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 وصف المشروع 
 

المھاجرین ، نھدف إلى تشجیع الشباب (الطالب الجامعیین أو الخریجین العاطلین عن العمل أو    Up to Youthمن خالل برنامج 
الشباب) على تطویر مھاراتھم في ریادة األعمال االجتماعیة الرقمیة. ھذه المھارات المعینة مطلوبة إلنشاء وتطویر مؤسسة اجتماعیة  

رقمیة محدثة وتتراوح من تلك الخاصة بتعزیز اإلدماج االجتماعي مثل المھارات الحیاتیة والمھارات االجتماعیة ومھارات العمل  
ول إلى سوق العمل. األولویة األكثر صلة بالمشروع ھي "حتى الشباب: تعزیز تعلیم ریادة األعمال وریادة األعمال  لدعم الدخ

االجتماعیة بین الشباب". ریادة الشباب ھي أداة قیمة لمكافحة بطالة الشباب واإلقصاء االجتماعي باإلضافة إلى تحفیز االبتكار بین 
لویات المشروع بالممارسات المفتوحة والمبتكرة في العصر الرقمي. لقد أثرت التكنولوجیا المتغیرة  الشباب. أخیًرا ، ترتبط إحدى أو 

 بسرعة على الوظائف وأسالیب العمل في ریادة األعمال وكذلك في كل فرع من فروع األعمال تقریبًا.
 /https://uptoyouth.euلمزید من المعلومات حول المشروع ، یرجى زیارة 

 

 

 ط المشروع وصف نشا
كان الھدف من ھذا النشاط ھو جمع ثالثة أمثلة للممارسات الجیدة (قصص نجاح أو مشروع ناجح) من كل دولة شریكة. تُظھر ھذه  

الممارسات الجیدة أمثلة ملھمة للشباب عن ریادة األعمال االجتماعیة. یحتوي على كیف ولماذا تم تطویر الفكرة ومن ھم المستفیدون.  
في ھذا الكتیب على خمسة عشر ممارسة جیدة من تركیا والبرتغال وسلوفینیا والمملكة المتحدة والیونان. المشاریع   یمكنك العثور 

المعروضة أدناه ھي في محتوى االقتصاد المستدام والتعلیم والبیئة وإعادة التدویر. خالل المرحلة التالیة من ھذا اإلخراج ، ستشاھد  
 نماذج یحتذى بھا ، والذین نجحوا في ریادة األعمال االجتماعیة وریادة األعمال االجتماعیة الرقمیة. بعض مقاطع الفیدیو الملھمة مع 
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 الممارسات الج�دة

 تركیا الدولة 

 / https://otsimo.com/en -أوتسیمو  اسم الممارسة الجیدة 
 

 مشروع  النوع (مشروع / مقابلة) 

للمؤسسة االجتماعیة (الرقمیة) وصف موجز للمشروع أو  
 (الھدف ، المجموعة المستھدفة ، التأثیر ، الفوائد ، إلخ)

Otsimo   ھو مشروع یوفر ألعابًا لألطفال المصابین بالتوحد
من خالل بوابة إلكترونیة لمساعدتھم على اكتساب المھارات  

یجعل التعلیم أسھل ومتاًحا لھم   والمعرفة الالزمة في المنزل.
ھموآلبائ . 

أن كل طفل بما في ذلك أولئك الذین    Otsimoیؤمن مؤسسو  كیف ولماذا تم تطویر الفكرة 
یعانون من التوحد یجب أن یكونوا قادرین على الوصول إلى  

التعلیم األساسي بسھولة وأن األلعاب عبر اإلنترنت ھي أفضل  
(ظافر   OTSIMOطریقة للوصول إلى التعلیم. أحد مؤسسي 

ق توحد وقد الحظ السید ظافر أنھ على الرغم  الجیك) لدیھ شقی
من أن شقیقھ ال یستطیع التحدث أو القراءة ، إال أنھ یمكنھ 

 في ھذه المرحلة.  Otsimoاللعب. بدأت فكرة تأسیس 
 

Country تركیا 

  - Tarımsal Pazarlama اسم الممارسة الجیدة 
https://www.tarimsalpazarlama.com 

 مشروع  النوع (مشروع / مقابلة) 
 

وصف موجز للمشروع أو للمؤسسة االجتماعیة (الرقمیة) 
 (الھدف ، المجموعة المستھدفة ، التأثیر ، الفوائد ، إلخ)

توفر منصة التسویق الزراعي امتیاز الوصول إلى المعلومات  
المنتجات من خالل جلب المزارعین إلى اإلنترنت  حول حمایة 

 وبیع محاصیلھم بسرعة أكبر وبدون عمولة. 
 

