
	

	

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

یة؟ 16ھل تبلغ من العمر  تماع اھمة االج ال والمس األعم ادة  لدیك شغف بری كثر، و ا أو أ عامً  

 ھل تؤمن بأھمیة وفوائد االندماج المتساوي لالجئین والمھاجرین في المجتمع الیوناني؟

	

حول موضوع دمج الالجئین من  Social Hackathon وكن أحد "الھاكرز" الثالثین الذین سیشاركون فياشترك 
.خالل ریادة األعمال االجتماعیة  

-09في یوانینا  سیعقد الھاكاثون االجتماعي ، في إطار  المدينة من مركزي جزء في	، 2022أكتوبر  12
.خالل ریادة األعمال االجتماعیةمن    REInSER-Refugeesمشروع التكامل االقتصادي  

 
https://forms.gle/zcDGnQbwN3W4Qid4Aتسجیل المشاركة علي الرابط التالي:   

06/10/2022 - 29/09/2022فترة التقدیم:   
معنا تواصلاقرأ الدعوة التفصیلیة أو  المعلومات،لمزید من   

 عبر اإلیمیالت التالیة:
 

الجامعة الیونانیة المفتوحة   
 DAISSYالفریق البحثي  -

WWW: http://daissy.eap.gr  

@: info@daissy.eap.gr 

Innovation Paths WWW: https://innovationpaths.eu 
@: info@innovationpaths.eu 

 
  



	

	

دعوة للمشاركة في الھاكاثون االجتماعي  
الجامعة الیونانیة المفتوحة  

ضمن المشروع  
 

 REInSER التكامل االقتصادي لالجئین من خالل ریادة األعمال االجتماعیة  
؟ھي  

أكتوبر  12و  11و  10و  9أیام سیتم تنظیمھا في  4تجربة مثیرة لمدة دورة تدریبیة ذات 
یوانینا. یھدف الھاكاثون  يوانينا مدينة من المركزي الجزء في 2022

إلى تحفیز المجموعات ذات التركیبة المتعددة الثقافات لتطویر مبادرات ریادة األعمال 
االجتماعیة ، والتي تھدف إلى دمج الالجئین وطالبي اللجوء في المجتمع المحلي. ترتبط 

ین مھنیً  ناشط ا  كونو لی ا بالفرص الممنوحة لھم  قً ثی ًا و اط تب ار لة اندماجھم  سأ ا والسعي إلى م
 نیابة تنظیم الھاكاثون من قبل منظمة مسارات االبتكار یتم. اندماجھم في المجتمع المضیف

A.M.K.E نیابة عن الفریق البحثىDAISSy  ،في التابع للجامعة الیونانیة المفتوحة
-REInSERالمشروع األوروبي # إطار  التكامل االقتصادي لالجئین من خالل ریادة  

.االجتماعیةاألعمال   

ماذا سأفعل في الھاكاثون؟  

الفرق متعددة الھاكثون من خالل المشاركة في أحد  ًا في  تصبح عضو فرصة ل تتاح لك ال ، س
الثقافات التي سیتم إنشاؤھا والمشاركة في إنشاء أفكار تجاریة ، التي ستھدف إلى تحسین 

االندماج االجتماعي في آفاق الالجئین من أجل اندماجھم االقتصادي ، وعلى نطاق أوسع ، 
ال  اء أعم من خالل إنش مستدامة  ال ة  لیمی لیة واإلق المح میة  تن اھمتھم في ال ، فضالً عن مس ا  بلدن

. لة اجتماعیاً مسؤو  

قبل مجموعة ، الدعم المستمر من  فریقك أنت وأعضاءخالل األیام األربعة ، سیكون لدیك 
الترجمة الفوریة  ستتوفر أیضاً الخبراء في مسائل ریادة األعمال واالقتصاد االجتماعي ،  من

وإمكانیة حضور الدورات التدریبیة ذات الصلة ، الیونانیة)  ةباللغغیر الناطقین ال(للمشاركین 
فریقك. (مشروع)في التصمیم والعرض الكامل لفكرة عمل كیساعدسوف   

ماذا سأستفید؟  

اً عن  والتواصل،مثیرة لإلبداع المشترك والتعاون التجربة ال ھذه مشاركتك في بعید
 معتمدةشھادة  علي لستحص خاصة،ومساھمتك في حل مشكلة اجتماعیة ذات أھمیة 

سیتم دعم الفكرتین اللتین تحصالن على أفضل  نفسھ،في الوقت  .باجتیازك للدورة التدریبیة
یتم تحویل ھذه األفكار إلى خطط عمل متكاملة. س وسیتملجنة التقییم الخاصة قبل من  تقییم

