالر امريكي.

ن
بناء على قرار مجلس اإلدارة وتوصيات لجنة التحكيم لكل جائزة.
يحق للتعاو تقسيم الجائزة ألكثر من فائز ،وذلك ً

من يشرف على الجوائز؟

•

مجلس الجائزة -مكون من مدير دائرة ادارة المعرفة واالعالم وممثل لكل برنامج وسكرتاريا المجلس

•

المدير العام ومجلس االدارة

•

لجان تحكيم خارجية مستقلة تطوعية ومتخصصة في مجال كل جائزة.

ما هي الطريقة األمثل للتقدم إلحدى جوائز "التعاون"؟

تقديم الطلب من خالل الرابط التالي https://www.taawon.org/ar/awards

1

ما هي األمور التي يجب اتباعها لزيادة الفرصة في الفوز؟

•

االطالع على دليل الجائزة بتمعن وتعبئة الطلب بالكامل واالهتمام بعكس تفاصيل العمل واإلنجاز في طلب الترشح.

•

اختيار أفضل مشروع للمنافسة على الجائزة بقوة ،للجوائز الخاصة بالمؤسسات (جائزتي غزة والصحة).

•

تقديم فكرة مشروع غير منفذ ومبدع ويحاكي الواقع الفلسطيني( جائزتي القدس والثقافة)

•

االلتزام بإرفاق جميع المستندات المطلوبة.

•

االلتزام بتسليم الطلب وفق التاريخ المحدد.

من يستطيع التقدم لجوائز" التعاون"؟

تستهدف جوائز "التعاون" أكثر من فئة ،والفئات المستهدفة هي:

•

مؤسسات فلسطينية ولها تسجيل في فلسطين منذ أكثر من عامين( .االنجاز ،القدس ،غزة) أما جائزة الصحة ( 3سنوات).

•

مؤسسات ثقافية.

•

المؤسسات الصحية.

•

الشباب الفلسطيني الريادي.

•

المعلمين الفلسطينيين.

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.

هل يمكن لمؤسسة فائزة بإحدى جوائز "التعاون" التقدم لنفس الجائزة أو جائزة أخرى من جوائز "التعاون"؟

ال يحق للمؤسسة الفائزة التقدم للجائزة مرة أخرى اال بعد مرور ثالث سنوات من موعد فوزها بالجائزة .اال أنه يحق لها التقدم لجائزة
أخرى من جوائز "التعاون" في حال انطبقت شروط الجائزة على عليها.

ما هي الشروط التي يجب أن تتوفر في المشروع الذي سينافس على الجائزة؟ (للمؤسسات)

جائزتي القدس والثقافة

فكرة مشروع غير منفذ ومبدع ويحاكي الواقع الفلسطيني

جائزتي غزة والصحة

نشاط أو مشروع أو برنامج تم تنفيذه سابقا ،حقق انجازات وتميز باإلبداع واألثر على المستهدفين ،وال يجوز التقدم بمشروع مقترح
أو سينفذ في المستقبل.

هل يعتمد التقييم على حجم المؤسسة ،ومشاريعها؟

ال ،حيث يتم التقييم بالتركيز على المشروع المقدم للمنافسة بشكل رئيسي وعلى شفافية ومهنية اإلدارة المؤسسية.
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