
 

 المركز الثقافي. -جمعية الثقافة والفكر الحر

 شبابية تسيناريوها خالل بناءورش تعلم ومساءلة ونقاش من 

 

م تلعب دورا قياديا في تطوير المجتمع المدني من خالل العمل على تطوير  1991جمعية الثقافة والفكر الحر هي مؤسسة أهلية فلسطينية عير ربحية مستقلة تأسست عام 
الل المراكز التابعة لها، على تحقيق اهدافها حقوق األطفال والشباب والمرأة في المحافظات الجنوبية والوسطى من قطاع غزة، تعمل جمعية الثقافة والفكر الحر من خ

  -وهي: االستراتيجية 

 تمع. تعزيز دور جمعية الثقافة والفكر الحر واستمراريتها كونها مؤسسة قائمة على حقوق االنسان لتسيير عملية التغيير اإليجابي بقيادة المج -

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

 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. -

 

لذي يهدف إلى: وا، لوكسمبورغمؤسسة روزا  من بتمويل "الشباب يقودون التغيير ويحدثون االبتكار" تنمية الشبابمشروع: المركز الثقافي ، تنفذ جمعية الثقافة والفكر الحر
 رة. واقتراح سيناريوهات لحلول شبابية مبتك والنقابات،مستوى المجتمع  والتفكير النقدي علىفي النقاش  الشبابالمساهمة في زيادة فاعلية 

ًا تم اختيارهم من الشباب الذي شاركوا سابقًا في المجاورات على مستوى الشباب والمجتمع. شاب 40 عدد قام المركز الثقافي بتنفيذ أربع ورش عمل تحضيرية معناء عليه وب
منطقية، وقد تم عقد ورشة خامسة مع مجموعة من الخبراء لمناقشة أفكار  وسيناريوهاتورش معهم كتهيئة أولية لهم في مجال التفكير في بدائل خالقة  4حيث تم تنظيم 

 (، من التعمق معهم في مفهوم بناء السيناريوهات. )شبابأفكار  11الشباب الُمقدمة، واختيار 

السابقين، لمناقشة مشكلة مشاركة الشباب في الحياة العامة شابًا/ة جديدًا من أجل االنضمام للشباب  01يسعى المركز حاليًا لتوسيع دائرة االستفادة وتعميق النقاش مع عدد 
ي من المتوقع أن يشارك الشباب في تحديد القضايا المنو  في قطاع غزة وخاصة التمثيل الشبابي ومناقشة القضايا المتنوعة على مستوى النقابات العمالية والمجالس البلدية.

السيناريوهات العالجية والتصورات المستقبلية لمناقشة قضايا الشباب في النقابات والمجالس البلدية، حيث من المتوقع أن يتم التعمق فيها، وأيضًا المشاركة في بناء في بناء 
  مناقشة السيناريوهات على مستوى أصحاب الواجب والمجتمع من خالل لعب األدوار وجلسات الطاولة المستديرة. 

 للتسجيل وفق الشروط االلتزامات واآلتية:  ن بالمشاركةوعليه يدعو المركز الثقافي الشباب المهتمي

 الشروط المؤهلة للمشاركة:
 في مناقشة قضايا المجتمع. ومهتم/ة كون المشارك/ ة جاد/ة،يت/أن 

 المشارك/ة لديه/ها استعداد للدفاع عن قضايا الشباب من خالل مسارات المساءلة والمناقشة.  يكون أن ت/ -
 .ومناقشة القضايا على مستوى أصحاب الواجب مشاركة الحقًا في فعاليات المشروعاالستعداد للأن يكون لديه/ها،  -
 بناء السيناريوهات الشبابية، وتوليد األفكار االبداعية.دافع قوي للتعلم وتبادل الخبرات في مجال  أن يكون لديه/ها -
 من سكان المنطقة الجنوبية أو الوسطى.يكونوا  -
 ًا. عام 53 – 01 تقع أعمارهم ما بين  -

 مالحظات: 
 يوفر المركز البيئة اآلمنة والصحية لمشاركة الشباب. -
 سوف يوفر المركز تغطية مواصالت المشاركين في الورش.  -
  عروض. الالشباب لتقديم السيناريوهات وسيتم دفع مكافأة مقطوعة لهم بدل  عدد منسوف يتم اختيار  -
 للمشاركة في مسارات التعلم. ذوي اإلعاقة واألشخاص  ،يشجع المركز الشابات -
 الشباب من خلفيات تعلمية متنوعة ومتباينة. يشجع المركز  -

 وسوف تقوم الجمعية باالتصال بالمرشحين الذين يقع عليهم االختيار فقط 0101/أبريل  11الموافق لموعد النهائي لتقديم الطلبات هو ا

 الرابط التالي :إرسال بياناته الشخصية عبر ايميل / يجد في نفسه/ ها، الكفاءة والدافعية والرغبة للمشاركة، من: تعلى 

https://forms.gle/gFdBrWRiEVHkTWYc7 

https://forms.gle/gFdBrWRiEVHkTWYc7

