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ال ارخ 2018/10/14 :م

استدراج عروض أسعار لتنف ذ
تدر ب لغة اشارة " " Sign language trainings

HQ/T/2018-10-55

اسم مقدم العرض  ..............................................رقم المشتغل مرخص
العنوان ......................................................

رقم تل فون  -جوال

.........................
...........................

ﺗرغب جمع ة الثقافة و الفكر الحر في ﺗنف ذ ﺗدر ب لغة اشارة  ،وذلك ضمن مشروع ﺗﻼقي و تم ل من الو الة
اﻷلمان ة للتنم ة ) ، (GIZفعلى من يرغب في المشاركة من الشرات المرخصة حسب اﻻصول واﻷفراد  ،عل ه
ﺗعبئة العرض وذلك حسب المواصفات والشروط التال ة :
 .1الفاﺗورة اسم جمع ة الثقافة و الفكر الحر
 .2يتم سد د الم لغ ش ك خﻼل  28يوم من ﺗار ــخ استﻼم الفاﺗورة
 .3السعر شامل ضر ة الق مة المضافة
 .4إرفاق شهادة خصم ضر بي من المنبع
 .5الجمع ة غير ملزمة أقل اﻷسعار .
 .6ساعات التدر ب قا لة لل ادة أو النقصان ب س ة .25%
 .7عملة العرض  :الش ل
 .8مدة سران العرض  :أسب ع
 .9على المورد ختم وﺗوقيع العرض
 .10موعد استﻼم العروض الساعة الواحدة ظهرا بتار ــخ 2018 10 17م.
 .11س تم فتح العروض الساعة الواحدة والنصف ظهرا بتار ــخ 2018 10 17م.
 .12سلم العروض في ظرف مغلق ومختوم في المكتب الرئ سي خان يو س
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مقدمة
جمع ة الثقافة والفكر الحر ،وهي مؤسسة أهل ة فلسطي ة ،غير ر ح ة ،مستقلة ،ﺗأسست عام  ،1991ﺗلعب دورا ق اد ا
في ﺗط ر المجتمع المدني الفلسطيني من خﻼل العمل على ﺗط ر حقوق اﻷطفال والش اب والمرأة في المحافظات
الجن ة والوسطى من قطاع غزة .ﺗعمل جمع ة الثقافة والفكر الحر و من خﻼل المرا ز التا عة لها ،على ﺗحقيق أهدافها
اﻻستراﺗ ج ة وهي:
.1
.2
.3
.4

ﺗع ز دور جمع ة الثقافة والفكر الحر واستمرار تها كونها مؤسسة قائمة على حقوق اﻹ سان؛ لت سير عمل ة
التغيير اﻻ جابي ق ادة المجتمع
ﺗمكين اﻷطفال والش اب وال ساء واﻻشخاص ذوي اﻹعاقة؛ ليتقلدوا دور و ﻼء التغيير في مجتمعاﺗهم.
ﺗمكين و ﻼء التغيير المجتمعي ،والمحلي لط ح قضا ا العدالة اﻻجتماع ة ،وحقوق اﻹ سان في مجتمعاﺗهم.
ز ادة الوعي واﻻعتراف حقوق اﻹ سان خاصة لل ساء واﻷشخاص ذوي اﻹعاقة  -على مستوى صناع القرار والرأي
ورجال اﻹصﻼح.

ن ذة عن مشروع تﻼقي:
ﺗعمل جمع ة الثقافة والفكر الحر و تم ل من المؤسسة اﻷلمان ة للتعاون الدولي  GIZعلى ﺗنف ذ مشروع ﺗﻼقي
والذي يهدف إلى ﺗوفير حاضنة دامجة قودها المجتمع سهل انخراط ومشاركة الش اب والمؤسسات القاعد ة وأ ضا
رفع وعيهم حول آل ات التعامل مع القضا ا الحقوق ة المس ندة الى النهج القائم على حقوق اﻹ سان .عمل المشروع على
ثﻼثة مست ات مختلفة (1:بناء قدرات المؤسسات واﻷعضاء واﻷفراد من أجل اﻻنخراط ش ل أفضل مع المجتمع من
خﻼل أدوات التغيير اﻹ داع ة (2 ،ﺗنظ م حمﻼت ﺗقودها المجتمعات المحل ة والش اب والتي من شأنها اعﻼم الجمهور
الخدمات المتاحة خص ًصا لل ساء والفت ات والتي من شأنها ﺗمكين وصولهن ش ل أفضل إلى الخدمات (3 ،ﺗنف ذ حملة
مناصرة قودها الناس ومستمدة من الخطة اﻻستراﺗ ج ة للمناصرة الخاصة ش كة وصال .المكونات الثﻼثة ﺗلك س تم
ﺗنف ذها في المساحة اﻵمنة التي يوفرها المشروع وأ ضا في مواقع المؤسسات القاعد ة أعضاء ش كة وصال.
ﺗعلن جمع ة الثقافة و الفكر الحر وفي اطار ﺗنف ذ مشروع ﺗﻼقي عن حاجتها لمدرب ة لغة اشارة لتنف ذ عدد  2ﺗدر ب
لغة إشارة لطواقهما )مبتدأ  +متوسط(  ،لذا نامل من مرا ز التدر ب و اﻷفراد المعنيين ،التقدم عروضهم التدر ة