 كیف ولماذا تم تطویر الفكرة 
 

كان المزارع مدینًا للوسطاء ، ولم یستطع بیع المنتجات ، ولم  
یعرف أسعار المنتجات التي یبیعھا ، وأصبح على درایة  

الكارثة الطبیعیة. لم یكونوا على  باألحوال الجویة بعد وقوع 
درایة بمنحة الدعم والقروض ، ولم یعرفوا كیفیة التقدیم ، ولم  

یكونوا على علم بجدول األعمال الزراعي. أرادت السیدة  
Tülin AKIN   منحت أنجح سیدة أعمال شاب في العالم في)

 ) تغییر ھذا الوضع. 2013عام  
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 تركیا الدولة 

 - Cop(m)adam الممارسة الجیدة اسم 
http://www.copmadam.com/tr/ 

 النوع (مشروع / مقابلة) 
 

وع  م�ش

وصف موجز للمشروع أو للمؤسسة االجتماعیة (الرقمیة) 
 (الھدف ، المجموعة المستھدفة ، التأثیر ، الفوائد ، إلخ)

Cop (m) adam   ھو مشروع یتم فیھ إعادة تدویر القمامة
إكسسوارات عصریة للنساء دون أي خبرة لصنع فساتین و 

عمل. النساء اللواتي یعملن في ھذا المشروع یكسبن المال  
 .ألول مرة. یساھم المشروع في البیئة وتوظیف المرأة

 كیف ولماذا تم تطویر الفكرة 
 

عملت المؤسس (تارا ھوبكنز) محاضرة في المسؤولیة  
سنوات وقررت   10االجتماعیة في جامعة سابانجي لمدة  

تحقیق حلمھا في توظیف النساء دون خبرات سابقة. تعتقد  
ھوبكنز أنھ إذا كسبت النساء المال مقابل عملھن ، فسوف 

 یزداد احترامھن لذاتھن. 
 

 

 سلوفینیا الدولة 

 اسم الممارسة الجیدة 
 

Simbioza  - http://www.simbioza.eu/en/2018/ 

 النوع (مشروع / مقابلة) 
 

وع  م�ش

وصف موجز للمشروع أو للمؤسسة االجتماعیة (الرقمیة) 
 (الھدف ، المجموعة المستھدفة ، التأثیر ، الفوائد ، إلخ)

 

Simbioza  حسین نوعیة ھي مؤسسة اجتماعیة تھدف إلى ت
مستھدفتین   لمجموعتین  والرفاھیة  وكذلك    -الحیاة  السن  كبار 

من خالل توفیر فرص عمل فریدة والتواصل وفرص    -الشباب  
 .التعلم المتبادل

، لم یلمس   2009بحقیقة مقلقة: عام  Simbiozaبدأت قصة   كیف ولماذا تم تطویر الفكرة 
كمبیوتر مطلقًا.  عاًما جھاز  65٪ من األشخاص فوق سن  94

كانت ھذه ھي المشكلة األولیة التي تناولھا سیمبیوزا. كان من  
،    2011المفترض أن تكون مبادرة لمرة واحدة فقط في عام  

لتصبح شركة   Simbiozaولكن بسبب طلب السوق ، نمت 
سنوات یعملون في العدید   7. بعد 2014اجتماعیة في عام  

یصبحوا منتدى عالمیًا رائًدا حول  من المشاریع ویریدون أن 
 ھذا الموضوع للتعاون بین األجیال وتبادل المعرفة والخبرات. 

