
 

 جمعية الثقافة والفكر الحر

 الحاجة إلى مدربين/ات في مجال التمكين االقتصادي للمشاري    ع الصغيرة

 

 عن الجمعية: 

، تلعب دورا قياديا في تطوير 1991جمعية الثقافة والفكر الحر، وهي مؤسسة أهلية فلسطينية غير ربحية، مستقلة، تأسست عام 

المجتمع المدني الفلسطيني من خالل العمل على تطوير وتعزيز حقوق األطفال والشباب والمرأة في المحافظات الجنوبية والوسطى 

 من قطاع غزة.  

 

 عن المشروع: 

عاًما والفتيات الالتي تقل أعمارهن  11تنفذ جمعية الثقافة والفكر الحر مشروع تعزيز حماية واحترام حقوق النساء المهمشات < 

عاًما )مع وبدون اعاقة، و الناجيات من سرطان الثدي، و الناجيات من العنف المبني على النوع االجتماعي( عن طريق تعزيز  11عن 

متعددة القطاعات المستجيبة للنوع االجتماعي وفقا لمعايير القانون الدولي اإلنساني والقانون حقوق  الوصول إلى االستجابات

االنسان الدولي. )بما في ذلك الخدمات النفسية واالجتماعية والمساعدة القانونية والورشات التوعوية والتمكين االقتصادي(. 

 حتلة. بتمويل من الصندوق االنساني لألرض الفلسطينية الم

 ووفق ذلك تعلن جمعية الثقافة والفكر الحر عن حاجتها مدربين/ات في مجال التمكين االقتصادي للمشاري    ع الصغيرة. 

 حيث يشمل النشاط على: 

 حول:  وتزويدهّن بالمهارات والمعلومات الالزمةأعاله من الفئات المستهدفة  سيداتتدريب 

 إدارة المشاري    ع الصغيرة المدرة للدخل -

 الجدوى للمشاري    ع الصغيرةدراسة  -

 االدارة المالية والتسويق -

 طرق توليد األفكار اإلبداعية لتطوير المشاري    ع القائمة .  -

 

 المتوقع من التدريب: 



  المدرة للدخل )المقومات  ةأن يصبح لدى النساء المتدربات معرفة كافية حول كيفية إدارة المشاري    ع الصغير

األساسية لنجاح المشروع( وكيفية اعداد دراسة الجدوى لألفكار المطروحة ومن ثم كيفية اإلدارة المالية والتسويقية 

 . للمشروع

 المواضيع التدريبية المطلوبة: 

 ساعات تدريبية ( 11)  إدارة المشاري    ع الصغيرة المدرة للدخل .1

  ساعات تدريبية ( 11)  . دراسة الجدوى للمشاري    ع الصغيرة .2

 ساعات تدريبية ( 5)  . االدارة المالية والتسويق .3

 ساعات تدريبية ( 5).طرق توليد األفكار اإلبداعية لتطوير المشاري    ع القائمة  .4

 

 عدد الساعات التدريبية: 

 ساعات يوميا )قابلة للنقاش والتعديل( 6و أيام، 5ساعة تدريبية مقسمة الى  #31

 

 للتدريب: شروط التقدم 

 المدرب/ة ذو خبرة واسعة ولديه تجارب ممارسة سابقة.  -

 سنوات.  5المدرب /ة متخصص في المجال أو ممارس لفترات زمنية ال تقل عن  -

 تقديم عرض فني يشمل مواضيع التدريب، المنهجية، النتائج المتوقعة، واألساليب المستخدمة.  -

 تقديم عرض مالي يشمل سعر الساعة التدريب شامل المادة التدريبية.  -

تقديم توصيات مبنية على تقييم المستفيدات في التدريب بهدف تطوير األفكار وتوجيه المؤسسة للمتابعة بما  -

 يضمن التنفيذ األمثل للمشاري    ع الصغير. 

 .لتدريبمن الممكن متابعة العمل كاستشاري على المشاري    ع المنفذة بعد ا -

 

 مكان تنفيذ التدريب: 

 الحر. سيتم تنفيذ التدريب داخل شبكة وصال التابعة لجمعية الثقافة و الفكر 

 منهجية التدريب: 

تهتم جمعية الثقافة والفكر الحر، بالتدريب المبني على المشاركة الكاملة مع الفئات المستهدفة، وتهتم بالتدريبات التي تجمع ما 

 بين النظري والعملي في آن واحد. 

 

 الفئة المستهدفة من التدريب: 

كبر من  3سيدات ) منهم  #6 و المعرضات للعنف المبني على النوع السرطان عام و الناجيات من مرض  81من ذوات اإلعاقة من عمر أ

 خان يونس و مخيم المغازي . في قيزان النجار  رفح و في ( من مناطق البيوك االجتماعي  

 الفترة المتوقعة للبدء في التدريب وموعد تسليم العرض: 



 مايو. من المتوقع البدء بالتدريب خالل النصف األول من شهر  -

 7/05/0000  ن المؤسسات واألفراد هو آخر موعد الستالم العروض م -

 

 اعتبارات أخرى: 

في حال وقوع االختيار على أحد الجهات المتقدمة بالعروض التدريبية تلتزم هذه الجهة بشروط جمعية الثقافة والفكر الحر في التدريب 

 وهي كالتالي أدناه: 

  التدريب. القيام بقياس وتقدير احتياجات المتدربين في اليوم األول من 

  .تقديم مادة مدرب ومادة تدريب 

  .تنفيذ التدريب بطريقة المشاركة الفاعلة 

  .تقييم التدريب القبلي والبعدي 

  .تقديم تقرير نهائي عن التدريب 

 

 

 :يطلب من المهتمين/ات تقديم السيرة الذاتية ومقترح مالي، وذلك عن طريق البريد االلكتروني

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

 .وي

 7/15/2121 هوالموعد النهائي لتقديم الطلبات 
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