الخدمة المطل ة من تدر ب لغة اﻹشارة )مبتدأ( :
-1
-2
-3
-4

ﺗمكين مجموعة من الموظفين يتراوح عددهم من  20-18موظف ة من المهارات اﻷساس ة للغة اﻹشارة
معدل ساعات المستوي التدر بي  20ساعة
القاعة متاحة لدي جمع ة الثقافة و الفكر الحر  -خانيو س
التدر ب س كون خﻼل شهري أ ت ر – نوفمبر 2018

الخدمة المطل ة من تدر ب لغة اﻹشارة )متوسﻂ( :
-1
-2
-3
-4

ﺗمكين مجموعة من الموظفين ي لغ عددهم  15موظف ة ﺗق ا من المهارات المتوسطة للغة اﻹشارة ما
مكنهم من التواصل الج د مع اﻷشخاص ذوي اﻹعاقة السمع ة
معدل ساعات المستوي التدربي  30ساعة
القاعة متاحة لدي جمع ة الثقافة و الفكر الحر -خانيو س
التدر ب س كون خﻼل شهري نوفمبر -د سمبر 2018
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 .1محت ات العرض المقدم :
شتمل العرض التدر بي المقدم من ق ل المؤسسات أو اﻷفراد المعنيين علي التالي:

 العرض الفني و شمل :
-

المادة التدر ة التي س تم ﺗناولها في ل ﺗدر ب
خطة زمن ة مقترحة للتنف ذ التدر ب .
السيرة الذاﺗ ة للمدر ين .

 العرض المالي و شمل:
-

قدم العرض المالي منفصل عن العرض الفني و شمل ﺗ لفة الساعة التدر ة و التي شمل التدر ب  +المادة
التدر ة ،إجمالي الت لفة العامة للتدر ب.

 .2الفترة المتوقعة لل دء في التدر ب وموعد سل م العرض :
-

من المتوقع أن يتم ﺗنف ذ التدر ب اﻷول )المبتدأ( خﻼل اﻷسب ع الرابع من شهر أ ت ر  ، 2018اما التدر ب
الثاني )المتوسط( خﻼل اﻷسب ع الثالث من شهر نوفمبر.
أخر موعد ﻻستﻼم عروض التدر ب من المؤسسات و اﻷفراد هو  17أ ت ر .2018

 .3م ان عقد التدر ب :
التدر ب س عقد في المقر الجد د لنادي الشروق واﻷمل التابع لجمع ة الثقافة و الفكر الحر وال ائن في حي البراق
غرب حي اﻷمل خانيو س.

 .4اعت ارات أخرى :
في حال وق ع اﻻخت ار علي أحد الجهات المتقدمة العروض التدر ة ﺗلتزم هذه اﻷخيرة بتقد م التالي لجمع ة
الثقافة و الفكر الحر:
 ﺗقد م المادة العلم ة للتدر ب . ﺗنف ذ التدر ب ط قة المشاركة الفاعلة . ﺗقد م ﺗق ر مستوي للموظفين ق لي و عدي ﺗقد م ﺗق ر نهائي عن التدر ب .مﻼﺣﻈة:1
للمراجعة أو اﻻستفسار أو لم د من المعلومات الرجاء اﻻﺗصال م سقة الدمج لﻸشخاص ذوي اﻹعاقة على ﺗلفون
082075929 - 08:2051299
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المواصفات :

الرقم

1

الصنف

تنف ذ تدر ب لغة
اشارة
Sign Language
Training- Two
Levels
(Primary and
Intermedicals

الوﺣدة

المواصفات
تنف ذ تدر ب لغة اشارة عدد 2
مستوى )مبتدئ ومتوسﻂ (
ﺣسب المواصفات التال ة :
 ﺗمكين مجموعة من الموظفين
ي لغ عددهم من 20-18موظف ة
ﺗق ا من المهارات المبتدئة للغة
اﻹشارة معدل 20ساعة ﺗدر ة
 ﺗمكين مجموعة من الموظفين
ي لغ عددهم  15موظف ة ﺗق ا
من المهارات المتوسطة للغة
اﻹشارة ما مكنهم من التواصل
الج د مع اﻷشخاص ذوي اﻹعاقة
السمع ة معدل  30ساعة ﺗدر ة

ساعة

ال م ة

سعر الوﺣدة
الش ل

اﻻجمالي
الش ل

50

اﻻجمالي اﻷرقام ش ل
اﻻجمالي الحروف ش ل
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