من نحن

فــي العــام  ٢٠١٢فــي قمــة األمــم
المتحــدة فــي ريــو ،كانــت إحــدى القضايــا
التــي تــم تســليط الضــوء عليهــا هــي الحاجــة
إلــى المزيــد مــن مبــادرات الشــراكة إلحــداث
تغييــر مســتدام.
وقامــت مجموعــة مــن الزمــاء المعنييــن
بنطــاق واســع مــن المجــاالت ببحــث كيفيــة
مشــاركة معرفتهــم وخبراتهــم فــي
مجــال الشــراكات إليجــاد تغييــر .وكانــت
نتيجــة هــذه المباحثــات إنشــاء
.Out of the Box

بدايتنا

WWW.GOOUTOFTHEBOX.COM

ما نقوم به

تشــمل خدماتنــا التدريــب ،االستشــارات ودعــم
الشــراكات لتحقيــق التغييــر المســتدام.

عندما يجتمع األشخاص المناسبين ،في السياق
المناسب ،مع األدوات المناسبة ،عندها
يحدث التغيير المستدام

نحــن مجموعــة مــن الخبــراء الدولييــن ذوي
خبــرة واســعة فــي مجــال األعمــال التجاريــة
والمنظمــات غيــر الربحيــة والمنظمــات
غيــر الحكوميــة ،والعمــل فــي المجتمعــات
المحليــة والقطــاع العــام.

كيف يمكن ل
out of the box
مساعدتك؟

ماذا
نفعل

اإلستشارات

التدريب

الشراكة

سواء كنتم جزءًا من القطاع الخاص ،القطاع العام أو المجتمع
المدني (منظمات غير حكومية ،أفراد وجماعات) يمكننا أن نقدم
لكم الدعم لبناء مقدراتكم الخاصة .وبالتالي ،سيساعدكم ذلك
في تحديد بفعالية ،ترسيخ ،تنفيذ وتقييم الشراكات لتحقيق التغيير
المستدام.

اإلستشارات

سواء كانت منظمتكم كبيرة أو صغيرة ،حديثة أو راسخة ،ال بد أن
تمر بمراحل مختلفة من التطور التنظيمي .وستجدون أن العمل مع
مجموعة من الخبراء المحترفين في األوقات الرئيسية يمكنه أن
يجلب فوائد حقيقية لهذه العملية.
نحن على دراية بأن لديكم احتياجات محددة ،لذا تجدون خدماتنا
االستشارية مقدمة حسب الطلب لتزويدكم باألحكام واالستراتيجيات،
واألدوات التنفيذية والعملية التي تحتاجون إليها ،عندما تحتاجون
إليها.
يمكن لخبرتنا أن تساعدكم في:
بناء القدرة التنظيمية
نهج األحكام
التخطيط االستراتيجي
ترسيم ،تطوير وترسيخ البرامج
أطر المتابعة والتقييم
إدارة الهبات و رأس المال
تطوير وترسيخ المسؤولية االجتماعية للشركات/المنظمات
الخاصة بكم

التدريب

أنتم على يقين بأن أفرادكم هم أثمن ما لديكم .لذا فإن االستثمار في
تطوير الفريق سيعمل على بناء مهاراتهم ،كفاءاتهم وإدراكهم ليكونوا
أكثر فعالية في أدوارهم.
نحن ندير برنامجًا منتظمًا للتدريبات المركزة على القضايا واالحتياجات
الناشئة عبر القطاعات .يمكننا أيضًا أن نطوير برامج تدريب تالئم احتياجات
منظمتكم .ستجدون أن مد ّربينا لديهم الخبرة في العمل محليًا وعبر العالم
مع مجموعات متنوعة ،وأن شغفنا هو مساعدة األفراد والجماعات على أن
يكونوا أفضل ما يمكن أن يكونوا عليه.
برنامج السفر الهادف ()Travel with Purpose
بناء على سنين أمضيناها في تقديم فرص
لقد قمنا بتطوير هذا البرنامج ً
شخصي حيث يمكنن العيش والعمل
عمل تجريبية .شاركونا في رحلة تحول
ّ
ضمن مجتمعات محلية حيث يحدث تغيير حقيقي؛ مقترن بقاعدة نظرية
ومهارات عملية.

الشراكة من أجل التغيير

نستطيع أن نرشدكم خالل رحلتكم الشراكية -ألننا نؤمن بأنه عندما يجتمع
األشخاص المناسبين في السياق المناسب وبوجود األدوات المناسبة ،عندها
يحدث التغيير المستدام.
يستطيع مدربونا وأصحاب الخبرة مساندتكم في:
فعالة
مباشرة وبناء شراكة ّ
تطوير نموذج الشراكة واالتفاقات المرتبطة به
إدارة الشراكة مع مرور الوقت
تقديم المشاريع الناحجة
تقييم ،مراقبة والتجاوب مع أي تغييرات تستجد مع مرور الوقت
التقرير للمانحين ،الممولين وأصحاب المصالح
دمج الشراكة في مقاربة المسؤولية االجتماعية للشركات/المنظمات
الخاصة بكم

رؤيتنا
عالــم حيــث تترابــط جميــع
القطاعــات و يحــدث
التغييــر المســتدام

