
 

 

 

 جمعية الثقافة والفكر الحر 

 في منطقة قاع القرين خان يونسفرصة تنموية ريادية للشباب  

 

م تلعب دورا قياديا في  1991جمعية الثقافة والفكر الحر هي مؤسسة أهلية فلسطينية عير ربحية مستقلة تأسست عام 

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

  -هي: وعلى تحقيق اهدافها االستراتيجية  لها،الل المراكز التابعة تعمل جمعية الثقافة والفكر الحر من خ غزة،قطاع 

تعزيز دور جمعية الثقافة والفكر الحر واستمراريتها كونها مؤسسة قائمة على حقوق االنسان لتسيير عملية  -

 التغيير اإليجابي بقيادة المجتمع. 

  مجتمعاتهم.في  تمكين األطفال، الشباب، النساء وبمن يندرج تحتهم من ذوي اإلعاقة -

 تمكين وكالء التغيير المجتمعي المحلي لطرح قضايا العدالة االجتماعية وحقوق االنسان في مجتمعاتهم.  -

زيادة الوعي واالعتراف بحقوق االنسان خاصة النساء وذوي اإلعاقة على مستوى صناع القرار والرأي ورجال  -

 اإلصالح. 

 

من أجل تعزيز العدالة المجتمعية، وتعميق العالقات اإلنسانية، بين جميع ومن هنا تعمل جمعية الثقافة والفكر الحر 

مش   ر جمعية الثقافة والفكر الح تنفذ ، ووفق هذه الرؤيا العميقة والواسعة، مالنظر عن جنسهم، انتماءاته األشخاص بغض

يأتي هذا المشروع  من أجل  ، حيث0201ما بعد عدوان مايو  (CRECsاستجابات لجان  تعزيز المرونة المجتمعية ) روع 

في منطقة حي االمل من أجل تنفيذ زيادة تحسين الوحدة الصحية في قاع القرين، واستكمال العمل في المساحات األمنة 

رفاه الناس من خالل تنفيذ األنشطة الترفيهية في المنطقة، ومن جانب آخر تطوير المساحة االمنة  في الحي الياباني لتقديم 

 نفسية واالجتماعية لكل من األطفال والنساء. الخدمات ال

 

 وظائف 4: عدد عدد الوظائف المطلوبة-

 محرك/ة مجتمعي/ة   -    أخصائي/ة نطق     -   ممرض/ة  -  أخصائي/ة عالج وظيفي -

 

 شهور  4 مدة التعاقد: -

 حي قاع القرين في مقر الوحدة الصحية التابعة للجنة صمود قاع القرين.  -خانيونس  مكان العمل: -

 

 : المنطقةخلفية 

أالف  12قاع القرين أحد المناطق المهمشة على مستوى مدينة خانيونس وهي تقع الجنوب الشرقي لها، ويقطنها حوالي  

 
ً

ضمن  يعيش السكان فينسمة وهي تفتقر للخدمات األساسية مثل الشوراع ، والصرف الصحي، والخدمات الصحية، وايضا

ن عدم ، فضال عديد من االعاقات  المتنوعة على حركية وسمعية ونطقمما خلف الععائالت ممتدة، يكثر فيها زواج األقارب 

قدرة السكان في المنطقة للوصول إلى الخدمات الثقافية والتثقيفية والتعليمية التي تساعد في رفع الوعي. كما تعاني المنطقة 

 عالي بين السكان بشكل عام والشباب بشكل خاص. من  مستوى بطالة 

نة تم تشكيلها مخالل لجنة صمود محتمعية  ت جمعية الثقافة والفكر الحر مع المنطقة من تدخل 0202، 0219في العام 

من التدخالت مثل انارة الشوارع والعمل على انشاء بمجموعة وقد تم القيام ، من أجل تعزيز صمود المجتمعأهالي الحي 

 .وليتقدم خدمات لألطفال وكبار السن والنساء بشكل ألوحدة صحية في الحي 



سين من أجل المساهمة في تح تسعى جميعة الثقافة والفكر الحر، إلى البناء على تلك التجربة  وتطوير الوحدة الصحية

الفئات  وظائف عمل لتقديم الخدمات لصالح 4من خالل العمل على استقطاب عدد  حياة السكان هناك وحمايتهم، 

 المستهدفة في المنطقة كاالتي: 

 
ا
 عالج وظيفي:  ي/ة أخصائ: أول

 : المهام المطلوبة

 وإجراء التمارين المخصصة لهم الستعادة عمل األطراف. العضالت  لتنميةالعمل مع اطفال االعاقات الحركية  -

مساعدة األطفال  من خالل التمارين المخصصة على التوازن والوقوف والجلوس وتدريبات متعلقة باالستخدام  -

 الصحيح للجسد. 

