
 
 

 إعالن 
 أنشطة مجتمعية وتوثيق ةمسهل

 المركز الثقافي -جمعية الثقافة والفكر الحر 

 

بالشراكة    تعزيز المبادرات المجتمعية التي يقودها الشباب، ، (YEPتمكين الشباب )تنفذ جمعية الثقافة والفكر، مشروع 

 (، بتكليف من حكومة جمهورية ألمانيا االتحادية. GIZالوكالة األلمانية للتعاون الدولي ) من تمويلو

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

ألعمال ، وكذلك دعم المواقف والممارسات االقتصادية اإليجابية للشباب من خالل االنخراط في ريادة اCOVID-19في ظل  

 الرقمية. 

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

أربعة وعليه سوف ينفذ المشروع وفق  يباً وحساساً لكل تلك المتغيرات، ويأتي المشروع مستج91-تأثير فيروس كوفيد

  كاألتي: 

 المستوى األول: العمل مع لجان الصمود السابقة وتشكيل لجان جديدة عدد لجنتين. 

المستوى الثاني: تعزيز الممارسات االقتصادية االيجابية في المجال الرقمي عند الشباب من خالل تدريبهم 

 وتوسيع مجال الفرص االقتصادية الرقمية لديهم. 

 والتدخالت المجتمعية اآلمنة والمستجيبة  لحاجات المجتمع. المستوى الثالث: اطالق وتنفيذ المبادرات 

 المستوى الرابع: تمكين الشباب ولجان الصمود من خالل استراتيجية الخروج اآلمن من النشاطات والمبادرات. 

وعليه تتطلع جمعية الثقافة والفكر الحر، إلى التعاقد مع أشخاص مؤهلين من أجل اتمام بعض المهام في إطار المشروع 

 جنباً إلى جنب مع فريق العمل كاآلتي: 

 مسهلة أنشطة مجتمعية ومبادرات. : اسم فرصة العمل

  شهور 6: مدة العمل

 $022/ المقابل المادي الشهري

 02/   االسبوعيةساعات العمل 

 خان يونس -المركز الثقافي -: جمعية الثقافة والفكرالحرمكان العمل

 المهام: 

 تنفيذ المبادرات.متابعة المشاركة مع منسق المشروع  في عمليات التدريب للمشاركين/ات و -

واالجتماعات والتأكد من مبادئ متابعة األمور اللوجستية واالتصاالت التنسيقية المرتبطة بالتدريب واللقاءات  -

 السالمة والحماية الالزمة.

 إجراء عمليات التوثيق الكتابي وأخذ رأي المشاركين.  -

المشاركة  مع فريق العمل  في عمليات  الترويج عبر صفحات السوشيال ميديا لمنتجات الشباب في  -

 المبادرات.



  :المؤهالت

 الشهادة الجامعية األولى في مجال العلوم االنسانية واالجتماعية.   -

  وخاصة في المناطق المنكشفة في مجال العمل المجتمعيلمدة عام على األقل خبرة  -

 معرفة عالية بمجتمع منطقة خان يونس وبالتجمعات السكانية على مستوى المحافظة. -

 خبرة في مجال التوثيق -

 .رنة، وقادرة على التعامل مع الشبابالتمتع بشخصية م -

 .القدرة على العمل تحت الضغط، والتحلي بروح الفريق -

 مهارة جيدة في مجال العمل الرقمي  بما يتضمن ) الترويج، والنشر، واستخدام منصات التواصل المجتمعي(.  -

 ( Microsoft Officeمعرفة جيدة في استخدام تطبيقات الحاسوب المختلفة مثل ) -

 : اخري شروط  

 سكان محافظة خانيونس. أن تكون المتقدمة من   -

 عاماً. 52عاماً إلى  02أن يقع عمر المتقدمة بين  -

 بروح العمل الجماعي. التحلي  - 

 مهارة عالية من المرونة والسلوكية، والحساسية العالية لحاجات الناس ومالحظاتهم. امتالك  -

 . ل ضمن جمعية الثقافة والفكر الحروشروط العمأن تلتزم بمبادئ  -

 

 ت تقديم السيرة الذاتية وذلك عن طريق البريد االلكترونيايطلب من المهتم

ps.org -volunteer@cfta ،وان الخاصة بالرسالة االلكترونيةويٌشترط كتابة اسم الفرصة في خانة العن. 

وحتى الساعة الثانية عشر ظهراً، وسوف  0209/يناير/ 92الموافق/   االحدالموعد النهائي لتقديم الطلبات هو يوم 

 تقوم الجمعية باالتصال بالمرشحين الذين سيقع عليهم االختيار فقط.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


