
 

நீலன் திருச்செல்வம் ரஸ்ட் 
 

ெித்தி திருச்செல்வம் செண்கள் நட்புறவு நிகழ்ச்ெித்திட்டம் 2017 

விண்ணப்ெ அழைப்பு 

 

அறிமுகம்  

சித்தி திருச்சசல்வம் செண்கள் நட்புறவு நிகழ்ச்சித்திட்டமானது 18 மாத காலப்ெகுதிக்குரியது. 
சமூக மட்டத்தில் வவலல சசய்யும் செண்களின் சகால்திறலன உயர்த்தி குடும்ெத்தில், 
நிறுவனங்களில் மற்றும் சமூகத்தில் ெடிப்ெடியாக தலலலமத்துவ ெங்லக உயர்த்தவும், மற்றும் 
அவர்கள் தங்கள் தலலயீடுகள் மற்றும் சமூக ஈடுொடு என்ெவற்லற அதிகரிக்க உத்திகள் 
மற்றும் சசயல்முலறகலள செற்றுக்சகாடுக்கவும் முற்ெடுகிறது. இது மூன்று கட்டங்கலள 
சகாண்டுள்ளது: ஒவ்சவான்றும் 7-14 நாட்களுக்கு இலடப்ெட்ட அடிப்ெலட, இலடநிலல மற்றும் 
உயர்தர நிகழ்ச்சித்திட்டம்,6 மாத இலடசவளிகளில் நடாத்தப்ெடுகிறது. நிகழ்ச்சித்திட்டங்களுக்கு 
இலடப்ெட்ட காலப்ெகுதிகளில் ெங்வகற்ொளர்கள் தங்கள் வவலலதளங்களுக்கு அல்லது 
சமூகத்துக்கு திரும்ெி சசன்று தாங்கள் கற்ற விடயங்கலள தங்கள் வவலளகளில் 
இலைத்துக்சகாள்ள முடியுமாக காைப்ெடுகிறது. 

நீலன் திருச்சசல்வம் ரஸ்ட் என்ெது சமூக நீதி, சமாதனம், நல்லிைக்க முயற்சிகளுக்கு 
ஆதரவளித்துவரும் இலங்லகலயச் வசர்ந்த ஒரு மனிதவநய அலமப்ொகும். அஹிம்லச 
வழிமுலறகள் மூலம் சமாதானத்லதக் கட்டிசயழுப்புவதற்குத் தீவிரமாகச் சசயல்ெட்டு வந்த 
இலங்லக சட்டவாக்காளரும், அரசியல் யாப்பு நிபுைரும், சமாதான ஆர்வலரும், ஸ்தாென 
நிறுவனருமான கலாநிதி நீலன் திருச்சசல்வம் அவர்களால் இந்த நம்ெிக்லக சொறுப்பு அவரது 
செயரில் 2001ஆம் ஆண்டு ஆரம்ெிக்கப்ெட்டது.  

நிகழ்ச்சித்திட்டத்தின் வநாக்கம்: 

செண்கள் நட்புறவு நிகழ்ச்சித்திட்டமானது நீலன் திருச்சசல்வம் நம்ெிக்லக சொறுப்ெின் 
முயற்சி. இதன்மூலம் திறம்ெட தங்கள் சமூகத்துக்காக ெரிந்துவெசக்கூடிய மற்றும் ொதிப்புகள் 
ஏற்ெடும் ெட்சத்தில் முடிசவடுப்ெதில் சமூகத்தின் ெங்களிப்லெ உயர்த்தக்கூடிய செண்கள் 
தலலலமத்துவ குழுக்கலள உருவாக்க விரும்புகிறது. இந்த நிகழ்ச்சித்திட்டமானது நீலன் 
திருச்சசல்வம் ரஸ்ட் செரிய திட்டப்ெகுதி. இதன் மூலம் நிருவன மட்டங்களிலும், தனிப்ெட்ட 
நெர்களினதும் மற்றும் சமூகமட்டத்திலான சகாள்திரலன உயர்த்த முற்ெடுகிறது.  

 

 

 

 



குறிப்ொக, இதன் வநாக்கம்: 

 மனித உரிலம ஆர்வலர்களாக புதிய தலலமுலறயில் ஒரு ெங்லக வகிப்ெதற்கு 
இளம்செண்கலள ஊக்குவித்தல் மற்றும் அதிகாரமளித்தல்;   

 திரட்டுதல், ஒருங்கிலைத்தல், கல்வி, சமூகம் முன்வனற்றம், விழிப்புைர்வு எழுச்சி 
மற்றும் வாதிடல், ொலின சமத்துவம், சமாதான உருவாக்கம் மற்றும் மனித 
உரிலமகள் வொன்ற விடயங்களில் ெயனுள்ள அைித்தலலவராக இளம் செண்கள் 
காைப்ெடுவதற்கான ஒரு வாய்ப்லெ வழங்குதல்; 

 உள்ளூர் மற்றும் சர்வவதச ெயிற்சி திட்டங்களில் ெங்களிக்க லவப்ெதன் மூலம் இளம் 
செண்களுக்கு அறிவு மற்றும் ஊக்குவித்தல் ஆதரவு வழங்குதல்; 

சவற்றிகரமான விண்ைப்ெத்தாரர்கள் தங்களது தற்வொலதய எல்லலகலள விட்டு ஒரு ெரந்த 
சமூகத்துக்கு தாங்கள் ெடித்த விலடயங்கலள எடுத்து சசல்ல வவண்டும்.  

