
 

 /ات مجتمعيين/اتميسرين متطوعين ستقطابا

، تلعب 1991غير ربحية، مستقلة، تأسست عام  فلسطينيةجمعية الثقافة والفكر الحر، وهي مؤسسة أهلية 
 حقوق األطفال والشبابو تعزيز دورا قياديا في تطوير المجتمع المدني الفلسطيني من خالل العمل على تطوير 

 والمرأة في المحافظات الجنوبية والوسطى من قطاع غزة.  

 ضمنات /ات مجتمعيين/يسرينممتطوعين استقطاب لـ علن جمعية الثقافة والفكر الحر عن حاجتهات

 :التاليوفق  للعمل لفترة مؤقتة تدخالتها المشتركة المبينة على النهج التشاركي

 (5عدد ) مجتمعيين/ات/ات ميسرين-فرص تطوعية : المتاحة  ةالفرص

 (شهور 6)  : المدة

 

 المطلوبة /هام و المسئوليات والم

 اركية عن وتشتعريفية لقاءات نفيذ تو ،ت المستهدفة والجهات ذات العالقةالتنسيق والتشبيك مع الفئا

 .معهاطبيعة التدخالت التي سيتم العمل 

 والمجتمعية المتاحة واالحتياجات  المشاركة في األنشطة المتعلقة في فهم أكبر للموارد الذاتية

المتعلقة بسكان المناطق المستهدفة وفق النهج التشاركي، والتواصل الفعال مع المجتمع للخروج 

 بحلول مشتركة وآليات مقترحة للتدخل.

 وتوثيق مجريات ومخرجات جميع األنشطة والفعاليات، بالمشاركة والبياناتالمعلومات  وتحليل جمع 

 .بطرق ابداعية

 .متابعة المعامالت واالجراءات المالية والشرائية بالتعاون مع الجهات المستهدفة 

 تدخالتالمتابعة المستمرة مع المجموعات في جميع مراحل ال. 

 .اعداد التقارير الالزمة للعمل 

 

 والمهارات المطلوبة:الشروط 

  ادارة اللقاءات، والميداني العمل المجتمعيفي المجاالت التالية: ) يكون لدى المتقدم خبرة سابقةأن ،

 .(، المبادرات المجتمعية، التطوعالتوثيق

  ة طبيعللمناطق المستهدفة، و لعاموالدقة في العمل، والفهم للسياق ا ادارة الوقتلديه/ا القدرة على

 تنوعة.المجتمعات المختلفة وحساسية تجاه الثقافات المجتمعية الم

  وادارة الوقت. والنقاش االيجابي البناءلديه/ا ملكة االستماع والحوار 

 .لديه/ا معرفة بقضايا النساء والفئات الهشة واحتياجاتهم 

  عالية على التفاوض وحل المشكالتالقدرة ، واللعملتحمل ضغط اوالمرونة العالية. 

  ة من محافظ: )الحي الياباني، المواصي( للعمل في منطقتيومعرفة ُيفضل أن يكون لديه خبرة سابقة

 .خانيونس

 استخدام الكمبيوتر وبرامج األوفيس. القدرة على 

         

  للتقدم  األشخاص ذوي اإلعاقة و سكان منطقتي المواصي والحي اليابانيشجع تُ الجمعية. 

 

و رسالة توضح سبب االهتمام باالنضامام لهذه تقديم السيرة الذاتية يطلب من المهتمين/ات 

 يوذلك عن طريق البريد االلكترون الفرصة

volunteer@cfta-ps.org  



 في خانة العنوان الخاصة بالرسالة االلكترونية الفرصةويٌشترط كتابة اسم 

 ،وحتى الساعة الثانية عشر ظهرا   1019//يوليو11/ الموافق الثالثاءم يولتقديم الطلبات هو الموعد النهائي 

 .قع عليهم االختيار فقطيوسوف تقوم الجمعية باالتصال بالمرشحين الذين  س