 

 

 

 

 سلوفینیا الدولة 

http://www.simbioza.eu/en/2018/
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 /Smetumet - http://smetumet.com اسم الممارسة الجیدة 

 مشروع  النوع (مشروع / مقابلة) 
 

للمشروع أو للمؤسسة االجتماعیة (الرقمیة) وصف موجز 
 (الھدف ، المجموعة المستھدفة ، التأثیر ، الفوائد ، إلخ)

ھدفھم ھو زیادة الوعي بالھدر وتقلیلھ من خالل صنع أشیاء  
فریدة منھ. یفكر المؤسسون في تصمیم منتج مصنوع حصریًا  
  من النفایات. ثم یتم تصنیع المنتج من قبل جمعیات أو شركات

محلیة مختلفة ، بما في ذلك األشخاص ذوي االحتیاجات  
 الخاصة وما إلى ذلك. 

في البدایة بدأوا كجمعیة لزیادة الوعي حول النفایات ، ولكن   كیف ولماذا تم تطویر الفكرة 
فیما بعد ، عندما قرروا القیام بشيء ما للحد منھ ، أصبحوا  

النفایات.  مؤسسة اجتماعیة. إنھم ینتجون منتجات جدیدة من  
جزء واحد من الفكرة ھو أن األشخاص الذین یصنعون  

 األشیاء یحصلون على رواتب عادلة مقابل عملھم. 
 

 سلوفینیا الدولة 

 /Skuhna - https://www.skuhna.si اسم الممارسة الجیدة 

 النوع (مشروع / مقابلة) 
 

 مشروع 
 

موجز للمشروع أو للمؤسسة االجتماعیة (الرقمیة) وصف 
 (الھدف ، المجموعة المستھدفة ، التأثیر ، الفوائد ، إلخ)

 

ھو مطعم ، یقدم أطباقًا أصلیة من إفریقیا وآسیا وأمریكا  
الجنوبیة ، أعدھا طھاة عالمیون. إنھ مكان فرید تم تصمیمھ  

فقًا  وقیادتھ بواسطة مھاجرین من جنوب الكرة األرضیة و
لمبادئ المقاولة االجتماعیة. أنھا تعزز التنوع الثقافي  

 والتعاون. 

 كیف ولماذا تم تطویر الفكرة 
 

  Zavod Globalأوالً ، بدأوا كمنظمة غیر حكومیة صغیرة 
، والتي تحولت الحقًا ، مع إعانة ، إلى مؤسسة اجتماعیة.  

األفكار المسبقة  قرر المؤسسون بدء المشروع ألنھم أدركوا أن  
والقوالب النمطیة حول الثقافات واألعراق المختلفة ال تزال  
موجودة في سلوفینیا. إنھم یعتقدون أن التنوع یثري الناس  

 ویریدون تقدیم المأكوالت للثقافات المختلفة. 
 

 

 

 

 

 

 

 الیونان  الدولة 

http://smetumet.com/
https://www.skuhna.si/
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 /Geopaideia - https://www.geopedia.gr اسم الممارسة الجیدة 

 النوع (مشروع / مقابلة) 
 

 مشروع 

وصف موجز للمشروع أو للمؤسسة االجتماعیة (الرقمیة) 
 (الھدف ، المجموعة المستھدفة ، التأثیر ، الفوائد ، إلخ)

ھي مجموعة من المواطنین النشطین ذوي الخلفیات والخبرات  
العملیة المختلفة ، والتي تشترك في فكرة مشتركة: أن نوعیة 
حیاتھم تعتمد على اتصالھم بالطبیعة والفھم األعمق لعالمھم.  

Geopaideia   ھي مؤسسة اجتماعیة تھدف إلى تعزیز البیئة
وحمایتھا ، ودعم النمو المستدام ، وتعمل من أجل مستقبل من 

 العالقة المتوازنة بیننا وبین البیئة. 
لقد بدأوا من خالل القیام بالرحالت البیئیة وإجراءات التوعیة  
البیئیة التي كانت تستھدف في الغالب البالغین ولكن منذ ذلك  

 الحین ركزت أیًضا على التثقیف البیئي لألطفال. 
 كیف ولماذا تم تطویر الفكرة 

 
یوجد في الیونان نقص في حمایة البیئة والوعي ، خاصة  

األزمة االقتصادیة األخیرة. من معالجة النفایات  خالل سنوات  
دون المستوى في المدن والمناطق السیاحیة إلى نقص التعلیم  

البیئي في المدارس ، ھناك مساحة كافیة للتقدم الھادف والعمل 
في ھذا المجال ، بطرق یمكن أن یكون لھا تأثیر إیجابي.  

