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A. அறிமுகம்  
 

சிட்டிஸ்னைஸ் என்பது  ோர்?  

 

சிட்டிஸ்னைஸ் என்பது, ஒரு உலகைோவி  வச ல் ந ெடிக்னகக்கோன ேைமோகும்.  மோற்றத்திற்கோக மோநகை அனமப்பு 

முனறகனையும் மற்றும் இைம் ேனலனமத்துெத்னே உகந்ேெோறு ப ன்படுத்தி உலகைவில் இைெ து நபர்களுக்கு 

மனநலக்வகோள்னக மற்றும் நன முனறன  உருமோற்றம் வசய்ெது மீது வபோறுப்புறுதி வகோண்டு இது 

வச ல்படுகிறது.  பல்யவறு துனறகளில் ைைநலத்னத இன்றியனையா அம்ெைாக ஆக்குவதன் மூலம் இளம் நபர்கள் 

வளர்ச்சி காணவும், யதால்வி ைற்றும் ெரிவிலிருந்து மீண்சடழும் ைைஉறுதினய உருவாக்கிக் சகாள்ளவும் ைற்றும் 

பயைளிக்கும் வாழ்க்னகனய நடத்தவும் சபருநகரங்கள் ஏதுவாக்குகின்ற ஒரு உலனக உருவாக்க யவண்டும் என்ற 

இலட்சியத்னத சிட்டிஸ்னரஸ் சகாண்டிருக்கிறது.  கடும் ைைச்யொர்வு, தீய பழக்கங்களுக்கு அடினையாகுதல் 

ைற்றும் தற்சகானல என்ற தீங்கு வினளவிக்கும் யபாக்கினை ொன்று அடிப்பனடயிலாை இனடயீட்டு 

நடவடிக்னககள் ைற்றும் ெமூக அனுபவத்தின் வழியாக ைாற்றுவதற்கு 2030 ஆம் ஆண்டுக்குள் யெனவகள் ைற்றும் 

தகவனலக்சகாண்டு ஒரு பில்லியன் இளம் தனலமுனறயிைனர சென்றனடவயத எைது இலக்காகும்.   

 

சிட்டிஸ்னரஸ் அனைப்பாைது நான்கு நாடுகளில் (இந்தியா, சகன்யா, சகாலம்பியா, யுனைட்டட் ஸ்யடட்ஸ்) 

முதல் சதாகுப்பில் 5 நகரங்களில் இயங்கி வருகிறது: சென்னை (இந்தியா), னநயராபி (சகன்யா), சியாட்டில் 

ைற்றும் யெக்ரசைன்ட்யடா (யு.எஸ்) ைற்றும் சபாயகாட்டா (சகாலம்பியா). இந்த ஒவ்சவாரு அனைவிடத்திலும் 

யெனவகளுக்காை வழங்கல் (எ.கா. ஆரம்பநினலயியலயய இனடயீட்டு நடவடிக்னககளுக்காக கினடக்கும் 

ஆதரவு ைற்றும் யெனவகளின் வீச்செல்னல யதனவப்பாடு)  ைற்றும் (எ.கா. விழிப்புணர்வு, உதவினய 

யதடிப்சபறும் நடத்னத) ஆகியவற்யறாடு சதாடர்புனடய ெமுதாய காரணிகள் மீது கவைம் செலுத்துகின்ற 

இனடயீட்டு நடவடிக்னககனள இளம் தனலமுனறயிைர் ைற்றும் அவர்களது ெமூகங்கயளாடு யெர்ந்து கூட்டாக 

சிட்டிஸ்னரஸ் வடிவனைத்து வருகிறது.  2018 ஆம் ஆண்டில் உலக ைைநல திைத்தன்று நாங்கள் சவளியிட்ட 

வீடியயா ைற்றும் எங்களது வனலதளத்னத இது சதாடர்பாக காணவும்.  

 

வசன்னனயில் எமது பணியிலிருந்து வபற்ற படிப்பினனகள்: 

சென்னையில் நனடசபற்ற இயற்னக நிலக்காட்சி (யலண்ட்ஸ்யகப்) ைதிப்பீடு ைற்றும் அக்கனற பங்காளர்களின் 

ெந்திப்பு நிகழ்வுகளிலிருந்து சபற்ற பின்ைறிவு தகவலின் அடிப்பனடயில் கீழ்வரும் முன்னுரினைகள் ைற்றும் 

ஆர்வத்திற்குரிய பகுதிகனள நாங்கள் அனடயாளம் கண்டிருக்கியறாம்:  

 

● முடிவு யைற்சகாள்ளும் செய்முனற ைற்றும் தனலனைத்துவ சபாறுப்பில் இளம் நபர்கள் 

ஈடுபடுத்தப்படுவது அவசியைாகும் ைற்றும் அவர்களுக்குத் யதனவப்படுகின்ற ைற்றும் குறிப்பாக, 

வாழ்ந்த அனுபவம் உள்ள இளம் நபர்களுக்கு, சிறப்பாக செயலாற்றுகின்ற விருப்பத்யதர்வுகள் மீது 

முடிவு செய்யும் உரினை அவர்களுக்கு இருக்கயவண்டும்.   

