
 اعالن  منح مبادرات مجتمعية 

، "الناجين والمجتمعات المحلية بقيادةاالستجابة للمخاطر مشروع "  شبكة وصال –تنفذ جمعية الثقافة والفكر الحر 

من خالل استخدام المهارات ة خان يونس الى دعم المجتمعات المتأثرة باألزمات في محافظ خاللهالذي نسعى من 

 حداث تغيير ايجابي مستدام.إلتنظيمهم وتمكينهم من دعم أنفسهم ووالخبرات المشتركة 

منطقتي خان يونس ) محافظة جمعية الثقافة والفكر الحر بدعوة المجتمعات المحلية في نا فيوبناء عليه يسر

ل المجتمعات المحلية حسب أولويات ك احتياجاتمجتمعية تحاكي  من أجل التقدم لمبادرات( المواصي وحي الياباني

 بما يعزز من صمودهم والتقليل من درجة تأثرهم باألزمات. مجتمع
 

 :والتزاماتشروط 

يجب أن تغطي عدة قطاعات ومواضيع تشمل الترابط والتداخل بين العمل اإلنساني والعمل المبادرات المقدمة  -1

 .والطوارئ واالستجابة لألزمات التنموي
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قدمة يجب أن تراعي  -4  وليس أفراداً بعينهم. بشكل عام المجتمع خدمةالمبادرات الم 

 مرونة سبل العيش من خالل العمل الجماعي والتنظيم الذاتي. فرص بناءأن تؤدي أنشطة المبادرة إلى تعزيز  -5
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 ار المبادرات:ياخت تفاصيل مرحلة

 الفترة الزمنية المهمة
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  التابعة لجمعية الثقافة والفكر الحر الكائن في: خانيونس شبكة وصال  مقر زيارةللتقدم للمبادرات بإمكانكم– 

 لتعبئة نموذج المبادرة الورقي وتسليمه في نفس المكان.بجوار روضة الحرية  –الحي الياباني 
 / او تحميل طلب المبادرة من خالل الرابط التالي 
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  :ألي استفسارات يمكنكم التواصل مع ممثلي لجان تعزيز الصمود المجتمعي في المنطقتين 
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