Geopaideia ھي مؤسسة اجتماعیة ترید تحسین الوعي  
البیئي لألطفال والكبار على حد سواء بطرق تتجاوز  

المحاضرات القدیمة وتقدم نھًجا عملیًا أكثر. كمجموعة قاموا  
باستكشاف ودراسة واكتشاف الخصائص الفریدة لمجاالت  

االھتمام من أجل فھمھا بشكل أفضل. یقومون بتصمیم وتنظیم  
الترفیھ وتنفیذ أنشطة تفاعلیة في منطقتھم المحلیة تجمع بین  

والمعرفة. یشاركون أیًضا في األحداث واألنشطة المحلیة التي  
 تعزز التعاون مع األشخاص الذین لدیھم أفكار مماثلة. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الیونان  الدولة 

 حركة الغذاء المستدامة في الیونان اسم الممارسة الجیدة 
http://www.sustainablegastronomy.eu/)   

https://www.geopedia.gr/
http://www.sustainablegastronomy.eu/
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 النوع (مشروع / مقابلة) 
 

 مشروع 

وصف موجز للمشروع أو للمؤسسة االجتماعیة (الرقمیة) 
 (الھدف ، المجموعة المستھدفة ، التأثیر ، الفوائد ، إلخ)

المستدامة في الیونان ھي مؤسسة اجتماعیة حركة الغذاء 
تھدف إلى مكافحة ھدر الطعام وتعزیز االستدامة في صناعة  
فنون الطھي. تدرب المؤسسة المھنیین في فن الطھو المستدام  

وتحث المدیرین التنفیذیین في األعمال والمطاعم على أن  
 یصبحوا مبتكرین من خالل االستدامة. 

لیة من النفایات في الیونان. توفر الھدف ھو تطویر مطاعم خا 
SFM   التوجیھ والخبرة والدعم والحلول المبتكرة ألصحاب

المصلحة الذین یتصورون مؤسساتھم صدیقة للبیئة. تعمل  
SFM   ًمع شبكة من الخبراء والمھنیین المدربین تدریباً عالیا

 في استراتیجیات التنمیة المستدامة. 
 

 كیف ولماذا تم تطویر الفكرة 
 

ركة األغذیة المستدامة في الیونان ھي مؤسسة اجتماعیة  ح
بھدف معالجة   2017مسجلة في أثینا بالیونان في یولیو 

نفایات الطعام وتعزیز التنمیة المستدامة في صناعة فنون 
الطھي الیونانیة. یعتقد المؤسس أن الوعي البیئي والتعلیم  

وحیدة  والخبرة والتخصص واالبتكار الرقمي ھي المفاتیح ال
للتقدم والنجاح. تستند فلسفتھا في معالجة ھدر الطعام إلى نھج  
أخالقي واقتصادي وفعال ورؤي یوجھ الناس في تغییر أنماط  
حیاتھم وممارساتھم من أجل إنشاء حلقة مستدامة ومغلقة من  

 المواد. 
 كسب المال".  -"الغذاء" یقوم على فلسفة "توفیر الغذاء 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الیونان  الدولة 

 Apo Koinou اسم الممارسة الجیدة 
http://www.apokinou.gr/en/ 
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 النوع (مشروع / مقابلة) 
 

 مشروع 

وصف موجز للمشروع أو للمؤسسة االجتماعیة (الرقمیة) 
 (الھدف ، المجموعة المستھدفة ، التأثیر ، الفوائد ، إلخ)

 

وضع  " ھو Apo Kinouالغرض األساسي من التعاونیة "
األسس القتصاد صغیر مستقل ومتناغم یعارض الربح  

والخداع. تطویر مجتمع مستقل مع النشاط اإلنتاجي اإلبداعي  
بشكل رئیسي من قبل صغار المنتجین ، من أجل حیاة أكثر  
عدالة وأخالقیة ، تقوم على االستدامة والتفاعالت المتناغمة  