● ைைநலப் பிரச்ெனைகளுக்கு தீர்வுகாண ைற்றும் அனவகனள ெைாளிக்க ைருத்துவ அணுகுமுனறயிலிருந்து 

விலகிச்சென்று, சுகாதார பராைரிப்பிற்கு சவளியய உள்ள பல்யவறு தீர்வுகனள ஆய்வு செய்வதற்காை 

அவசியம் இருக்கிறது.   ஏசைனில், ொதி, நிறம், பாலிைம், பாலியல் உணர்வு, திறனிழப்பு 

ஆகியவற்யறாடு அதன் இனணப்பு நினலயின் தாக்கம் இல்லாைல் ைற்றும் கல்வி, கனலகள், நகர்ப்புற 

வடிவனைப்பு, ஊடகம் யபான்ற பிற துனறகளின் பாதிப்பு இல்லாைல் ைைநலத்னத ைட்டும் தனித்து 

ஒதுக்கி பார்க்கின்ற ஆபத்னத இது எதிர்சகாள்கின்றது.   

● தனிநபர்களின் ைாறுபட்ட, பல்யவறு விதைாை அனடயாளங்கனளயும் ைற்றும் பிற குழுக்கயளாடு தலித் 

குழுக்கள், LGBTIQA+ ெமூகத்திைர், திறனிழப்புள்ள நபர்கள் யபான்றவற்றின் குறுக்கு ெந்திப்பு நினலகனள 

கருத்தில்சகாண்டு ைைநல பிரச்ெனைனய அணுகுவதற்காை யதனவ இருக்கிறது.   

 

வசன்னனன ச் தசர்ந்ே இைம் நபர்களின் மனநலத்னே தமம்படுத்துெேற்கு எப்படி உங்கைோல் பங்களிப்பு ெைங்க 

முடியும்?  

 

இனைத ோர் செோல் விருது – வசன்னன  

சென்னையில் இளவயது நபர்களின் ைைநலனை யைம்படுத்துவது மீது கூர்யநாக்கம் சகாண்டிருக்கின்ற ைற்றும் 

அவர்கயளாடு இனணந்து பணியாற்றுகின்ற இளம் தனலவர்கள் ைற்றும் இனளயயார் மீது சிறப்பு கவைம் 

செலுத்திவரும் அனைப்புகளுக்கு ஆதரவளிக்க ஒரு இனளயயார் ெவால் விருது (YCA) என்பனத சிட்டிஸ்னரஸ் 

நிறுவியிருக்கிறது.  இைெ து நபர்கைோல் (ெ து 15-35) வபருமைவு ெடிெனமக்கப்பட்டு, 

வச ல்படுத்ேப்பட்டிருக்கிற மற்றும் கீழ்ெரும் நோன்கு பகுதிகளில் ஒன்று அல்லது அேற்கும் அதிகமோனெற்றின் மீது 

கூர்தநோக்கம் வசலுத்தியிருக்கின்ற வச ல்திட்  (புைோவெக்ட்) சமர்ப்பிப்புகனை நோங்கள் எதிர்தநோக்குகிதறோம்: 

1. மனநலம் மதிக்கப்ப  தெண்டும் என்பேற்கோக அனே சுற்றியுள்ை சித்ேரிப்பில் இருக்கும் அெப்வப னை 

அகற்றுெது 

2. அனனெருக்கும் சிகிச்னச கெனிப்பு மற்றும் ஆேைவிற்கோன அணுகுெசதின  அதிகரிப்பது;  

3. சமுேோ  இனைப்பு நினலன  கட் னமப்பது; மற்றும்  

4. மனநலத்னே மற்றும் நலெோழ்னெ ஆேரிக்கின்ற சூைல்கனை உருெோக்குெது. 

 

 ோர் விண்ைப்பிக்கலோம்?  

