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ال ارخ 2021/02/22 :م

استدراج عروض أسعار
تنف ذ تدر ب لف ق العمل مركز صحة المرأة

WHC/T/2021-02-09

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

رقم تل فون  -جوال

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

ﻳﺮﻏﺐ مﺮكز صحة المﺮأة – البﺮ ــج التابع لجمع ة الثقافة و الفكﺮ الحﺮ فﻲ خان ﻳو س فﻲ استدراج عﺮوض
أسعار تنف ذ تدر ﺐ لف ق العمل مﺮكز صحة المﺮأة ،وذلك من خﻼل تنف ذ مشﺮوع "معا لنصل" توفيﺮ
استجا ات تﺮاعﻲ الن ع اﻻجتماعﻲ ﻷزمة كورونا فﻲ قطاع ﻏزة الشﺮا ة مع هيئة اﻷمم المتحدة للمﺮأة – UN
 Womenو تم ل من صندوق المﺮأة للسﻼم والعمل اﻹ سانﻲ  ،WPHFفعلﻰ من ﻳﺮﻏﺐ من الشﺮات
المﺮخصة ﺣسﺐ اﻷصول واﻷفﺮاد فﻲ المشاركة عل ه تعبئة العﺮض وذلك ﺣسﺐ المواصفات والشﺮوط التال ة
:
 .1الفاتورة اسم جمع ة الثقافة و الفكﺮ الحﺮ " فﻲ ﺣال الشﺮات "
 .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 " للشﺮات واﻷفﺮاد ".
 .5الجمع ة ﻏيﺮ ملزمة أقل اﻷسعار .
 .6ال م ة قا لة لل ادة أو النقصان ب س ة .25%
 .7عملة العﺮض  :الدوﻻر.
 .8للجمع ة الحق فﻲ تجزئة العﺮض.
 .9مدة سﺮ ان العﺮض  :شهﺮ.
 .10علﻰ المورد ختم وتوقيع العﺮض.
 .11موعد استﻼم العﺮوض الساعة الحاد ة عشﺮ والنصف ص اﺣا بتار ــخ 2021 02 28م.
 .12س تم فتح العﺮوض الساعة الثان ة عشﺮ ظهﺮا بتار ــخ 2021 02 28م.
 .13سلم العﺮوض فﻲ ظﺮف مغلق ومختوم فﻲ المكتﺐ الﺮئ سﻲ خان ﻳو س.
توقيع وختم المورد
.........................

