
إىل كافة القائدات والقادة والدليالت والجوالة

11 أفريل 2022

املوضوع : الرتّشح ضمن الفريق الوطني للمتطوعني يف األنشطة الكربى.املوضوع : الرتّشح ضمن الفريق الوطني للمتطوعني يف األنشطة الكربى.

تحية كشفية وبعد، تستعّد الكشافة التونسّية لتنظيم عّدة أحداث كربى طيلة الخطة الثالثية 2024-2022 عىل غرار اللقاء الواحد 

والعرشون للجوالة والدليالت العرب والجامبوري الوطني الرابع. ويف إطار االستعداد املبّكر لهذه األحداث تفتح الكشافة التونسية 

باب الرتشح للمنخرطني مّمن تتوّفر فيهم الرشوط واملؤهالت املناسبة لالنضامم للفريق الوطني للمتطوعني يف األنشطة الكربى الذي 

سيعهد له القيام بعديد املهاّم التنظيمية قبل وأثناء وبعد النشاط.

- قائدة/قائد/دليلة/جّوال منخرط)ة( بالكشافة التونسّية    

- العمر 20 سنة كحّد أدىن    

- الصّحة الجّيدة والقدرة عىل العمل التطّوعي طيلة 8 ساعات يف اليوم أثناء النشاط    

- القدرة عىل االنسجام ضمن فريق متنّوع وااللتزام باملهاّم املوكلة     

- مواكبة االجتامعات التحضريية والدورات التكوينية    

- االستجابة عند حدوث الطوارئ    

- اجتياز اختبار الحامية من األذى    

-مؤهل علمي أو خربة كافية يف إحدى املجاالت األساسية للتطّوع    

-التأهيل الكشفي/ األقدمّية يف النشاط الكشفي أو ضمن جمعيات ومنظامت أخرى    

-إتقان لغة أجنبّية ثانية    

-التجربة يف إعداد وتنظيم األنشطة الكربى    

-خدمات اللوجستيك واملرافق العاّمة )املطعم – الورشات – النقل – التجهيز ...(    

-األمن والسالمة والحراسة    

-اإلسعاف واإلنقاذ    

-حفظ الصّحة    

-األعامل الرقمية والتقنية والتكنولوجيات الحديثة    

-الترشيفات واالستقبال ومرافقة الضيوف    

-الفنون الجميلة والتزوين والديكور    

-العروض الفنية واالحتفاالت )الغناء – العزف – الرقص – املرسح – االستعراض - التنشيط...(    

-يتعنّي عىل كافة املرتشحني تقديم طلباتهم قبل 20 أفريل 2022 حرصّيا عن طريق الرابط االلكرتوين :     

  https://forms.gle/iJFu7Vb8DNxcDVEx8    

-تتوىل لجنة األنشطة الكربى اختيار املرتشحني وترتيبهم وفق الرشوط واملؤهالت املطلوبة بالتنسيق مع قيادة النشاط وقادة الجهات.    

-يتّم دعوة املرتشحني وفق نسبة مانوية ال تتجاوز 10 باملائة من مجموع املشاركني يف النشاط.    

-يتّم تعويض كّل مرتّشح يخّل بالتزاماته تجاه النشاط بالرجوع إىل قامئة االنتظار.    

   

-يدفع املتطّوع معلوم املشاركة يف الحدث املزمع تنظيمه ويتمّتع بنسبة دعم تحّددها قيادة النشاط، كام ميكنه االستفادة من األنشطة ضمن     

الربنامج الفّني بعد إمتام مهاّمه اليومّية.    

                  والسالم

رئيس لجنة األنشطة الكربى القائد العام        

      محمد عيل الخياري                              إمحمد نضال العرفاوي    

رشوط الرتّشح الدنيا :

املؤهالت والخربات :

املجاالت األساسية 
للتطّوع :

كيفية الرتّشح 
واالختيار :

معلوم املشاركة يف االنشطة :