قة في العالقات  الوثیقة مع البیئة ، وفي الوقت نفسھ تطویر الث
اإلنسانیة . یعتمد نشاطھم اإلبداعي على ثالث ركائز رئیسیة: 

على نطاق   -إنتاج مجموعة متنوعة من المنتجات والخدمات 
صغیر بالطرق الطبیعیة. التعلیم المدرسي الذي یطبق تقنیات  

التدریس البدیلة التي ھي قبل كل شيء عادلة وقائمة على  
یدیة والحرف الیدویة والتقدم الثقافي.  الحب. انتشار الفنون التقل

بطبیعة الحال ، یعتبر إنتاج الغذاء أولویة قصوى بالنسبة لھم  
 ألنھم یبنون بذلك بقیة الصرح الثقافي لمجتمعنا. 

 كیف ولماذا تم تطویر الفكرة 
 

كانوا یحلمون بمجتمع مضیاف قائم على االكتفاء الذاتي  
إخوانھم أو الطبیعة األم. وقد  والتضامن ، مجتمع ال یستفید من 

 وضعوا ھذا موضع التنفیذ بدًءا من أنفسھم أوالً. 
" ، الذي  Apo Koinouُولد المجتمع التعاوني المكتفي ذاتیًا "

یعني "معًا" و "من عامة الناس" ، في ھیراكلیون ، كریت ،  
. مجموعة متنوعة من األشخاص من  2013في ربیع عام  

اھتمامات وخبرات متنوعة   جمیع مناحي الحیاة ولدیھم 
اجتمعوا معًا لتقاسم ھدف مشترك: العیش بطریقة أكثر عدالة  

وأخالقیة ، تقوم على االستدامة ، والتفاعل مع البیئة ومع  
الفنون والحرف الطبیعیة ، وفي الوقت نفسھ تطویر الثقة في  

 العالقات اإلنسانیة. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 البرتغال الدولة 

 Re-Food - https://www.re-food.org/en الممارسة الجیدة اسم 

 النوع (مشروع / مقابلة) 
 

 مشروع 
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وصف موجز للمشروع أو للمؤسسة االجتماعیة (الرقمیة) 
 (الھدف ، المجموعة المستھدفة ، التأثیر ، الفوائد ، إلخ)

وصف موجز للمشروع أو للمؤسسة االجتماعیة (الرقمیة) 
 المستھدفة ، التأثیر ، الفوائد ، إلخ)(الھدف ، المجموعة 

على القضاء على إھدار الطعام والجوع في   Re-foodتعمل 
 المجتمعات المحلیة ، مع تعزیز الروابط االجتماعیة المحلیة. 

المجموعة المستھدفة: األشخاص الذین یعانون من الجوع في  
 المجتمعات المحلیة ومقدمي الغذاء المحلیین. 

 
 تصرف على: ال  Re-foodیرید 

یتم التبرع بالطعام مجانًا من قبل  -االستدامة االقتصادیة  .1
شركاء مصدر الغذاء ، ویتم العمل من قبل المتطوعین  
بدافع حسن النیة ، ویتم التبرع بالمساحة التشغیلیة دون  

تكالیف وتكالیف التشغیل التي ال مفر منھا منخفضة 
 للغایة. 

الوجبات التي یتم إنقاذھا من  تقلل  -االستدامة البیئیة  .2
التأثیر السلبي للكتلة الحیویة على البیئة في مدافن  

النفایات ؛ یمكن جمع الطعام عن طریق فرق المشي  
 وركوب الدراجات ، مما یقلل من البصمة البیئیة.

ینتج عن التفاعل اإلیجابي للعدید   -االستدامة االجتماعیة  .3
 ن وحسن النیة.من المتطوعین المتنوعین روح التعاو

 
 كیف ولماذا تم تطویر الفكرة 

 
استندت الفكرة إلى حقیقة أن ثلث جمیع األطعمة المنتجة على  

كوكب األرض ینتھي بھا المطاف في سلة المھمالت وأن  
واحًدا من كل ثمانیة أشخاص ال یستطیع الوصول إلى الطعام  
الذي یحتاجھ. ھذا صحیح لیس فقط على المستوى العالمي ،  

كن أیًضا على المستوى المحلي ، حیث یمكن للناس فعل ول
 شيء لتغییر ذلك. 