நட்புறவின் எண்ைிக்லக:  
அதிகெட்சமாக 10 வெர் 2017 நட்புறவு திட்டத்தின் கீழ் சதரிவு சசய்யப்ெடுவார்கள்  
 
சமாழி:  
நிகழ்ச்சித்திட்டத்தின் எல்லா 3 கட்டங்களும் தமிழ் சமாழியில் நடாத்தப்ெடும்.  

தலகலம:  

a) 18 மற்றும் 35 வயதிற்கு இலடப்ெட்டிருத்தல் வவண்டும்  
b) மனித உரிலமகள் அல்லது / மற்றும் ொலின சமத்துவம் வொன்ற விடயங்களில் 

வலுவான வெரார்வம், ஆர்வம் மற்றும் தவீிரமாக ஈடுெட்டிருத்தல்  
c) ஒரு சமூகம் சார்ந்த அலமப்ெின் உறுப்ெினராக இருக்க வவண்டும் அல்லது குலறந்தது 

3 வருடங்கள் சமூகம் சார்ந்த அலமப்ெில் வவலல சசய்த அனுெவம் வவண்டும். 
d) 18 மாத காலத்தில நிகழ்ச்சித்திட்டதினால் நிறுவப்ெட்ட வநாக்கங்கள், எதிர்ொர்ப்புகள் 

மற்றும் காலக்சகடுலவ உறுதிப்ெடுத்த வவண்டும் அல்லது/ மற்றும் 
நிகழ்ச்சித்திட்டத்தின் 3 கட்டங்களிலும் ெங்களிப்ெதற்கு உறுதியளிக்க வவண்டும், 
மற்றும் 18 மாத காலப்ெகுதியில் நிகழ்ச்சித்திட்டத்தின் இலக்குகலள தீவிரமாக அலடய 
தயாராக இருக்க வவண்டும் 

e) சவளிநாடு மற்றும் உள்நாட்டில் ெயைம் சசய்ய வநரம் மற்றும் விருப்ெம் 
உலடயவராக இருக்க வவண்டும்.  

f) நிகழ்ச்சித்திட்டதின்வொது செற்றுக்சகாண்ட அறிலவ சமூகத்தின் உறுப்ெினர்கள்/ 
நிறுவனங்களின் மற்லறய ஊழியர்களுடன் ெகிர்ந்து சகாள்ள தயாராக இருக்க 
வவண்டும்.  

g) ஏற்கனவவ நடாத்தப்ெட்ட முலறயான ெயிற்சி மற்றும்/ அல்லது திறன் விருத்தி 
முயற்சி ெயிற்சியிகளில் ெங்குெற்றாத விண்ைப்ெத்தாரிகள் விண்ைப்ெிக்க 
ஊக்குவிக்கப்ெடுகிறரீ்கள்.  



விண்ைப்ெிப்ெது எப்ெடி 

:ெின்வரும் இலையத்தளத்திலிருந்து விண்ைப்ெெடிவங்கலள தரவிறக்கம் சசய்து 
சகாள்ளலாம் http://neelan.org/download-forms/  (விண்ைப்ெ ெடிவங்கலள தரவிறக்கம் 
சசய்வதில் ஏவதனும் ெிரச்சலனகலள எதிர்வநாக்கினால் அவற்லற மின்னஞ்சல் அல்லது 
தொல் மூலம் அனுப்ெி லவக்குமாறு வகாரி wfp@neelan.org எனும் முகவரிக்கு மின்னஞ்சல் 
சசய்யவும்) 

விண்ைப்ெத்தின் வழிகாட்டல் மற்றும் சமர்ப்ெிக்கும் காலக்சகடுலவ: 

விண்ைப்ெம் கைைியில் தட்டச்சு சசய்யப்ெட்டு தமிழில் அல்லது ஆங்கிலத்தில் 
சமர்ப்ெிக்கப்ெட வவண்டும். விண்ைப்ெங்கள் முலறயாக பூர்த்திசசய்யப்ெட்டு 
விண்ைப்ெப்ெடிவத்தில் குறிப்ெிட்ட சகல துலை ஆவைங்கலளயும் உள்ளடக்கி இருத்தல் 

வவண்டும். விண்ைப்ெங்கள் நீலன் திருச்சசல்வம் நம்ெிக்லக சொறுப்புக்கு 2017 ஆவைி 31ம் 
திகதி அல்லது அதற்கு முன்னதாக அனுப்ெப்ெட வவண்டும்.   

மின்னஞ்சல் மூலம்: wfp@neelan.org  (தயவு சசய்து சொருள் (Subject) என்னும் இடத்தில் 

“NTT/WFT/2017/உங்களது செயர்” ஐ இடுக) 
 
தொல் மூலம்: NTT/WFP/2017 

  Programme Officer, 
  Neelan Tiruchelvam Trust (NTT), 
  16/6A, Mohideen Terrace, off Ward Place, 
  Colombo 7. 
   
  

விண்ைப்ெதாரர்கள் செண்கள் நட்புறவு நிகழ்ச்சித்திட்டம் ெற்றிய விசாரலைகளுக்கு  

இந்த நிகழ்ச்சி ெற்றிய வினாக்கள் wfp@neelan.org என்னும் மின்னஞ்சலுக்கு 
அனுப்ெிலவக்கப்ெடல் வவண்டும். அல்லது சதாடர்பு சகாள்ள வவண்டிய இலக்கம் 0770 025 
638 / 0777 670 180 / 0112 690 991 
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