 

இைெ து நபர்கனை ஆேரித்து ெருகின்ற ேனிநபர்கள், இனைத ோர்களின் குழுக்கள் மற்றும் / அல்லது 

அனமப்புகள் இேற்கு விண்ைப்பிப்பேற்கு ெைதெற்கப்படுகின்றனர்.  நீங்கள் ஒரு தனிநபராகயவா அல்லது 
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முனறயாை அனைப்பு ொராத ஒரு குழுவாகயவா இருப்பீர்களாைால் ைற்றும் விருதுசபறுபவராக யதர்வு 

செய்யப்படுவீராைால், உங்களது செயல்திட்டத்திற்கு ஆதரவு வழங்குவதற்கு ஒரு அனைப்னப அனடயாளம் 

காண உங்கயளாடு யெர்ந்து நாங்கள் செயலாற்றுயவாம்.  விண்ணப்பம் ெைர்ப்பிப்பதற்காை திறந்தநினல 

காலஅளவின்யபாது எந்தசவாரு ைற்றும் அனைத்து யகள்விகனளயும் நாங்கள் ஏற்றுக்சகாள்கியறாம்.  உங்களது 

விண்ணப்பத்னத ெைர்ப்பிப்பது குறித்த ஆதரவிற்கு தயவுசெய்து brindaa@cities-rise.org என்ற மின்ைஞ்ெல் 

முகவரியில் பிருந்தா லட்சுமினய சதாடர்புசகாள்ளவும்.   

 

B. வச ல் ந ெடிக்னகன  வேோ ங்குதெோமோ?  
 

விருதின் மூலம் என்ன பலன் வினையும்?  

 

இனளயயார் ெவால் விருனதப் சபறுகின்ற இளம் தனலவர்(கள்) அவர்களது முனைப்புத்திட்டத்னத இன்னும் 

யநர்த்தியாக, செயல்படுத்த ைற்றும் ைதிப்பீடு செய்ய சிட்டிஸ்னரஸ் குழுவுடன் இனணந்து சநருக்கைாக 

செயலாற்றுவார்கள்.  விருனத சவல்பவர்(கள்) ஒரு ஆண்டுக்காை நிதியுதவியுடன் ($2,000-$10,000 USD) பிற 

செயல்திறன் ைற்றும் வனலயனைப்பு உருவாக்கல் ஆதரனவயும் சபறுவார்கள்.  இதன் மூலம் அவர்களது 

யயாெனைகனளயும், திட்டங்கனளயும் அவர்களால் நிஜைாக்க இயலும்.  இனளயயார் ெவால் விருது என்பனதயும் 

கடந்து தங்களது ெமூகத்திலும் ைற்றும் உலகளவிலும் ைைநலத்னத உருைாற்றம் செய்வது குறித்து அர்ப்பணிப்பும், 

யபரார்வமும் சகாண்டிருக்கின்ற இளம் நபர்களின் வளர்ந்து வரும் வனலயனைப்னப சிட்டிஸ்னரஸ் 

சகாண்டிருக்கிறது.  விண்ணப்பிக்கின்ற ஒவ்சவாரு இளவயது நபரும் சென்னையில் நிறுவப்பட்டு வருகின்ற 

இனளயயார் வனலயனைப்பில் இனணயுைாறும் ைற்றும் ஆதரவளிக்குைாறும் வரயவற்கப்படுகிறார். அத்துடன் 

சகாலம்பியா, சகன்யா, யுனைட்டட் ஸ்யடட்ஸ் ைற்றும் எதிர்காலத்தில் இன்னும் அதிக நாடுகளிலிருந்து 

பங்யகற்கின்ற நகரங்களிலுள்ள இளவயது நபர்களுடன் பினணப்பினை ஏற்படுத்துகின்ற யதசிய அளவிலாை 

ைற்றும் உலக அளவிலாை செயல் நடவடிக்னககளில் பங்யகற்குைாறும் வரயவற்கப்படுகிறார்.  

 

விருதிற்கோக வச ல்திட் ங்கள் எப்படி தேர்வு வசய் ப்படும்?  

 

இனளயயானர உள்ளடக்கிய நபர்கள் அடங்கிய  ஒரு குழு, விண்ணப்பங்கனள  மீளாய்வு செய்து ஒவ்சவாரு 

பிரிவிற்கும் ஒரு குறிப்பிட்ட எண்ணிக்னகயிலாை புள்ளிகனள வழங்கும். ஈட்டப்படக்கூடிய சைாத்த புள்ளிகள் 

என்பது 40 ஆக இருக்கும்.  சைாத்தத்தில் மிக அதிக புள்ளிகனள எடுத்திருக்கும் உத்யதெ செயல்திட்டங்கள், 

விருதினைப் சபறும்.  எவ்வளவு சிறப்பாக யகள்விக்கு பதிலளிக்கப்பட்டிருக்கிறது என்பதன் அடிப்பனடயில் 