كان یُنظر إلى إعادة الطعام على أنھا طریقة للحفاظ على  
عملیة إنقاذ غذائي عالیة الغلة / منخفضة التكلفة تشمل جمیع 

 قطاعات المجتمع على أساس حسن النیة. 
 

 

 

 

 

 

 

 البرتغال الدولة 

 /Speak - https://www.speak.social/pt الجیدة اسم الممارسة 

 النوع (مشروع / مقابلة) 
  

 مشروع 
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وصف موجز للمشروع أو للمؤسسة االجتماعیة (الرقمیة) 
 (الھدف ، المجموعة المستھدفة ، التأثیر ، الفوائد ، إلخ)

 
Speak    ھو برنامج ثقافي ولغوي یھدف إلى الجمع بین

االندماج االجتماعي والمساواة ، من خالل  الناس وتعزیز 
 إتاحة اللغة والثقافة لألجانب. 

 
المجموعة المستھدفة: األشخاص الذین یحاولون تعلم لغة  

جدیدة ، في سیاق االندماج في ثقافة مختلفة ، مثل  
 المھاجرین والطالب والمھنیین األجانب والالجئین ، إلخ. 

 
 م اللغات: أن یكون طریقة أفضل لتعل   Speakیرید 

كن مواطنًا محلیًا في كل مكان: یقود المجموعات اللغویة  .1
رفاق من جمیع أنحاء العالم. إنھم یجیدون اللغة التي یرید  

المرء أن یتعلمھا وسیساعدون األصوات مثل السكان  
 مشارًكا لكل مجموعة لغویة.  18-4المحلیین.  

خذھا إلى الشوارع: مجموعات التعلم تركز على   .2
دقیقة لمدة    90المحادثات الیومیة. جلسات أسبوعیة لمدة  

 أسبوًعا.   12
انتقل إلى المستوى التالي: سواء كان الشخص یتعلم لغة   .3

 ألول مرة أو یرید تحسین لغة تعرفھا بالفعل. 
یورو لالنضمام إلى مجموعة لغویة وھو   29السعر  .4

 مجاني للرفاق. 
 

 كیف ولماذا تم تطویر الفكرة 
 

الطالب ، مثل برنامج إیراسموس ، أو بسبب  بسبب برامج 
تدفقات الھجرة ، ھناك عدد متزاید من األشخاص الذین  

 یحتاجون إلى تعلم لغة وثقافة البلد الذي یعیشون فیھ.
استخدام اإلنترنت إلنشاء الخدمة وإدارتھا ولكن الھدف ھو  

جعل األشخاص الذین یعیشون في نفس المدینة یلتقون  
ھم البعض ، من خالل تفاعالت وجًھا  ویتفاعلون مع بعض

 لوجھ. 
 

 

 

 

 

 

 

 البرتغال الدولة 

 /eSolidar - https://www.esolidar.com اسم الممارسة الجیدة 
 

 النوع (مشروع / مقابلة) 
  

وع  م�ش
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وصف موجز للمشروع أو للمؤسسة االجتماعیة (الرقمیة) 
 الفوائد ، إلخ)(الھدف ، المجموعة المستھدفة ، التأثیر ، 

 

ھو سوق تبرعات عالمي یعمل على تمكین االتصال بین  
المؤسسات الخیریة ومجتمعاتھم من خالل توفیر طرق سھلة  

 لجمع األموال والتوعیة 
 

المجموعة المستھدفة: األشخاص بشكل عام الذین یرغبون في  
 دعم القضایا التي تھتم بھا. 

 
ة للمؤسسات  ھو أن تكون الطریقة الشامل  eSolidarھدف  

الخیریة لجمع األموال عبر اإلنترنت بطریقة مناسبة وفعالة  
من حیث التكلفة ، وإنشاء مجتمع على اإلنترنت یمكنھ مساعدة  

 المؤسسات الخیریة من األسفل إلى األعلى. 
 

تسجیل المستخدمین والجمعیات الخیریة واستخدام المنصة  
 مجاني وھناك ثالث طرق للتصرف: 

الخیریة: شراء المنتجات المنشورة من قبل الجمعیات  المتاجر 
 الخیریة.

