هوريو ،الشبكة االجتماعية للعمل التضامني،
تعلن عن إطالق تلفزتها االجتماعية على شبكة االنترنت
هوريو ،الشبكة االجتماعية للعمل التضامني ،تفتح فصال جديدا مع إطالق تلفزة هوريو الى جانب تطورات
وأحداث أخرى.
جنيف 01 ،دسيمبر  4102ــ هوريو ،الشبكة االجتماعية للعمل التضامني ،تطلق على منصتها تلفزتها االجتماعية على
شبكة االنترنت ،تلفزة هوريو ،لكي تدعم ،عبر إنتاجاتها المتنوعة ،األعمال البناءة المؤثرة اجتماعيا.
ان هذه التلفزة الشبكية االجتماعية التي تستفيد من مساحة مخصصة بها على منصة هوريو تهدف إلى تعزيز التفاعل بين
جميع المستخدمين من منظمات وشخصيات وأعضاء لتتيح لهم باكتشاف أشخاص ينشطون لصالح العمل الت التضامني
واإلستلهام منهم .ويقول مؤسس هوريو ومديرها يوناثان باريانتي" :نريد عبر تلفتنا الشبكية االجتماعية زيادة التعرض
لألعمال اإليجابية المنجزة في العالم .يهمنا االعتراف بالتجارب اإلنسانية ،سواء اكانت فردية أو جماعية ،وتبادل المعرفة
ونشر المبادئ األصلية المتعلقة بالتقدم االجتماعي".
تبث تلفزة هوريو أفالم وثائقية قصيرة كل شهر على المنصة حيث السلسلة األولى تعرض نشاطات منظمات موجودة على
منصة هوريو وتعمل في فرنسا والكاميرون والواليات المتحدة .وكل واحد من هذه االفالم الوثائقية المعروضة يرجع الى
الصفحة الخاصة بالمنظمة عبر وصلة مخصصة لتعزيز التفاعالت على المنصة .ويضيف يوناثان باريانتي " :نبغى زيادة
التعرض على المنصة وخارجها للمنظمات التي تؤثر على المجتمعات .فتلفزتنا الشبكية االجتماعية هذه تعزز دور هوريو
كشبكة اجتماعية موجهة للعمل" .

وجدير بالذكران منصة هوريو ما زالت تتطور منذ إطالقها في نسختها بيتا العامة في دسيمبر  3102حيث انها تجمع اآلن
أكثر من  011منظمة و 311شخصية واعضاء تمثل  01جنسية.
ومنذ عقد منتدى  SIGEF 2014لالبتكار االجتماعي واألخالقيات العالمية تواصل هوريو تطورها عبر مشاريع
وأحداث عديدة منها حملة "عيش وأحلم :برازيل" وهو حدث مخصص باألعضاء يهدف إلى اعتراف هوريو في
مساهماتهم على المنصة وفي العمل الميداني .التسجيل لهذا الحدث مفتوح لجميع األعضاء حيث تختار هوريو بينهم
عضوان سيسفران الى البرازيل مجانا برفقة كريستيان هول المستكسف الماهر وشخصية هوريو.
أخيرا ،تستعد هوريو الطالق تطبيقها المحمول في حين انها تواصل جهدها في مجال التطورات التقنية على منصتها خالل
السنة المقبلة.
وسيتم توفير المزيد من المعلومات عن SIGEF 2015وأحداث هوريو في وقت الحق قريب.
حول هوريو
هوريو هي الشبكة االجتماعية للعمل التضامني حيث األعضاء والمنظمات والشخصيات يدعمون العمل التضامني
ويشجعون على إتباع نهج إنساني للتكنولوجيا .توفر هوريو لمستخدميها وظائف مفيدة للتشجيع على سبل جديدة للتفاعل
وتسهل لهم تحويل األفكار إلى أعمال ملموسة .تهدف هوريو إلى المساهمة في قيام بتفاعالت بناة بين العالمين :العالم على
االنترنت والعالم الغير المتصل .احلم وألهم واعمل.
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