ஒவ்சவாரு பிரிவிற்கும் மீளாய்வு குழு புள்ளிகனள வழங்கும்.  இந்த புள்ளிகள் எப்படி வழங்கப்படுகின்றை 

என்பனத கீயழ காணலாம்:  

 

பிரிவு 1:  நீங்கள் யார்?          10 புள்ளிகள் 

பிரிவு 2:  உங்களது செயல்திட்டம் / யயாெனை என்ை?      20 புள்ளிகள் 

பிரிவு 3:  இச்செயல்திட்டம் சவற்றிகரைாக இருக்குசைன்று நீங்கள்        10 புள்ளிகள்   

ஏன் கருதுகிறீர்கள்?                                       

                                                                                                                  வமோத்ேம்: 40 புள்ளிகள் 

 

கீழ்ெரும் கட் னை விதிகளின் அடிப்பன யில் வச ல்திட் ங்கள் மதிப்பீடு வசய் ப்படும்:  

 

• சிட்டிஸ்னரஸ் – ன் இலக்குகயளாடு யநரடி இனயபு / ஒத்தினெவு: பக்கம் 2-ல் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள நான்கு 

பகுதிகளில் ஒன்று அல்லது அதற்கு அதிகைாைவற்யறாடு உங்களது செயல்திட்டம் ஒத்தினெவாக இருப்பதன் 

அளவு / வீச்செல்னல.  

• ொத்தியக்கூறு / இயலுனை ைற்றும் பயைளிக்கும் தன்னை: இதன் தாக்கைாைது, தடம் அறியப்படுகின்ற ைற்றும் 

அளவிடப்படக்கூடிய விகிதம் ைற்றும் செயல்திட்ட காலவரம்புகனள  சவற்றிகரைாக எதிர்சகாள்வதற்கு 

விண்ணப்பதாரரின் திறன்.  

• இளம் தனலனைத்துவப் பண்பு: திட்டமிட்ட காலஅளவிற்குள் செய்து முடிப்பது மீதாை சபாறுப்புறுதி ைற்றும் 

பிற இளநபர்கள் அல்லது பார்ட்ைர்களுடன் இனணந்து திட்டமிட்டு செயல்படும் திறன் ஆகிய  இரு 

அம்ெங்கனளயும் சகாண்டு செயல்திட்டத்னத சவற்றிகரைாக செயல்படுத்துவதற்கு இளம் தனலவர்களின் 

திறன். குடினை ஈடுபாட்டு நடவடிக்னககளில் அதிக அளவிலாை இனளயயானர இத்தீர்வு ஈடுபடச் செய்யும் 

விகிதம் / அளவு  ைற்றும் ைைநலத்திற்காக இனளஞர்கள் தனலனையின் கீழ் களப்பணிக்குழு 

உருவாக்கப்படுவதற்கு பங்களிப்பு செய்யும் விகிதம்.  

• சென்றனடயும் வீச்செல்னல:சென்னையில் இளம் நபர்கனள அணுகி சென்றனடயும் திறைளவு  ைற்றும் 

இந்தியாசவங்கும் அனத விரிவாக்கி மிக அதிக எண்ணிக்னகயில் இளம் நபர்கனள சென்றனடகின்ற ைற்றும் 

ைாறுபட்ட அக்கனற பங்காளர்கயளாடு இனணந்து செயல்படும் திறன்.  

• யபாைஸ் கட்டனள விதி: உள்ளூர் ஆதாரவளங்கள் – ெமூகத்திலுள்ள இனளஞர்களின் பலங்கனள இன்னும் 

யைம்படுத்துவதில், ெரியாக பயன்படுத்துவதில் ைற்றும் / அல்லது உள்ளூர் ஆதாரவளங்கள் / நபர்கனள  

செம்னைப்படுத்துவதில்  தீர்வின் வீச்செல்னல 

 

இனைத ோர் ெனல னமப்பில் இனைெேற்கு அனைப்பு  

இதற்கு விண்ணப்பத்னத ெைர்ப்பிக்கின்ற அனைத்து இனளயயார்களும் சிட்டிஸ்னரஸ் – ன் ஆதரவுடன் இயங்கும் 

ஒரு இனளயயார் வனலயனைப்பில் பங்யகற்குைாறு அனழக்கப்படுவார்கள்.  நீங்கள் விருதிற்கு தேர்வு 
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வசய் ப்பட் ோலும் அல்லது இல்னலவ ன்றோலும், எமது ெனல னமப்பின் ஒரு அங்கமோக திகை நோங்கள் உங்கனை 

ெைதெற்தபோம்.  இனளஞர்கள் மீது தாக்கம் ஏற்படுத்துகின்ற ைைநல அனைப்பு முனறகளில் ைாற்றத்னத 

உருவாக்குவதற்கு செயலாற்றவும், வனலயனைப்னப வடிவனைக்கவும், தனலனைத்துவ ைற்றும் ஆயலாெனை 

திறன்கனள வளர்த்துக்சகாள்ளவும் நீங்கள் உதவுவீர்கள்.   

