
 

 

 

 المركز الثقافي -جمعية الثقافة والفكر الحر 

 

 بين في مجال العمل الحر ومهارات التصميماستقطاب مدر
 

تعزيز المبادرات المجتمعية التي يقودها الشباب،   بالشراكة  ، (YEPتنفذ جمعية الثقافة والفكر، مشروع تمكين الشباب )

 (، بتكليف من حكومة جمهورية ألمانيا االتحادية. GIZ) الدوليالوكالة األلمانية للتعاون  من تمويلو

بهدف تعظيم دور وقدرة  لجان الصمود الشبابية  في المناطق  المنكشفة،  لالستجابة لالحتياجات اإلنسانية للمجتمعات في ظل  

COVID-19ادة األعمال الرقمية. ، وكذلك دعم المواقف والممارسات االقتصادية اإليجابية للشباب من خالل االنخراط في ري 

يعمل المشروع في بيئة قطاع غزة التي تعيش تحديات مرتبطة بالفقر والبطالة  والحصار ، وفي ظل فترة حرجة من زيادة 

  ، ويأتي المشروع مستجيباً وحساساً لكل تلك المتغيرات91-تأثير فيروس كوفيد

لتقديم برنامج تدريبي لتطوير مهارات الشباب في مجال  فريق تدريب  اختياروعليه تتطلع جمعية الثقافة والفكر الحر، إلى 

يم وخاصة اإلنفوجرافيك، والفوتوشوب، باالضافة لتقنيات العمل الحر، التي تفضي إلى جعل الشباب ريادين وأصحاب ملتصا

 مشاريع رقمية. 

 هدف التدريب 

ً )  02يهدف التدريب إلى تطوير مهارات عدد  إناث(، متضمنين أشخاص ذوي اعاقة، في  %02ذكور  %02شابا

مجال العمل الحر  والتصميم،  وتعزيز وجودهم واندماجهم في سوق العمل االلكتروني  من أجل أن يصبحوا أصحاب 

 مشاريع في الفضاء الرقمي. 

 المتوقع من التدريب

وا يمتلكون مهارات عالية في مجال التصميم وخاصة فيما يتعلق ) باألنفوجرافيك بحأص ون/اتبالمتدر  -

 والفوتوشوب( .

 يمتلكون المهارات الالزمة لهم للعمل العمل عبر منصات العمل الرقمي . وا بحأصون/ات المتدرب -

مبادراتهم وأعمالهم متاجر خاصة بهم في الفضاء الرقمي، وجاهزون إلطالق  يمتلكونوا بحأصون/ات المتدرب -

 الرقمية.

محميون ضمن بيئة الفضاء اإللكتروني من خالل تدريبهم وتزويدهم بمهارات األمان وا بحأصون/ات المتدرب -

 الرقمي. 

 منهجية التدريب: 

يهتم المركز بالتدريب المبني على المشاركة مع أصحاب المصلحة،  والقائم على التجربة والممارسة المباشرة، ويقدر 

وضمن فريق مدربين، وسوف  المركز العروض التي تتقدم وفق نظام الورش العملية المباشرة لمحاكاة مادة التدريب

 . تكون الجمعية مهتمة  بالفريق الذي يقدم عرضاً مستجيبا للشروط اآلتية

 أن يتضمن التدريب نماذج عملية مباشرة تحاكي مهارات الشباب.  -



يل االطار الفني للتدريب مع المتدربين )مع مالحظة أنه يمكن اضافة مسار جديد  أن يتم تقدير االحتياجات ووتعد -

 في مجال التصميم ( 

 أن يكون التدريب مبني  على أساس التجريب والمحاكاة للواقع  ليس نظرياً.  -

 الفئات المستهدفة: 

 من المتوقع ان يشارك في التدريب الشباب/ات وفق اآلتي: 

 . من مناطق جنوب ووسط قطاع غزة  -

 من االشخاص الذين يمتلكون مهارات أولية في المجال الرقمي والتصميم. -

سوف يشارك في التدريب أشخاص ذوي اعاقة لم يتم تحديد طبيعة اإلعاقة في الوقت الحالي، لذا يتطلب أن يكون  -

 التدريب مصمم لالستجابة إلى حاجات خاصة مرتبطة. 

وف يكونوا من طلبة الجامعات سنة ثانية في مجال الوسائط المتعددة والتصميم أو أي المشاركين/ات س -

 تخصصات ذات عالقة، أو من الخريجين الجدد في نفس المجال. 

ال يشترط على المتقدمين أن يكون لدهم مشاريع سابقة في الفضاء الرقمي، وفي نفس الوقت ال توجد قيود على  -

 اريع سابقة وبحاجة إلى تطويرها. المتدربين الذين يمتلكون مش

 إناث 92ذكور وعدد  92شخصا منهم  02المتدربين سيكون عددهم  -

 

 الخدمات المطلوبة: 

، وفي منطقة خانيونس، في جمعية الثقافة والفكر وبشكل ثانوي عن بعد  سوف يعقد التدريب بشكل أساسي وجاهي

 الحر، المركز الثقافي، وسوف يكون مطلوب من فريق التدريب المتقدم االستجابة لتقديم الخدمات اآلتية: 

 ساعة تدريبية أولية ما بين نظري وعملي  لتدريب الشباب/ت على التصميم والعمل الحر.  02تنفيذ عدد  -

 . الرقمية لبناء أكبر لمهارات الشباب واطالق مشاريعهم (، متابعة وتعديل وتطوير ) ةساعة عملي 02تنفيذ عدد  -

 تنفيذ جلسة تقدير االحتياجات وتعديل برنامج التدريب. -

 تنفيذ التقييم القبلي والبعدي للمتدربين. -

 

 المستندات المطلوب تقديمها:

 والسيرة الذاتية لفريق العمل  المنهجيةالذي يتضمن  العرض الفني -

 عرض مالي يتضمن سعر الساعة -

 التقييم القبلي والبعدي. -

 تقديم تقرير دوري ونهائي. -

 

 مالي، وذلك عن طريق البريد االلكتروني:الفني والمقترح اليطلب من المهتمين/ات تقديم 

trainer@cfta-ps.org  .ويٌشترط كتابة اسم الفرصة في خانة العنوان الخاصة بالرسالة االلكترونية 
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