 األسواق الخیریة: بیع ودعم قضیة خیریة. 
 المزادات الخیریة: المزایدة على سلع حصریة وتجارب فریدة. 

 
سیتم فرض رسوم رمزیة على كل عنصر یتم بیعھ والتبرعات  

  والمبلغ اإلجمالي الذي تم جمعھ في مزاد داعم والذي سیدعم 
 خدمات التسویق والمساعدة اإلداریة والتطویر الفني. 

 
 

 كیف ولماذا تم تطویر الفكرة 
 

یدرك الناس القضایا االجتماعیة ویستجیبون لھا ، ویساعد  
اإلنترنت األشخاص على اتخاذ اإلجراءات الالزمة. لذلك ،  

إنشاء مجتمع عبر اإلنترنت یفید المؤسسات    eSolidarترید 
جمیع أنحاء العالم ، من خالل منصة عبر  الخیریة في 

 اإلنترنت.

 
 

 

 

 

 

 المملكة المتحدة  الدولة 

 - Change Please اسم الممارسة الجیدة 
https://www.changeplease.org/ 

 النوع (مشروع / مقابلة) 
  

وع  م�ش

https://www.changeplease.org/
https://www.changeplease.org/
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وصف موجز للمشروع أو للمؤسسة االجتماعیة (الرقمیة) 
 (الھدف ، المجموعة المستھدفة ، التأثیر ، الفوائد ، إلخ)

 

المال ، وتردد في  كم مرة رأیت شخًصا بال مأوى یطلب 
مساعدتھ ، وواصل السیر في الماضي؟ لدى جمال إیزیل حل 

بسیط لھذه المعضلة األخالقیة الیومیة. درب المشردین لیكونوا  
باریستا ، كما أدرك ، ویمكنھم بیع القھوة للمارة المشغولین في  

 تنقالتھم الصباحیة. 
  

Cemal Ezel   .رجل أعمال ینھي التشرد من خالل القھوة
ویحقق مشروعھ "الرجاء التغییر" مكاسب رائعة للمشردین ،  

بینما ساھم العدید من األشخاص في نجاح المنظمة. أسس  
 جمال إیزل الظروف التي یحتاجھا لالزدھار والنمو. 

إن تعاطف إیزل مع األشخاص المشردین الذین مر بھم كل  
ف  یوم ، باإلضافة إلى إیمانھ الراسخ بقوة فكرتھ ، منحتھ الھد
والدافع لجعلھا حقیقة واقعة. لقد استغرق بناء منظمتھ وقتًا  

وجھًدا ، لكن المكافأة على تغییر الحیاة الواقعیة كانت تستحق  
 االستثمار.

 كیف ولماذا تم تطویر الفكرة 
 

التي تبدو بسیطة في الواقع من تقدیر عمیق    Ezelنشأت فكرة 
البریطاني سریع  للتحدیات التي تواجھ المشردین وسوق البن 

النمو. كان یعلم أن من المرجح أن یشتري المارة المنتجات من  
المشردین أكثر من التبرع بالمال (بسبب وصمة العار حول  
الكحول والمخدرات) ، وأن الطلب على القھوة یتصاعد جنبًا  
إلى جنب مع سكان لندن. وقد مكنھ ھذا الفھم من "جمع اثنین  

 رصة لتوظیف المشردین كباریستا.واثنین معًا" وإدراك الف
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المملكة المتحدة  الدولة 

 /OLIO - https://olioex.com اسم الممارسة الجیدة 

 النوع (مشروع / مقابلة) 
 

وع  م�ش

https://olioex.com/
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وصف موجز للمشروع أو للمؤسسة االجتماعیة (الرقمیة) 
 المجموعة المستھدفة ، التأثیر ، الفوائد ، إلخ)(الھدف ،  

 

ثورة في مشاركة الطعام من خالل ربط   OLIOیبدأ تطبیق  
الجیران ببعضھم البعض ومع المتاجر المحلیة بحیث یمكن  

إعادة توزیع فائض الطعام والعناصر األخرى ، ولیس  
 التخلص منھا. 