 

எனது த ோசனன / ெனைவுத்திட் ம் தேர்வு வசய் ப்படுமோனோல் என்ன நிகழும்?  

விருது சபறுபவர்(கள்), அவர்களது செயல் திட்டத்னத சிட்டிஸ்னரஸ் பணியாளர்கள் ைற்றும் பார்ட்ைர்களின் 

ஆதரயவாடு உருவாக்குவதற்கும் ைற்றும் செயல்படுத்துவதற்கும் ஒரு ைாதத்தில்  குனறந்தது 10-12 ைணி யநரங்கள் 

அர்ப்பணிப்பு உணர்வுடன் செலவிட யவண்டும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுவார்கள்.  செயலாக்க விவரங்கள், 

வரவுசெலவு திட்டம் ைற்றும் கண்காணிப்பு ஆகியனவ உட்பட ஒரு முழு செயல்திட்ட வனரவினை, 

செயல்திட்டம் சதாடங்கப்படுவதற்கு முன்பு உருவாக்க சிட்டிஸ்னரஸ் குழு உறுப்பிைர்கயளாடு விருது 

சபறுபவர்(கள்) இனணந்து பணியாற்றுவார்(கள்).   

 

விருது வசய்முனற எப்படி வச ல்படுகிறது?  

விருது செய்முனறயாைது இரு நினலகனள சகாண்டிருக்கிறது:  

 

நினல 1 

 

● அக்த ோபர் 21, 2019               இனளயயார் ெவால் விருது அறிவிப்பு சவளியீடு  

● நெம்பர் 24, 2019, 11:59 pm  விண்ணப்பத்னத ெைர்ப்பிப்பதற்காை காலக்சகடு  

● ெனெரி, 2020               விருது சபற்றவர்களின் சபயர் அறிவிப்பு  

 

நினல 2 

● ஆழைாை, விரிவாை செயல்திட்ட வனரவினை உருவாக்க சிட்டிஸ்னரஸ் பணியாளர்களுடன் விருது 

சபற்றவர்கள் சநருக்கைாக பணியாற்றுவார்கள்.  

● ஒரு முழு ஆண்டுக்கு செயல்படக்கூடிய செயல்திட்டத்தின் னையக்கூறுகனள சிட்டிஸ்னரஸ் ைற்றும் 

விருதுசபறுபவர் ஆகியயார் இனணந்து உருவாக்குவார்கள்:  

○ சதாழில்நுட்ப உதவி ைற்றும் நீடித்த நினலப்புத்தன்னைக்காக திட்டமிடல்  

○ தலனைத்துவ பண்புக்காை திறனை உருவாக்குதல் / யைம்படுத்துதல்;  

○ னநயராபி, யெக்ரசைன்ட்யடா, சியாட்டில் ைற்றும் சபாயகாட்டா ஆகிய நகரங்களில் உள்ள இனளஞர்கள் 

உட்பட, உள்ளூர் ைற்றும் உலகளாவிய தனலவர்கயளாடு சதாடர்புசகாண்டு வனலயனைப்பில் 

ஈடுபடுதல்.  

 

எப்படி நோன் விண்ைப்பிப்பது?  

● citiesrise.org/youthchallenge – என்ற இனணயதளத்தில் லாக் ஆன் செய்யவும்.  

● விண்ணப்பத்னத பதிவிறக்கம் செய்யவும்.  ஆங்கிலம் ைற்றும் தமிழ் ஆகிய இரு சைாழிகளில் 

விண்ணப்பம் கினடக்கப்சபறுகிறது.  ஏதாவது ஒரு சைாழியில் விண்ணப்பத்னத ெைர்ப்பிப்பது 

யபாதுைாைது.   

● விண்ணப்பத்னத பூர்த்தி செய்யுங்கள்.  உங்களது கணினியின் வழியாக அனத நீங்கள் பூர்த்தி செய்யலாம் 

அல்லது னகயால் எழுதி பூர்த்தி செய்யப்பட்ட விண்ணப்பத்னத நீங்கள் ெைர்ப்பிக்கலாம்.  