دائرة المشتر ات جمع ة الثقافة والفكر الحر
..........................
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الخدمة المطل ة:
مقدمة-:
جمع ة الثقافة والفكﺮ الحﺮ ،هﻲ مؤسسة أهل ة فلسطي ة ﻏيﺮ ر ح ة مستقلة تأسست عام 1991م تلعﺐ
دورا ق اد ا فﻲ تط ﺮ المجتمع المدنﻲ 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 من خﻼل المﺮا ز التا عة لها،
علﻰ تحقيق أهدافها اﻻستﺮات ج ة وهﻲ:
 .1تع ز دور جمع ة الثقافة والفكﺮ الحﺮ واستمﺮار تها كونها مؤسسة قائمة علﻰ ﺣقوق اﻻ سان ل سييﺮ
عمل ة التغييﺮ اﻹ جابﻲ ق ادة المجتمع.
 .2تمكين اﻷطفال ،الش اب ،ال ساء و من ﻳندرج تحتهم من ذوي اﻹعاقة فﻲ مجتمعاتهم.
 .3تمكين و ﻼء التغييﺮ المجتمعﻲ والمحلﻲ لط ح قضا ا العدالة اﻻجتماع ة ،وﺣقوق اﻻ سان فﻲ
مجتمعاتهم.
 .4ز ادة الوعﻲ واﻻعتﺮاف حقوق اﻻ سان خاصة لل ساء واﻷشخاص ذوي اﻹعاقة علﻰ مستوى صناع
القﺮار والﺮأي ورجال اﻹصﻼح.
تعلن جمع ة الثقافة والفكﺮ الحﺮ عن ﺣاجتها لمدر ين ة لمختصين ة فﻲ تدرﺐ ف ق العمل فﻲ مﺮكز صحة
المﺮأة البﺮ ــج بهدف تط ﺮ مهارات العاملين فﻲ استخدام الوسائل الﺮقم ة فﻲ ظل جائحة كورونا وال ات
تقد م الخدمات متعددة القطاعات لل ساء عن عد  .وذلك ضمن أ شطة مشﺮوع معا لنصل" توفير
استجا ات تراعي الن ع اﻻجتماعي ﻷزمة كورونا في قطاع غزة وصال" الشرا ة مع هيئة اﻷمم المتحدة
للمرأة –  UN Womenو تم ل من صندوق المرأة للسﻼم والعمل اﻹ ساني – WPHFو ــهدف المشروع
المساهمة في تع ز و سه ل توفير اﻻستجا ات المراع ة لﻼعت ارات الجندر ة ﻷزمة  COVID19في
قطاع غزة.
لذا نعلن للشﺮات واﻻفﺮاد المعنيين ،التقدم عﺮوضهم ﺣسﺐ المواصفات والمعاﻳيﺮ أدناه.
الفئة المستهدفة من التدر ب:
ف ق العمل لمﺮكز صحة المﺮأة العاملين فﻲ مجال تقد م الخدمات متعددة القطاعات لل ساء )خدمات
صح ة ونفس ة واجتماع ة وقانون ة (
المطلوب من المدر ين:
 -1تقد م تدر ﺐ ) (75ساعة تدر ة ﺣ ث ﻳتم تقس مها علﻲ دورات شتمل علﻲ الموضوعات التدر ة
التال ة:
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 .1دورة تدر ة متخصصة في تقد م اﻻستجا ات لحاﻻت العنف المبني علي الن ع اﻻجتماعي في ظل
جائحة كورونا بواقع 45ساعة تدر ة و شتمل علي المحاور التال ة-:
 السﺮ ة ومدونة اﻷخﻼق والسلوك الخاصة العمل مع ال ساء وفق المعاﻳيﺮ اﻹ سان ة الدول ة )(5
ساعات
 مسارات اﻹﺣالة و جﺮاءات ال شغ ل الموﺣدة فﻲ اوقات اﻻزمات والطوارئ ) (5ساعات
 المعاﻳيﺮ اﻹ سان ة اﻷساس ة ) (5ساعات
 الحما ة من اﻻستغﻼل واﻻنتهاك الج سﻲ ) (5ساعات
 تقد م اﻻس شارات عن عد فﻲ ظل ازمة كورونا ) 5ساعات(
 ال ات اﻻستجا ة المتعددة القطاعات لحاﻻت العنف اﻷسﺮي فﻲ ظل الطوارئ ) (5ساعات
 مهارات اﻻرشاد اﻷسﺮي  5).ساعات(
 ال ات تقد م خدمات الصحة اﻻنجاب ة لل ساء الحوامل وﺣاﻻت عد الوﻻدة وخدمات تنظ م اﻻسﺮة
فﻲ ﺣاﻻت الطوارئ ) (5ساعات
 ال شخ ص والعﻼج ﻷمﺮاض الصحة اﻹنجاب ة والج س ة وك ف ة اﻻستخدام اﻻمثل لﻸدو ة فﻲ ظل
جائحة كورونا )(5ساعات
 .2تقد م ) 25ساعة كو ش نج ونقل التعلم والخبرة من خﻼل الممارسة( عد التدر ب للف ق الصحي
والف ق اﻻس شاري .
 دورة تدر ة في المهارات المتقدمة في اﻻتصال والتواصل الرقمي في ظل جائحة كورونا بواقع 15
ساعة تدر ة و شتمل علي المحاور التدر ة التال ة
 أرشفة وﺣما ة الب انات والمعلومات ومشاركتها ش ل آمن ) (5ساعات
 ك ف ة استخدام الوسائل الﺮقم ة اﻷ ثﺮ أمانا و اجﺮاء مقا ﻼت الف دﻳو والمﺮاسﻼت )( 5
 ك ف ة التعامل مع بﺮامج وأدوات اﻻتصال الﺮقمﻲ اﻵمنة فﻲ التواصل مع المستف دات)(5
 دورة تدر ة في المهارات الح ات ة بواقع  15ساعة تدر ة و شتمل علي المحاور التال ة-:
 المهارات المتقدمة فﻲ التواصل أثناء اﻻزمات وتقد م الخدمات عن عد فﻲ ظل أزمة كورونا)(5
ساعات
 إدارة الوقت وادارة المهام المتعددة وتﺮت ﺐ اﻻول ات فﻲ ظل أزمة كورونا ) (5ساعات
 فن اﻻستماع و مهارات التفاوض وفن اﻻقناع فﻲ ظل اﻻزمات ) (5ساعات
عدد الساعات التدر ة:
عدد ) ( 100ساعة تدر ة مقسمة ما ورد اعﻼه )( 75ساعة تدر ﺐ ) (25ساعة متا عة للمتدرين
معلومات عن التقدم للتدر ب:
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الخدمات المطل ة
 مدر ين ات ذوي كفاءة فﻲ المجاﻻت السا قة الذكﺮمحت ات العرض المقدم
شتمل العﺮض التدر بﻲ المقدم من ق ل الشﺮ ات او اﻻفﺮاد علﻲ التالﻲ-:
العرض الفني و شمل:
 السيﺮة الذات ة للمدر ين.
 تقد م مادة مدرب ومادة تدر ﺐ.
 خطة تدر ة .
 مصفوفة تدر ﺐ ل ل ﻳوم تدر بﻲ ش ل منفصل
 تنف ذ التدر ﺐ ط قة المشاركة الفاعلة.
 تقي م التدر ﺐ الق لﻲ وال عدي.
 ت
الدرجة%
مع ار التقي م الفني والمالي
الرقم ق
أوﻻ التقي م الفني
د
15
المؤهﻼت والخبرات الفن ة
1
10
السيرة الذات ة للمتقدمين
2
م
15
الخبرة السا قة
3
30
مصفوفة التدر ب والمواد التدر ة والخطة الزمن ة
4
70
اجماليت التقي م الفني
30
ثان ا قالتقي م المالي
%100
اجماليرالتقي م الفني والمالي
ﻳﺮ نهائﻲ عن التدر ﺐ.
العرض المالي و شمل:
قدم العﺮض المالﻲ منفصل عن العﺮض الفنﻲ و شمل ت لفة الساعة التدر ة عملة الدوﻻر
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معايير التقي م الفني والمالي -:
الفترة المتوقعة لل دء في التدر ب وموعد سل م العرض:
من المتوقع ال دء التدر ﺐ فﻲ نها ة شهﺮ فبﺮاﻳﺮ 2021
م ان عقد التدر ب:
 س تم تحد د م ان تنف ذ التﺮد ﺐ ﻻﺣقا مع من ﻳﺮسو عل ه العﺮض.
اعت ارات أخرى:
فﻲ ﺣال وق ع اﻻخت ار علﻰ أﺣد الجهات المتقدمة العﺮوض التدر ة تلتزم هذه الجهة شﺮوط جمع ة
الثقافة والفكﺮ الحﺮ فﻲ التدر ﺐ وهﻲ التالﻲ أدناه:
 الق ام ق اس وتقدﻳﺮ اﺣت اجات المتدر ين فﻲ اليوم اﻷول من التدر ﺐ.
 تقد م مادة مدرب ومادة تدر ﺐ.
 تنف ذ التدر ﺐ ط قة المشاركة الفاعلة.
 تقي م التدر ﺐ الق لﻲ وال عدي.
 تقد م تق ﺮ نهائﻲ عن التدر ﺐ.
مﻼحظات:
 للمﺮاجعة واﻻستفسار أو لم د من المعلومات الﺮجاء اﻻتصال م سقة المشﺮوع جوال رقم:
 0597100319أو تلفون رقم2565888:
 تﺮسل جميع عﺮوض التدر ﺐ علﻰ العنوان البﺮ دي التالﻲrowaida@cfta-ps.org :

