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قيمة الدعم المقدم: ٩٢٥ $ ورشة فنية باستخدام الصلصال

مكان الفعالية: بحيرة كار جاليجو- إستراليا

١

لقد تم استخدام االموال المقدمة من المنحة بشراء 
الصلصال وعجلة لتشكيل الصلصال ذات جودة ممتازة، 

وتغطية تكلفة الشحن من ملبورن الى بحيرة كارجليجو.
حيث قام االطفال المشاركون بالورشة بعمل أشكال 

مختلفة  بإستخدام الصلصال مثل: األكواب والصحون 
وتلوينها بألوان مختلفة.



قيمة الدعم المقدم :  ١٥٠٠ $ دورات تدريبية للموسيقيين المبتدئين

مكان الفعالية: كيب تاون - جنوب افريقيا

٢

لقد تم استخدام األموال المقدمة من المنحة بدفع 
رسوم إلستئجار الموقع لتدريب الموسيقيين 

المبتدئين, ولتغطية كلفة المواد التعليمية المقدمة 
لهم.



قيمة الدعم المقدم :  ١٣٥٠ $ مشروع صناعة إطارات للصور

مكان الفعالية: سانتو دومينغو - اإلكوادور

٣

بسبب نقص فرص العمل في المنطقة،  قررت كارينا 
فتح ورشة لتصنيع إطارات الصور. لقد استخدمت 

األموال المقدمة من المنحة لشراء المواد وتسويق 
منتجاتها.  بفضل الدخل من بيع إطارات الصور الخاصة 

بها  ، تمكنت من تغطية االحتياجات األساسية 
لمنزلهم وإلحاق جميع أطفالهم بالمدرسة.



قيمة الدعم المقدم :  ٥٠٠ $
التشكيل بإستخدام الصوف الملون

مكان الفعالية: ليثجو- إستراليا

٤

تم استخدام األموال لشراء ألياف طبيعية  إلنشاء 
ورشتين في ليثجو ، أحدهما على السياج في  ممر 

(غراي هاوند) ،واآلخر على السياج في مركز المعلومات 
السياحية . حيث تم المشاركة مع األطفال و تصميم 

أشكال على شكل أزهار وحيوانات وتعليقها في 
األماكن العامة القريبة منهم.



قيمة الدعم المقدم :  ٨٠٠ $ نشر الكتب

مكان الفعالية: مينيسوتا- الواليات المتحدة 
األمريكية

٥

يقول داريوس  "لقد استخدمت أموال المنحة إلنتاج 
كتابي ، جوهر اإللهام، لقد ساعدني ذلك في توسيع 

نطاق إنتاج الكتب ونشرها مما أدى ذلك الى زيادة 
المردود المادي لدي".



قيمة الدعم المقدم :  ١٧٠٠ $ معارض على اإلنترنت 

مكان الفعالية: كورنر بروك- كندا

٦

بسبب جائحة كورونا لم يتمكن "معرض فنون جرينفيل" 
من إستقبال الزوار في المعرض  لذلك مع إغالق 

األبواب، إستغل الفريق الوقت لرفع مهاراته وإعادة 
 Adobe التفكير في عروضهم حيث تم شراء  اشتراك في

(Adobe Premiere Rush) و ( (Photography
وتم أيضا إشراك مصور محلي ليعلم الفريق على كيفية 

 .Adobe Lightroom تحرير الصور الخاصة بالمعرض في
حيث سيمكنهم ذلك من أقامة  معرضهم عبر اإلنترنت 

من خالل إنتاج جودة أفضل لمقاطع الفيديو  ومقابالت 
مع فنانين وصورأفضل للمعرض.



قيمة الدعم المقدم :  ٨٠٠ $ صور رائعة

مكان الفعالية: باثورست- إستراليا

٧

نجح مركز باثورست  في الحصول على منحة 
لتطويرالمهارات حول كيفية التقاط صور جيدة 

بتنسيقات عديدة على النحو التالي:

-تم تصوير الفنان رقمًيا وهو يقدم اإلرشادات وتم 
وضع ذلك على صفحتنا على Facebook وموقعنا 

اإللكتروني.

-تم تطوير مواد مكتوبة حول كيفية التقاط صور 
فوتوغرافية جيدة لألشخاص



قيمة الدعم المقدم :  ٧٥٠ $ ورشات  تدريبية لتعلم التصوير لألطفال

مكان الفعالية: ريو دي جانيرو- البرازيل

٨

قام فابيو باإلستفادة من المنحة من أجل تجهيز 
ساحة منزله لعمل ورشات تدريبية لتعليم األطفال 

المهارات األساسية للتصوير .



قيمة الدعم المقدم :  ٩٠٠ $  التسويق ألعمال يدوية

مكان الفعالية: القاهرة - مصر

٩

تم التقديم للمنحة من قبل اسامة من أجل الحصول 
دعم للقيام بتسويق منتجاته اليدوية مثل: لوحات 

فنية , منحوتات , لزيادة دخله المادي وتطوير أعماله 
الفنية.