في سیاق المنح التي تقدمھا الدولة.سیتم تقدیمھا  والتي للتمویل،بعض ھذه األفكار اقتراح   

ما ھي الخدمات المقدمة؟  

اركینیقدم  مش :/المشاركاتمجانًا لجمیع ال  

-النقل الیومي من وإلى مخیمات الالجئین في مدینة یوانینا  • من یرغب ،ل   

المعدات (جھاز كمبیوتر مثبت علیھ التطبیقات األساسیة والوصول إلى اإلنترنت) لكل  •
مشارك ،  

.دعم من خبراء في مجاالت ریادة األعمال واالقتصاد االجتماعي •  

ترجمة فوریة باللغتین العربیة والفرنسیة •  

قھوة وغداء •  

.، وكذلك مساحة مریحة للعمل والتعاون دوات كتابیةا •  

ال یتم تقدیم أي تعویض للسفر من وإلى مدینة یوانینا من البلدیات األخرى أو تكالیف اإلقامة 
.أو النفقات األخرى  

؟الجمھور المستھدف  

لطالب ،  30 الھاكثون یوفر وا ًا لالجئین  ان على وعي اجتماعي وشغف بریادة الذین لدیھم مك
األعمال.  

.أكثر أو عاًما 16 المشاركین عمر یكون أن یجب  

 الفترة في اإلنترنت، عبر بعد عن للتعلیم REInSER تدریب في شاركوا الذین ألولئك للمشاركة األولویة تعطىس

: /https://mooc.daissy.eu  2022 أكتوبر إلى سبتمبر من  

• :المشاركین على یجب ، المعتمدة الشھادة علي للحصول   

، التقییم لجنة أمام الالجئین اندماج تحدي تعالج متكاملة اجتماعیة ریادیة فكرة وتقدیم تصمیم في المشاركة •  

.)ناستبیا تعبئة( الھاكاثون تقییم يف المشاركة •  

.COVID19 بوباء المتعلقة القواعد لجمیع االمتثال المشاركین من یُطلب  

المشاركة نموذج  

 التالي النموذج تعبئة طریق عن بالتسجیل قم 
https://forms.gle/zcDGnQbwN3W4Qid4A  

- 29/09/2022: فترة التقدیم  06/10/2022.  

.إذا تم اختیارك ، فستتلقى رسالة برید إلكتروني تؤكد مشاركتك  

لمزید من المعلومات  

التواصل عبر االیمیالت التالیة:یمكنكم   
  الجامعة الیونانیة المفتوحة

DAISSY الفریق البحثي -  

WWW: http://daissy.eap.gr  

@: info@daissy.eap.gr 

Innovation Paths  
WWW: 
https://innovationpaths.eu 
@: info@innovationpaths.eu 

 



	

	

Social	Hackathon	schedule 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sunday,	9th	October,	 16:00-16:30:	Registrations	

16:30-16:45:	Welcoming	session	

16:45-17:30:	Inspirational	Speakers	

17:30-18:00:	Transferable	best	practices	presented	by	the	HOU	
team	
18:00-18:30:	Coffee	break	

18:30-19:00:	Introduction	to	the	Social	Hackathon	&	creation	of	
the	teams	
19:00-20:00:	Plenary	session	“Introduction	to	Social	and	Solidarity	
Economy”	

	 	

Monday,	10th	October,	 9:00-10:00:	Plenary	Session	“Business	concept”	

10:00-12:00:	Group	work	

12:00-13:00:	Plenary	Session	“Landscape	analysis-Market	
validation”	
13:00-14:30:	Lunch	break	

14:30-16:30:	Group	work	

16:30-17:30:	Plenary	Session	“Strategy	formulation”	

17:30-18:00:	Coffee	break	

18:00-20:00:	Group	work	

	 	

Tuesday,	11th	October,	 9:00-10:00:	Plenary	Session	“Marketing”	

10:00-12:00:	Group	work	



	

	

12:00-13:00:	Plenary	Session	“Financial	Modeling”	

13:00-14:30:	Lunch	break	

14:30-16:30:	Group	work	

16:30-17:30:	Plenary	Session	“Pitching”	

17:30-18:00:	Coffee	break	

18:00-20:00:	Group	work	

	 	

Wednesday,	12th	October,	 11:00-13:00:	Group	work	

13:00-14:30:	Lunch	break	

14:30-17:00:	Group	work	

17:00-17:30:	Coffee	break	

17:30-19:30:	Pitching	event	–	video	shouting	

19:30:	Networking	event	
	

	