● பூர்த்தி செய்யப்பட்ட விண்ணப்பத்னத ycasubmissions@cities-rise.org என்ற முகவரிக்கு மின்ைஞ்ெல் 

வழியாக 2019 நவம்பர், 24 அன்று இரவு 11.59 ைணிக்கும் ெைர்ப்பிக்கவும்.  ெைர்ப்பிக்கும்யபாது “சென்னை 

YCA” என்பனத சபாருனள குறிப்பிடுவதற்காை யகாடில் தயவுசெய்து குறிப்பிடவும். னகயால் 

எழுதப்பட்ட விண்ணப்பைாக இது இருக்குைாைால், அனத ஸ்யகன் செய்யவும் அல்லது நிழற்படம் 

எடுக்கவும்.  அதன் பிறகு அனத யைற்குறிப்பிடப்பட்ட மின்ைஞ்ெல் முகவரிக்கு அனுப்பவும். நிழற்படம் 

எடுக்கப்படுைாைால், அத்யதாற்றங்கள் சதள்ளத்சதளிவாக இருப்பனத தயவுசெய்து உறுதி செய்யவும்.  

 

பக்கம் 2-ல் அட்டவனணப்படுத்தப்பட்டுள்ள நோன்கு பகுதிகளுள் ஒன்று அல்லது அேற்கு அதிகமோனெற்னற 

உங்களால் முன்னவக்கப்படும் யயாெனை கண்டிப்போக பூர்த்தி வசய்ெேோக இருக்கதெண்டும்.   

 

எந்தசவாரு ைற்றும் அனைத்து யயாெனைகளும் வரயவற்கப்படுகின்றை.  உங்களது சிந்தனைக்கு 

உத்யவகைளிக்கக்கூடிய ைற்றும் எைது பணியயாடு அனவகள் எப்படி சபாருந்தக்கூடும் என்று நாங்கள் கருதுவது 

குறித்த சில த ோசனனகள் கீயழ தரப்பட்டுள்ளை:  

 

சிட்டிஸ்னைஸ் 

முன்னுரினம பகுதிகள்  

மனநலம் மதிக்கப்ப  

தெண்டும் என்பேற்கோக 

அது வேோ ர்போன 

சித்ேரிப்பிலுள்ை 

அெப்வப னை 

அகற்றுெது  

அனனெருக்கும் 

சிகிச்னச கெனிப்பு 

மற்றும் 

ஆேைவிற்கோன 

அணுகுெசதின  

அதிகரிப்பது 

சமுேோ  

இனைப்பு 

நினலன  

கட் னமப்பது 

மனநலத்னே மற்றும் 

நலெோழ்னெ ஆேரிக்கின்ற 

சூைல்கனை உருெோக்குெது 

mailto:ycasubmissions@cities-rise.org
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எடுத்துக்கோட்டுகள்  

குறிப்பு: இனவகள் சவறும் 

சுட்டிக்காட்டல் 

யயாெனைகள் ைட்டுயை.  

அவப்சபயர் பிரச்ெனைக்கு 

தீர்வுகாண வித்தியாெைாை 

எனதயாவது நீங்கள் செய்ய 

முயற்சித்தால் அது 

ஏற்புனடயயத.  பல 

செயல்திட்டங்கள் யையல 

குறிப்பிடப்பட்டுள்ள இந்த 

நான்கு  பகுதிகளில் 

ஒன்றுக்கும் 

யைற்பட்டவற்றின் கீழ் 

இடம்சபறக்கூடும் ைற்றும் 

அதுவும் ஏற்புனடயயத! 

   

கல்வி, முன்தடுப்பு, 

விளம்பரம், (சுய) 

சவளிப்படுத்தல் (கனத 

சொல்லல், பல்லூடகம், 

கனலகள், இனெ),  

(சுய) சவளிப்படுத்தல் 

(கனத சொல்லல், 

பல்லூடகம், கனலகள், 

இனெ), ஆகியவற்றின் 

பல்யவறு வடிவங்கள், 

தகவல் பரவலாக்கல், 

ஆரம்ப நினலயியலயய 

அனடயாளம் காண்பது 

மீது கூர்யநாக்கம்  

 

ொதி ெைத்துவம், 

கலாச்ொர ரீதியாக 

உரியவாறு 

செயல்படுதல் 

தங்குவதற்கு 

வீடில்லாத 

இனளஞர்கள் 

ைற்றும் / அல்லது  

LGBTIQA+ 

ெமூகத்திைர் , 

திறனிழப்பு 

பாதிப்புள்ள நபர்கள்  

யவறுபட்ட தளங்கள் அல்லது 

துனறகனள ஒருங்கினணக்கின்ற 

யயாெனைகள்: (எ.கா. இனெ 

ைற்றும் ஆற்றுப்படுத்தல் 

ஆயலாெனை அல்லது கல்வி 

ைற்றும் சுகாதாரம் அல்லது 

ஆதரவு குழு கூட்டங்கள் 

அல்லது பங்யகற்பு 

கலந்துனரயாடல்) திட்டம் 

வகுத்தல் ைற்றும் 

செயலாக்கத்தில்  இளவயது 

நபர்கனளயும் சகாள்னக மீதாை 

அக்கனற பங்காளர்கனளயும் 

ஈடுபடுத்துதல்  

 

C. விண்ைப்பிப்பேற்கோன கோலஅைவு  
 

நோன் வசய்  தெண்டி து என்ன?  

