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Call 
for applications

7th of December 2020 - January 2021 beginning 
of February 2021

Mid-February - 
Mid-March 2021

Evaluation 
of the applications

Results Local workshops on social
entrepreneurship and SDGs

WHO CAN APPLY?
You are between 18 and 30 years old?

You are from one of the following countries: Algeria, Egypt, Jordan, Lebanon, Lybia, Morocco, Syria, Pales-
tine, Tunisia?

You are a resident of one of the following 7 countries: Algeria, Egypt, Jordan, Lebanon,  Morocco, Pales-
tine, Tunisia?

You are planning to embark on a project with social and / or environmental impact, and wish to learn more 
about social entrepreneurship, the Social Economy and Sustainable Development Goals (SDGs)?

THIS PROGRAM IS MADE FOR YOU!

For any question please contact : safireu@institutfrancais.com
To apply, visit our website www.safir-eu.com

OUR PROGRAM
Introduction:
Presentation of the Safir program

Workshop 01:
Introduction to Sustainable Development Goals

Workshop 02:
Introduction to Social Entrepreneurship

Workshop 03:
Introduction to Project Incubation (Social BMC)

Workshop 04: 
Pitching your project (introductory pitch session) 

OUR PARTNERS
Algerian Center for Social Entrepreneurship, Alger, Algeria

Icealex, Alexandria, Egypt

Jordan Youth Innovation Forum, Amman, Jordan

Lebanon Support, Beirut, Lebanon

Bidaya, Casablanca, Morocco

University College of Applied Sciences
Technology Incubator, Gaza, Palestine

Al Badil, Tunis, Tunisia

4th of January 2021
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٧ ديسمرب ٢٠٢٠–

 ٤ يناير ٢٠٢١ 

يناير ٢٠٢١

تقييم الرتشحات املستلمةالدعوة إىل تقديم الرتشحات

١ فرباير ٢٠٢١

 كأقىص أجل

 اإلعالن عن النتائج

منتصف فرباير –

 منتصف مارس ٢٠٢١

الورشات املحلية الخاصة بريادة األعامل 

االجتامعية وأهداف التنمية املستدامة

من بإمكانه الرتّشح؟

يرتاوح عمرك بني ١٨ إىل ٣٠ سنة؟ 

أنت من إحدى الدول التسعة التالية: األردن، تونس، الجزائر، سوريا، فلسطني، لبنان، ليبيا، مرص، املغرب؟

كام أنك مقيم بإحدى الدول السبعة التالية: األردن، تونس، الجزائر، فلسطني، لبنان، مرص، املغرب؟
 

 فكرة مرشوع / مرشوع وترغب يف التدرب يف مجال ريادة األعامل االجتامعية وأهداف التنمية 

املستدامة؟

هذا الربنامج مصّمم خصيصاً لك! 

 ميكنك الرتشح عىل املوقع اإللكرتوين التايل

لطرح أي سؤال، ميكن للمرتشحني واملرتشحات أن يراسلوننا عىل عنوان الربيد اإللكرتوين التايل:

من هم رشكاؤنا؟ 

Algerian Center for Social Entrepreneurship
الجزائر, الجزائر العاصمة 

Icealex,اإلسكندرية, مرص

 Jordan Youth Innovation Forum, عاّمن, األردن

Lebanon Support, بريوت, لبنان 

 Bidaya,الدار البيضاء, املغرب 

University College of Applied Sciences 
Technology Incubator, غزة, فلسطني  

Al Badil,تونس, تونس

فيام يتمثل برنامجنا؟

مقدمة:
 عرض مرشوع سفري

الورشة ١:
 رشح متهيدي ألهداف التنمية املستدامة

الورشة ٢:
 رشح متهيدي لريادة األعامل االجتامعية

الورشة ٣:
 بلورة فكرة املرشوع من مخطط منوذج العمل 

 التجاري االجتامعي

الورشة ٤:
 الرتويج للمرشوع (رشح متهيدي للرتويج للمرشوع)

(Social Business Model Canva)

www.safir-eu.com 

safireu@institutfrancais.com