توقيع وختم المورد
.........................

دائرة المشتر ات جمع ة الثقافة والفكر الحر
..........................
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العرض المالي :
الرقم

الصنف

2
3

5
5
5

الحما ة من اﻻستغﻼل واﻻنتهاك الج سﻲ

4

5

تقد م اﻻس شارات عن عد فﻲ ظل ازمة كوف د 19

5

5

ال ات اﻻستجا ة المتعددة القطاعات لحاﻻت العنف
اﻷسﺮي فﻲ ظل الطوارئ
مهارات اﻻرشاد اﻷسﺮي

6
7
تنف ذ تدر ﺐ
لف ق العمل

9

10
11
12
13
14
15
16

المواصفات
السﺮ ة ومدونة اﻷخﻼق والسلوك الخاصة العمل مع
ال ساء وفق المعاﻳيﺮ اﻹ سان ة الدول ة
مسارات اﻹﺣالة و جﺮاءات ال شغ ل الموﺣدة فﻲ
اوقات اﻻزمات والطوارئ
المعاﻳيﺮ اﻻ سان ة اﻻساس ة

1

8

الوحدة ال م ة سعر الوحدة $

تنف ذ اشراف
ومتا عة

اﻻجمالي $

ال ات تقد م خدمات الصحة اﻻنجاب ة لل ساء
الحوامل وﺣاﻻت عد الوﻻدة وخدمات تنظ م اﻻسﺮة
فﻲ ﺣاﻻت الطوارئ
ال شخ ص والعﻼج ﻷمﺮاض الصحة اﻹنجاب ة
والج س ة وك ف ة اﻻستخدام اﻻمثل لﻸدو ة فﻲ ظل
جائحة كورونا
تدر ﺐ ﺣول أرشفة وﺣما ة الب انات والمعلومات
ومشاركتها ش ل آمن

5
5
5
ساعة
5

5

تدر ﺐ ﺣول ك ف ة استخدام الوسائل الﺮقم ة اﻷ ثﺮ
أمانا و اجﺮاء مقا ﻼت الف دﻳو والمﺮاسﻼت.
ك ف ة التعامل مع بﺮامج وأدوات اﻻتصال الﺮقمﻲ
اﻵمنة فﻲ التواصل مع المستف دات.
المهارات المتقدمة فﻲ اﻻتصال والتواصل أثناء
اﻻزمات
إدارة الوقت وادارة المهام المتعددة وتﺮت ﺐ اﻻول ات

5

فن اﻻستماع و مهارات التفاوض وفن اﻻقناع

5

اﻻشﺮاف والمتا عة مع المتدر ين عد التدر ﺐ أثناء
العمل

30

5
5
5

اﻻجمالي الدوﻻر أرقام
اﻻجمالي الدوﻻر حروف
توقيع وختم المورد
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دائرة المشتر ات جمع ة الثقافة والفكر الحر
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