 

படிநினல 1 – அறிவிப்னப பரிசீலிப்பது: இந்த ஆவணம் முழுவனதயும் கவைைாக வாசித்து, பரிசீலனை 

செய்யவும்.  

படிநினல 2 – அடிப்பன  ேகெனலப் பூர்த்தி வசய்ெது: விண்ணப்பத்திற்காை வழிகாட்டலின் ஒரு பகுதியாக 

உள்ள முகப்புத்தானள பூர்த்தி செய்யவும். 

படிநினல 3 – உங்கள் விண்ைப்பத்னே எழுதுெது: கீயழ யகட்கப்பட்டுள்ள அனைத்து தகவல்கனளயும் 

உள்ளடக்குகிற ஒரு விவரனணனய எழுதவும்.  ே வுவசய்து 11 அல்லது அேற்கு அதிகமோன -போய்ண்ட் 

எழுத்துருனெ (ஃபோண்ட்) ப ன்படுத்ேவும் மற்றும் உங்கள் ஆெைத்தில் ஒற்னற இன வெளின  வி வும்.   

 

பிரிவு 1. நீங்கள் யார்? (அதிகபட்சமோக ஒரு பக்கம்)  

பிரிவு 1-க்கு ஒரு தனிநபராகயவா / குழுவாகயவா அல்லது ஒரு அனைப்பாகயவா பதிலளிக்கவும்.  

 

தனிநபர் / குழு வரலாறு – (ஒரு அனைப்பு உங்களுக்கு இல்னலசயன்றால் அல்லது ஆதரவளிக்கும் அனைப்பு 

எதுவும் இல்லோமல் நீங்கள் விண்ணப்பிப்பீர்களாைால்):  

● தனிநபரின் சபயர், பாலிைம் ைற்றும் வயது 

● பின்புலம் (கல்வி / பணி அனுபவம் / வாழ்ந்த அனுபவம்)  

● உங்களது யயாெனை / திட்டத்தின் பின்ைணியில் உள்ள யநாக்கம் என்ை?  

● தற்யபாது நீங்கள் என்ை செய்து சகாண்டிருக்கிறீர்கள் என்று விவரிக்கவும் (படிப்பு, பணியாற்றல் 

யபான்றனவ) 

● சபற்ற ஏயதனும் விருதுகள், சவற்றிகள், சதாடர்புனடய தாக்க புள்ளியியல் விவரங்கள் மீது 

தகவலளிக்கவும்  

 

அல்லது 

அனைப்பின் வரலாறு - (இங்கு உங்களது அனைப்பு / நிறுவைம் குறித்து தகவனல வழங்கவும்)  

● நிறுவைத்தின் குறிக்யகாள் / செயல்திட்ட அறிக்னக   

● செயல்திட்டத்னத அைல்படுத்தும் குழுவின் பின்புலம் 

● உங்களது யயாெனை / திட்டத்தின் பின்ைணியில் உள்ள யநாக்கம் என்ை? 

● உங்களது அனைப்பின் நடப்பு செயல்திட்டங்கள் ைற்றும் யெனவகனள விவரிக்கவும்  

● சபற்ற ஏயதனும் விருதுகள், சவற்றிகள், சதாடர்புனடய தாக்க புள்ளியியல் விவரங்கள் மீது 

தகவலளிக்கவும் 

 

      பிரிவு 2. உங்களது செயல்திட்டம் / யயாெனை என்ை? (அதிகபட்ெைாக 2 பக்கங்கள்) 

● உத்யதசிக்கப்படும் செயல்திட்டத்னத, அதன் நினல உட்பட (யயாெனை, கருத்தாக்கம் அல்லது 

செயலாக்கத்திற்காை ொன்று) விவரிக்கவும்.  

● உத்யதசிக்கப்படும் செயல்திட்ட தீர்வுகாண முற்படும் குறிப்பிட்ட பிரச்ெனை என்ை ைற்றும் கூர்யநாக்க 

பகுதிகள் (பக்கம் 2-ல் அட்டவனணப்படுத்தப்பட்டுள்ள), செயல்திட்ட / யயாெனையின் இலக்குகள்?  

