دعم البرامج الشبابية الجهوية لسنة 2017

• دعم 78مشروعا شبابيا خالل سنة  2017لفائدة  60مؤسسة شبابية
بقيمة جملية قدرت ب 341أد,
• دعم  525رحلة شبابية داخلية بقيمة  487أد ،مع اعتماد مبدأ التمييز

االيجابي في اسناد هذه المنح ،وقد استفاد منها ما يقارب  32020شابا
وشابة.

البرنامج الوطني الخصوصي لشهر
رمضان:
-رمضانا سبور  -كأس الحومة

البرنامج الوطني رحالت شبابية تحت
شعار "تونس دارنا":

 -شباب الخير في الشهر الفضيل

 شهدائنا في الذاكرةوق ددد اس ددتفاد م ددن م ددذا البرن ددام م ددا يق ددارب ع ددن
 46196شدداب وشددابة و نلهددص لحلدده املصددال
الجهوي د ددة بالتعس د ددي م د د امل سس د ددات الش د ددبابية
حوالي  692تلامرة جهوية.

استفاد منه حوالي  2000شاب من كل
الواليات بهدف التعرف على املعالم
التاريخية والثقافية والسياحية
والاقتصادية بكل الجهات التونسية.

البرنامج الوطني" :رحالت المواطنة":
يستتتهدن نتتوادت التربيتتة علتتن الموالنتتة ب امتتل
تراب الجمهورية والبالغ عددمم  43نداد وقدد

استفاد منه حوالي  1200شداب وشدابة وتضدهن
رح ددحت شد ددبابية ميداني ددة اسد ددت حعية ال ددى مد ددم
املح ددات التاريخيددة الادده عاش د ها تددون وكددذل
الاط د د ددحو عل د د ددى امل د د ددورو الحض د د ددار واملخد د د د و
الثقافي وترسيخ قيم املواطنة لدى الناشئة.

دعم وتنظيم التظاهرات والبرامج الشبابية
إلانجازات

دعم وتنظيم التظاهرات والبرامج الشبابية

النوعية

الكمية
 98عدد املؤسسات التي تم دعمها لتنظيم تظاهرات وبرامج شبابية 12عدد املندوبيات التي تمتعت مؤسساتها بدعم إضافي في إطار دعم املباراتاعتماد مبدأ التمييز إلايجابي للمناطق الداخلية والحدودية
الشبابية .
 634أ.د حجم الدعم املفوض للمندوبيات الجهوية للشباب والرياضة بعنوان في إسناد الدعماملساهمة في البرامج الوطنية الجهوية واملحلية.
في إطار البرنامج الوطلي للسياحة الشبابية #تونس دارنا وفي
دعم  515رحلة شبابية داخلية بقيمة  694أد ،مع اعتماد مبدأ التمييز الايجابي إطار برامج السياحة الجبلية الغابية والصحرواوية وبالتعاونمع الجمعية التونسية للوقاية من حوادث الطرقات تم
في إسناد هذه املنح ،وقد استفاد منها ما يقارب  31313شابا وشابة.
تنظيييم  481تظيياهره يهوييية فييي أطييار البرنييامج الييوطلي الرموا ي ي لشييهر رم ييان تنظيم "أكاديمية الشباب سفراء السالمة على الطرقات"خالل الفتره املمتده من  29إلى  14ديسمبر بكل من القمرين
استفاد منها ما يزيد عن  64284شاب وشابة
تنفيذ البرنامج الوطلي رحالت شبابية تحت شعار "تونس دارنا" واستفاد منه (دورتين) وتوزر (دوره واحده) بمشاركة  199شاب وشابة منكل الواليات بهدف توعية الشباب بأهمية املشاركة
 1333شاب وشابة
واملساهمة في التمدي ملخاطر الطريق ويت من البرنامج
تنظيم البرنامج الوطلي" :رحالت املواطنة" والذي يستهدف نوادي التربية على ورشات توعوية وتحسيسية في مجال السالمة املروريةاملواطنة بكامل تراب الجمهورية والبالغ عددهم  63ناد واستفاد منه حوالي  2133والعمل التطوعي وحوار حول أهداف ومشموالت مشروع
إحداث الوكالة الوطنية للعمل التطوعي.
شاب وشابة

