إعالن خارجي
فرص تدريبية للشباب
المركز الثقافي – جمعية الثقافة والفكر الحر

جمعية الثقافة والفكر الحر ،جمعية أهلية فلسطينية ،غير ربحية ،مستقلة ،تأسست عام  ،1991تلعب دوراً قياديا ً في
تطوير المجتمع المدني الفلسطيني من خالل العمل على تطوير قدرات األطفال و الشباب و المرأة في المحافظات
الجنوبية و الوسطى من قطاع غزة.

تقديم:
يعمل المركز الثقافي التابع ل جمعية الثقافة والفكر الحر ،وفق سياسية تركز على إتاحة الفرصة للشباب لالندماج
بشكل فعال ،والمشاركة بشكل نوعي في قيادة وتنفيذ النشاطات الثقافية والمجتمعية واإلعالمية التي يشرف المركز
ق اإلنسان ،وتجذير الهوية الثقافية الفلسطينية ،والقضايا المرتبطة بواقع
على تنفيذها ،والتي تُعنى بقضايا حقو ِ
الشباب الفلسطيني.
ويأتي هذا النهج كأسلوب يتبعه المركز من أجل تحقيق مبدأ المشاركة الشبابية ،وتعزيز وتطوير الشباب بالمهارات
الالزمة في المجاالت الثقافية واإلعالمية ،لخلق قادة شباب فاعلين ومميزين ليكونوا سفراء تغيير في مجتمعاتهم.
ووفق ذلك يعمل المركز على تنفيذ مشروع إصرار "تمكين وانخراط الشباب" بالشراكة مع مؤسسة هيكس ايبر
" ."HEKS-EPERحيث يسعى المركز لعقد ورش تدريب لعدد  40شابا ً من المحافظات الجنوبية ،بهدف تعزيز
مهاراتهم في مجال تقديم المساعدات اإلنسانية المبنية على نهج حقوق اإلنسان ،من خالل استخدام األدوات الثقافية
واإلعالمية والمجتمعية كأدوات الضغط والمناصرة واهتمام لصالح قضايا المجتمع،
حيث يشمل المشروع على:
المرحلة األولى :تدريب الشباب وتزويدهم بالمهارات والمعلومات الالزمة من أجل مناصرة القضية التي سوف
يتم اختيارها من قبل الشباب أنفسهم ،واستخدام األدوات اإلعالمية والثقافية والمجتمعية لمناصرتها ،من خالل
• تدريب تمهيدي للشباب حول المساعدة اإلنسانية باستخدام النهج القائم على حقوق اإلنسان واللوائح الدولية
والقضايا ذات الصلة والتي ستشتمل على :إعداد الشروط المرجعية والسياسات واألخالقيات ومدونة
السلوك مع الشباب.
• تطوير المهارات (بما في ذلك األدوات) الكتابة اإلبداعية ،تطوير أوراق الحقائق ،أوراق السياسات،
الراديو ،الفيديو ،المجالت ،أوراق الموقف.
المرحلة الثانية :دمج الشباب في بيئة العمل والبدء في عملية خلق منتجات شبابية تعبر عن رأي الشباب في
القضية موضع االهتمام باستخدام األدوات الثقافية واالعالمية والمجتمعية المتنوعة
المرحلة الثالثة :التنفيذ واالطالق ،حيث سينفذ الشباب تدخالتهم/مبادراتهم المشتركة مع المجتمع الواسع من
منظمات المجتمع المحلي ومجموعات الناشطين والشباب األقران واإلعالم والصحفيين وصانعي السياسات
والقرارات التي ستساعدهم على معالجة قضاياهم الداعية لالهتمام.
وعليه يهتم المركز الثقافي التابع لجمعية الثقافة والفكر الحر ،باختيار مجموعة من الشباب الفاعل والجاد والملتزم
بقضايا المجتمع ولديه ميل إيجابي نحو التأثير والتغيير لألفضل ،من أجل االنخراط في فعاليات المشروع ،والعمل
كفريق معا ً من أجل مناصرة قضايا المجتمع والشباب على وجهة التحديد .وذلك وفق المعايير اآلتية :

معايير االختيار :
✓
✓

✓
✓
✓
✓

أن ت/يكون عمر المتقدم/ة من  35 – 19عاما ً
أن ت/يكون لدى المتقدم/ة المهارات األساسية في أحد المجاالت اآلتية (وسائل اإلعالم االجتماعية
أو اإلنتاج اإلذاعي أو التسويق االلكتروني – إعداد أوراق الموقف والحقائق والسياسة – الموسيقى
– الحراك المجتمعي والتفعيل الجماهيري)
أن ت/يكون من سكان المحافظات الجنوبية
الرغبة في التطوع والعمل بروح الفريق
أن ت/يكون لديه االستعداد للتعلم وتبادل الخبرات.
ابداء مستوى عا ِل من االلتزام بالتدريب والفعاليات الالحقة والمتوقع استمراها لمدة عام كامل

مالحظات /
 -1سيتم اختيار مجموعة من الشباب بعد التدريبات للعمل بمكافأة مقطوعة ومحددة وذلك بناء على التقييم
والمقابلة والكفاءة.
 -2يشجع المركز مشاركة الشباب من كال الجنسين ومشاركة األشخاص ذوي اإلعاقة.

يُطلب من المهتمين إرسال سيرتهم الذاتية وذلك عن طريق البريد اإللكتروني volunteer@cfta-ps.org
الموعد النهائي لتقديم الطلبات هو األحد الموافق  2018/11/25وسوف تقوم الجمعية باالتصال بالمرشحين الذين
يقع عليهم االختيار فقط.