● இலக்கு அனைவிடம் (எ.கா. பள்ளிகள், கல்லூரிகள் ைற்றும் முனறொரா குடியிருப்பு பகுதிகள்) ைற்றும் 

இலக்கு ைக்கள் குழு (எ.கா. குறிப்பிட்ட விளிம்புநினல ெமூகங்கள், ைாணவர்கள்) ைற்றும் 

இச்செயல்திட்டம் அவர்களுக்கு எப்படி பயைளிக்கும் என்று விவரிக்கவும்.  
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● இச்செயல்திட்டத்திற்காக நீங்கள் திட்டமிட்டிருக்கின்ற மிக முக்கிய செயல்பாடுகள் யானவ?  

● இச்செயல் திட்டத்திற்காை குறுகிய கால ைற்றும் நீண்டகால வினளபயன்கள் யானவ ைற்றும் எந்த 

நினலயில் (தனிநபர் அல்லது ெமூகம்) அனவகள் இருக்கும்?  

● நீங்கள் யகாருகின்ற விருது பணத்சதானகயின் அளவு என்ை ைற்றும் இச்செயல்திட்டத்திற்கு 

ஆதரவளிக்க அது எப்படி பயன்படுத்தப்படும்?  
 

பிரிவு 3. இச்செயல்திட்டம் சவற்றிகரைாக இருக்கும் என்று நீங்கள் ஏன் கருதுகிறீர்கள்? (அதிகபட்ெைாக 1 

பக்கம்)  

● உங்களது அணுகுமுனற ஏன் யதார்த்தைாைது / நனடமுனற ொத்தியமுள்ளது என்று விவரிக்கவும். 

● இச்செயல்திட்டத்திற்கு இதுதான் ெரியாை யநரம் என்று ஏன் கருதுகிறீர்கள் (எ.கா. சதாடர்புனடய 

சகாள்னக ,கட்டனைப்பு வெதி)?  

● இச்செயல்திட்டம் பலன் அளிப்பதாக இருக்கும் ைற்றும் திட்டமிடப்பட்ட காலஅளவிற்குள் 

செயல்படுத்த முடியும் என்று நீங்கள் நம்புைாறு செய்வது என்ை?  

● உங்களது செயல்திட்டத்தில் குறுக்குெந்திப்பு தன்னைனய (இன்டர்செக்ஷைாலிட்டி) எவ்வாறு 

நீங்கள் இனணத்திருக்கிறீர்கள்?  

 

பிரிவு 4 

● நீங்கள் எதிர்பார்க்கின்ற மிக முக்கிய ஆதரவு என்ை? (இந்த யகள்விக்காை பதில் ைதிப்பீடு 

செய்யப்படாது.  விண்ணப்பதாரர்  அதிகைாக பலன்சபற ஆதரவளிக்கும் செய்திறன் உருவாக்கல் 

ஆதரவின் வனகனய / தன்னைனய நாங்கள் புரிந்துசகாள்ளவும் ைற்றும் அதற்யகற்ப கூட்டுவகிப்பு 

நடவடிக்னககனள வடிவனைக்கவும் புரிந்துசகாள்ளுைாறு இது எங்களுக்கு உதவும்)    
 

படிநினல 4 – விண்ைப்பத்னே சமர்ப்பிப்பது: காலக்சகடுவிற்கு முன்ைதாக அதாவது, 2019 நெம்பர் 24 ஆம் 

தேதி இைவு 11:59 க்குள் உங்கள் விண்ைப்பத்னே மின்னஞ்சல் ெழி ோக -  YCAsubmissions@cities-rise.org என்ற 

முகெரிக்கு சமர்ப்பிக்கவும்.  உங்களது மின்ைஞ்ெலில் சபாருளுக்காை இடத்தில் “சென்னை  YCA” என்று 

குறிப்பிடுவனத உறுதி செய்யவும்.  
 

 

D. இன்னும் அதிக ேகெனல நோன் எப்படி வபறுெது?  
 

இச்செயல்திட்டத்தில் நீங்கள் ஆர்வம் சகாண்டிருப்பீர்களாைால் அல்லது உங்கள் விண்ணப்பத்னத பூர்த்தி 

செய்வது / ெைர்ப்பிப்பது குறித்து எைது உதவினயப்சபற விரும்புவீராைால், பிருந்ேோ லட்சுமி அவர்கனள 

brindaa@cities-rise.org  என்ற மின்ைஞ்ெல் முகவரியில் தயவுசெய்து சதாடர்பு சகாள்ளவும்.  
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