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إن بوابة MoreThanAJob   هي...
 

قاعدة بيانات الكترونية منظمة متعددة اللغات ومساحة

تفاعلية لتعزيز الحوار والتعاون بين هيئات اإلقتصاد

اإلجتماعي والتضامني (SSE) واإلدارات العامة لتطوير

وتقديم الخدمات الداعمة لإلندماج االجتماعي والعمالي

للفئات االكثر فقرا".

مع هذه األداة ، نهدف إلى:

تقديم نظرة عامة بسيطة وشاملة على
الخدمات الحالية والفرص لدعم اإلندماج

االجتماعي والعمالي المقترح في البلدان
الشريكة في المشروع

دعم تبادل أوجه التعاون بين مالكي
المصالح من القطاعين الخاص والعام
لتطوير خدمات جديدة من أجل اإلندماج
االجتماعي - االقتصادي للفئات االكثر

فقرا"

كيف يتم تنظيم هذه االداة:
 

سوف تجد في البوابة خمسة أقسام رئيسية:

المشروع - وصف موجز لمشروع MoreThanAJob و تم تطوير هذه البوابة كجزء منه

الفئات - سيتم تصنيف المعلومات التي يتم تحميلها على البوابة الى خمس فئات رئيسية

لتسهيل الوصول إلى المعلومات ذات الصلة: دعم األسر والدخل | الخدمات الصحية واالستشارية

| التعليم والتدريب | التوجيه المهني ودعم التوظيف | الثقافة والمشاركة

الخدمات والفرص - نموذج بحث يسهل للمستخدمين في البحث عن الخدمات والفرص التي تلبي

احتياجاتهم

المؤسسات - نموذج بحث يسمح للمستخدمين بالبحث عن منظمات أخرى بناءً على خبراتهم, وبلد

العمل وأنواع الخدمات المنفذة

األخبار - سيكون هناك معلومات عن المنشورات ذات الصلة وفرص التمويل والمستجدات

المتعلقة بأنشطة المشروع

ماذا يمكنك القيام به على البوابة
إذا كنت تمثل منظمة أو مؤسسة ، سوف نعمل معًا لتعزيز خدمات الرعاية الخاصة بك التي

تستهدف الفئات االكثر فقرا" وستتاح لك الفرصة أيضًا االستعانة بمبادرات وفرص اآلخرين.
 

سيكون لكل منظمة مسجلة على البوابة صفحة ملف تعريف يمكن من خاللها مشاركة المعلومات

حول:

ملف تعريفي - نظرة عامة عن مشاريع اإلندماج االجتماعي والعمالي المتعلقة بالفئات الخمس

الرئيسية للبوابة

خبرة - في واحدة أو أكثر من الفئات العامة المحددة لتسهيل تطوير فرص تعاون جديدة على

المستويين المحلي والدولي

خدمات وفرص - عرض خدمات الرعاية والدعم والفرص التي تقدمها للوصول بشكل أفضل إلى

المستفيدين النهائيين

تعاونات - لخلق فرص جديدة من اجل تطوير أو تجديد الخدمات االجتماعية المبتكرة والفرص

مع الجهات الفاعلة األخرى المسجلة على البوابة

انضم إلى شبكة من الفاعلين األورو - متوسطيين وعزز فرص التعاون ...
... لتحسين فرصك في التعاون مع مالكي المصالح اآلخرين واإلدارات العامة من اجل تطوير

خدمات ومشاريع ومبادرات جديدة على المستويين المحلي والدولي.

ابق على اطالع على أنشطة المشروع والمعلومات ذات الصلة من خالل قسم األخبار على البوابة!

:إذا كنت بحاجة إلى مزيد من المعلومات حول البوابة وكيفية االنضمام إليها ، يرجى مراسلة

giulia.tarantino@cesie.org

تم تطوير بوابة MoreThanAJob كجزء من مشروع MoreThanAJob الممول من االتحاد األوروبي

في إطار برنامج ENI CBC Med. يهدف MoreThanAJob إلى تعزيز تطوير آلية التعاون بين

االقتصاد االجتماعي والتضامني (SSE) واإلدارات العامة لتحسين الخدمات االجتماعية للفئات

االكثر فقرا" من أجل زيادة فرصهم في االندماج االجتماعي والعمالي.
 

تبلغ ميزانية هذا المشروع 2 مليون يورو ، منها 1.8 مليون يورو كمساهمة من االتحاد

األوروبي و 10٪ كتمويل من كل شريك.

تابعناعلى:

www.enicbcmed.eu/projects/morethanajob
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