 
ن  التحدي األكبر في الوقت الحالي ھو تشجیع المزید م

المستخدمین المسجلین على اتخاذ قفزة الثقة وإضافة العنصر  
األول أو طلبھ. قد یكون من الصعب تصدیق أن أي شخص  

سیرغب في الحصول على فائض من الطعام ، لكنھم بالتأكید  
٪ من جمیع األطعمة المضافة إلى التطبیق  40یفعلون ذلك ألن 

قل من  ٪ مطلوب في أ75مطلوبة في أقل من ساعة واحدة و  
 ساعة!  24

 كیف ولماذا تم تطویر الفكرة 
 

مالیین طن من   7كل عام ، تھدر األسر في المملكة المتحدة  
الطعام والشراب. إذا كانت مخلفات الطعام دولة ، فستكون 

ثالث أكبر مصدر النبعاثات غازات االحتباس الحراري.  
٪ من نفایات الطعام تحدث في منازلنا. تُظھر 50وأكثر من 

اإلحصائیات الصادمة أن الشعور المألوف بالذنب الذي    ھذه
نشعر بھ عند إلقاء بعض األطعمة غیر المستخدمة في سلة  

المھمالت ھو جزء من مشكلة أوسع وأكثر خطورة. ھذه ھي  
 بمھمة حلھا.  OLIOالمشكلة التي یقوم 

 
في   2015أمضت تیسا كوك وصدیقتھا ساشا صیف عام  

جیل األشخاص لیكونوا أول  قصف شوارع شمال لندن ، وتس
، وتوزیع النشرات والخطابات    OLIOمن یعرف متى أطلقنا 

 لشرح التطبیق ومھمتھم. 
 

فیما یتعلق بالتحدیات ، تتمثل إحدى أكبر التحدیات في كیفیة 
  -تنمیة قاعدة المستخدمین بمیزانیة تسویقیة تقترب من الصفر 

ینشرون كلمة  وھنا یأتي دور برنامج السفیر للمتطوعین الذین 
OLIO   في مجتمعھم المحلي. في الوقت الحالي ، یبلغ متوسط

مستخدم جدید   20000ما یقرب من   OLIOمستخدمي 
 ینضمون كل شھر ، لذلك یعمل بشكل جید

 

 

 

 

 

 

 المملكة المتحدة  الدولة 

  - Elvis and Kresse اسم الممارسة الجیدة 
https://www.elvisandkresse.com/ 

 النوع (مشروع / مقابلة) 
 

وع  م�ش

https://www.elvisandkresse.com/
https://www.elvisandkresse.com/
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وصف موجز للمشروع أو للمؤسسة االجتماعیة (الرقمیة) 
 ھدفة ، التأثیر ، الفوائد ، إلخ)(الھدف ، المجموعة المست

 

ھذه الشركة تحول خراطیم الحریق القدیمة إلى إكسسوارات  
فاخرة. إنھم یصنعون منتجات فریدة مصنوعة یدویًا من  

 مجموعة من المواد المستصلحة.
 

. یستعید ھذا  2005في عام  Elvis & Kresseتم إطالق 
٪ من  50بنسبة النشاط التجاري المواد ویحولھا ویتبرع 

 عائدات الشركة لألعمال الخیریة.
 

إن خط الممیز من الحقائب والمحافظ مصنوعة من مواد  
مستصلحة وظیفیة بشكل مثیر لإلعجاب مثل خراطیم الحریق  
التي تم إیقاف تشغیلھا والمظالت وبطانیات الطباعة. حقائبنا  

٪ من أرباح  50جمیلة وعملیة وجیدة للبیئة. یتم التبرع بـ 
 جموعة خراطیم الحریق لجمعیة رجال اإلطفاء الخیریة.م

 كیف ولماذا تم تطویر الفكرة 
 

، أتیحت الفرصة لكریس وإلفیس لالجتماع مع   2005في عام  
فرقة إطفاء لندن ووقعا على الفور في حب خراطیم إطفاء  

الحریق التالفة التي تم إیقاف تشغیلھا. بدأ كل شيء من الرغبة  
خرطوم الحریق. كان الھدف األولي ھو إنشاء عمل  في إنقاذ 

تجاري یمكنھ العثور على حیاة جدیدة لھذه الخراطیم القدیمة أو  
 التالفة. 

 
 

 

 

 

 

 


