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Mục đích
Tuyển chọn 100 thanh niên Pháp ngữ từ khắp thế giới để mời tham dự hội nghị nhằm:
•
•
•

Trao đổi về những cơ hội, thách thức cũng như nhu cầu cấp thiết về xã hội và môi trường tại địa
phương mình đang sống, nhằm khuyến khích phát triển sáng kiến và cam kết cộng đồng
Chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn và học hỏi lẫn nhau trong việc xây dựng các giải pháp “đổi mới sáng
tạo xã hội” hiện có tại mỗi địa phương
Hình thành mạng lưới để tương trợ và phát triển các hướng hợp tác quốc tế về đổi mới sáng tạo trong
cộng đồng Pháp ngữ

Chủ đề ưu tiên
•
•
•

Văn hoá trong vai trò là động lực phát triển của các địa phương
Ứng dụng công nghệ số trong giáo dục
Các hình thức mới nhằm phát triển tinh thần trách nhiệm công dân

Trong mọi chủ đề và hoạt động của hội nghị sẽ chú trọng yếu tố bình đẳng nam-nữ.
Đối tượng tham gia
Cá nhân muốn ứng tuyển để được xét chọn tham gia hội nghị cần đáp ứng một số điều kiện sau:
•
•
•
•

Chủ trì một hoặc nhiều dự án về đổi mới giáo dục, dân chủ, văn hoá hay xã hội
Dự án có đề xuất giải pháp mới để đáp ứng tốt hơn nhu cầu xã hội trong các chủ đề nêu trên, vốn
còn chưa được giải quyết thoả đáng trong thực tế hiện nay
Có nguyện vọng trao đổi, chia sẻ, học hỏi và giao lưu với những nhà đổi mới sáng tạo khác trên thế
giới (sử dụng tiếng Pháp)
Đại diện cho một hiệp hội, tổ chức cộng đồng, cơ quan nhà nước hoặc doanh nghiệp,… có thể hậu
thuẫn cho quá trình phát triển dự án về sau trong cộng đồng Pháp ngữ quốc tế

Thủ tục đăng kí
Xem thông tin chi tiết tại website của:
•
•

AUF (www.auf.org): đường dẫn thu gọn của bài viết: bit.ly/2XemW4X
OFQJ (www.ofqj.org): đường dẫn thu gọn của bài viết: bit.ly/2YjOK4m

Ứng viên điền hồ sơ đăng kí trực tuyến theo đường dẫn trong các thông báo nêu trên. Hạn chót: 14/07/2019.
Nếu trúng tuyển, người tham gia sẽ được OFQJ hỗ trợ các nội dung sau:
• Hoàn thiện hồ sơ quản trị dự án và dự toán tài chính
• Chi phí tổ chức và hậu cần hội nghị
• Mỗi ngày ba bữa ăn trong thời gian hội nghị
• Một thẻ đi phương tiện vận tải công cộng tại Paris trong thời gian hội nghị
• Vé máy bay khứ hồi quốc tế từ nơi ở đến Paris
• Phòng khách sạn bao gồm ăn sáng trong bốn đêm 01-04/10/2019
• Bảo hiểm du lịch ngắn hạn trong thời gian tham gia hội nghị
Liên hệ tư vấn
Với các trường, viện thành viên AUF tại khu vực phía Nam, để có thông tin chi tiết hoặc được tư vấn xin liên hệ:
TS Nguyễn Tấn Đại, Trưởng đại diện Văn phòng AUF tại TP. HCM, nguyen.tan.dai@auf.org, 09 89 06 49 51.
Khái niệm “đổi mới sáng tạo xã hội” được tạm dịch từ “social innovation”
trong tiếng Anh và “innovation sociale” trong tiếng Pháp, với định nghĩa chung là sự đổi mới sáng tạo trong các hành động
thực tiễn của xã hội, thông qua một tiến trình tập thể, trong đó các thành viên cùng nhau học hỏi, phát minh, thiết lập ra
các quy tắc hay phương thức hành động mới cho môi trường xã hội xung quanh, không chỉ bao gồm các sáng chế kĩ thuật
công nghệ mà còn cả các phương diện nhận thức, lí trí, tổ chức, v.v. (xem thêm: Howaldt J. & Scwarz M. 2010. Social
Innovation: Concepts, research fields and international trends (Vol. 5). Aechen, Germany: RWTH Aacen University.)
(*)