  أساليب الرعاية. تقديم االرشا -
ً

كبر سنا  دات الخاصة لالهل للقيام برعاية األطفال من ذوي اإلعاقة الصغار، وتعليم األ

 المشاركة في ورش العمل التثقيفية الخاصة باالهالي لرفع وعي األهل بالتعامل األمثل مع األشخاص ذوي اإلعاقة.  -

  التي تقدم نفس  -
ً

كثر تخصصا الخدمات إلمكانية تحويل الحاالت في حال تطلب لديه معرفة عامة بالمراكز األ

 التدخل مستوى أعلى. 

 . 19-يتمتع بحاسسية عالية وفهم عميق حول اإلجراءات الصحية السليمة في ظل جائحة كوفيد -

 

: أخصائي/ة 
ً
 نطقثانيا

 المهام المطلوبة: 

 تقييم وتشخيص االضطرابات اللغوية التي يعاني منها األطفال.  -

 اجراء التدخالت العالجية  والتحسينية لألطفال الذين يعانون من الحبسات الكالمية ) مثل التأتأة واللجلجة إلخ(  -

 الخاصة لالهل فيما يتعلق باضطرابات النطق. ثقيفية المشاركة في الجلسات الت -

 . تقديم االرشاد الفردي لالهل وتدريبهم على قيادة تمارين النطق مع أطفالهم في البيت -

  التي تقدم نفس الخدمات إلمكانية تحويل الحاالت في حال تطلب  -
ً

كثر تخصصا لديه معرفة عامة بالمراكز األ

 التدخل مستوى أعلى. 

 . 19-يتمتع بحاسسية عالية وفهم عميق حول اإلجراءات الصحية السليمة في ظل جائحة كوفيد -

 

: ممرض
ً
 /ةثالثا

  المهام المطلوبة: 

قدرة على  تقديم اإلسعافات األولية التي قد يتعرض لها السكان وخاصة األطفال وكبار السن مثل الكسور، اللديه  -

 الجروح العميقة . و 

ع الحقن باالبر،  غيار للجروح، التعامل السري    قياس الضغط، تقديم خدمات التمريض السريعة مثل ) قياس السكر،  -

 مع الحروق( 

 . 19-حول اإلجراءات الصحية السليمة في ظل جائحة كوفيد يتمتع بحاسسية عالية وفهم عميق -

على دراية واسعة بالمؤسسات الصحية الرسمية وغير الرسمية واألطباء إلمكانية تحويل الحاالت التي تقتضي تدخل  -

 ان اقتضت الحاجة.  طبي على مستوى أعلى إلى الجهات المختصة والمتابعة مع الحالة

 

 

 



:  مثقف ومحرك مجتمعي ) متخصص في علم االجتماع( 
ً
 رابعا

 المهام المطلوبة: 

قيادة ورش التثقيف لالهل حول قضايا العنف االجتماعي،  والزواج المبكر والتعامل السليم مع األطفال ذوي  -

 اإلعاقة. 

 أيام طبيية مجانية بالتنسيق مع جهات االختصاص في الحي.  3تنفيذ عدد  -

 ة الصمود تفعيل دورها التنموي في دعم وتشجيع األهالي على المشاركة المجتمعية. العمل مع لجن -

 تنفيذ محاضرات توعية لالهالي حول قضايا سلوكية لألطفال -

 

 للوظائف شروط التقدم

 المذكورة أعاله. الدرجة الجامعية األولى في مجال أحد التخصصات  -

 خبرة سنيتن على اقل تعديل في نفس المجال في مؤسسات أهلية أو خاصة أو حكومية.  -

 أن ت/يكون من سكان منطقة قاع القرين بالمقام األول، أو المناطق المجاورة.  -

 (Word. Excelأن ت/يكون  لديه قدرة على التعامل مع أنظمة الحاسوب المختلفة ) -

 ير. أن ت/يكون لديه مهارة في كتابة التقار  -

تشجع جمعية الثقافة والفكر الحر، وكذلك اللجنة الُمشكلة من قبلها  لجنة صمود قاع القريق األشخاص ذوي  -

 اإلعاقة للتقدم للشواغر الوظيفية أعاله.  

 

تعبئة النموذج المرفق يطلب من المهتمين/ات   

https://forms.gle/G1tjP2vaBpSwii4d8 

، وسوف تقوم الجمعية باالتصال بالمرشحين  0203 سبتمبر 31 الموعد النهائي لتقديم الطلبات هو االثنين الموافق 

 الذين  يقع عليهم االختيار فقط . 

https://forms.gle/G1tjP2vaBpSwii4d8

