
 

 

اكتشاف وإحالة حاالت العنف المبني على النوع  لتدريب ة/مدرباستقطاب 

 االجتماعي

، 1991جمعية الثقافة والفكر الحر، وهي مؤسسة أهلية فلسطينية غير ربحية، مستقلة، تأسست عام 

تلعب دورا قيادياً في تطوير المجتمع المدني الفلسطيني من خالل العمل على تطوير وتعزيز حقوق 

 األطفال والشباب والمرأة في المحافظات الجنوبية والوسطى من قطاع غزة.

 

و/ات خبرة للتعاقد معه/ا لتنفيذ ذ /ةمدربعن حاجتها استقطاب  جمعية الثقافة والفكر الحر تعلن

" اكتشاف حاالت العنف المبني على النوع االجتماعي وكيفية تحويلها لتلقي خدمات تدريب حول

" لتمكينها وتخفيف او الحد من العنف القائم عليها، باإلضافة لكيفية دمج النساء متعددة القطاعات

والفتيات من ذوي اإلعاقة في الخدمات المتعددة القطاعات. التدريب سيقوم باستهداف طواقم طبية تعمل 

 اعدية، ضمنق ؤسساتمفي المستشفيات، إضافة لمقدمي الخدمات المتعددة القطاعات يعملون في 

منع العنف القائم على النوع االجتماعي واالستجابة له في قطاع غزة والقدس "  عمشرو

 من الصندوق ( وتمويلUNFPA) صندوق األمم المتحدة للسكان بالشراكة مع "الشرقية والضفة الغربية

 .(CERF) المركزي لمواجهة الطوارئ

 

تعزيز آليات الحماية واالستجابة خبرة ومهارة عالية في /ات ذو /ةمدرب استقطاب الفرصة المتاحة: 

المجتمعية للناجيات من العنف المبني على النوع االجتماعي، من خالل تنفيذ تدريب " اكتشاف وتحديد 

حاالت العنف المبني على النوع االجتماعي، وكيفية إحالتها لمزودي خدمات متعددة القطاعات )صحية، 

وغيره( لتمكينها والمساهمة في التخفيف او الحد من العنف قانونية، نفسية، اجتماعية، تمكين اقتصادي،،،

الواقع عليها، باإلضافة لتطوير مهارات المتدربين على كيفية دمج النساء والفتيات من ذوي اإلعاقة في 

الخدمات المتعددة القطاعات وموائمة الخدمة لتلبية احتياجاتهم وتمكينهم. التدريب سيقوم باستهداف 

التي تعمل في المستشفيات، إضافة لمزودي الخدمات المتعددة القطاعات الذين يعملون الطواقم الطبية 

 في المؤسسات القاعدية ضمن شبكة وصال.

 

 نطاق العمل الخاصة بالتدريب:

 المبادئ التوجيهية للعنف القائم على النوع االجتماعي.-

 اكتشاف حاالت العنف القائم على النوع االجتماعي. -

 الحالة.إدارة  -

 االستجابة للعنف القائم على النوع االجتماعي. -

 الوقاية من العنف المبني على النوع االجتماعي.  -

 التوثيق وإدارة البيانات والرقابة وفق معايير الجودة. -

 إحالة العنف القائم على النوع االجتماعي وإدارة الحالة في حاالت الطوارئ. -

على النوع االجتماعي من قبل العاملين الصحيين واإلحالة الداخلية إلى مدير تحديد حاالت العنف القائم  -

 الحالة.

 أشكال وأنوع العنف القائم على النوع االجتماعي. -

 دمج أشخاص ذوي اإلعاقة في الخدمات متعددة القطاعات ومواءمة الخدمة. -

 



 

 

 

 وقت تنفيذ التدريب:

 شهر أغسطسسيم تنفيذ التدريب في األسبوع الثاني من 

 

 مكان تنفيذ التدريب:

 سيتم تنفيذ التدريب في قاعة خارج الجمعية في غزة.

 

 ما يلي: /ةاالستشاريالمطلوب تنفيذها من  المهام

 .إعداد المادة التدريبية والعرض التقديمي 

  شروع المنفذة.المإعداد استمارة تقييم للتدريب باللغة العربية للمتدربين وباللغة اإلنجليزية لتوثيق أنشطة 

 .إعداد اختبار قبلي/بعدي باللغة العربية للمشروع وباللغة اإلنجليزية للتوثيق 

 .إعداد التقرير النهائي للتدريب باللغة العربية واالنجليزية 

 

 مخرجات المتوقعة:ال

 .المادة التدريبية باللغة العربية 

 .األجندة والجدول التدريبي باللغة العربية 

 / بعدي للتدريب. اختبار قبلي 

  ساعة تدريبية بواقع 51مجموعتين كل مجموعة ساعة تدريبية مقسمة على  03تنفيذ 

 يومياً( ساعات 1*  أيام تدريبية 0)

 : دوالر  03سعر الساعة 

 :تقرير نهائي للتدريب نسخة الكترونية ونسختان ورقية يتضمن ما يلي 

 المخطط العام للتدريب 

 أهداف التدريب 

 محتويات التدريب 

  في التدريباألساليب المستخدمة 

  نتائج تحليل االختبار القبلي / البعدي 

 نتائج تقييم التدريب من خالل أدوات مختلفة 

 الخالصة والتوصيات 

 .أي أشياء إضافة تفيد التدريب 

 

 :الشروط والمؤهل العلمي

، وذلك حسب المؤهالت التدريبيةوالشركات  االفراد للمتدربينلتقدم لهذا العرض متاح ا

 التالية:

 

  هعلم النفس او االجتماع او ما شاب فيشهادة الماجستير 

 5 – 7 .سنوات خبرة في مجال الدعم النفسي واالجتماعي والجندر 

  سنوات. 5استشاري متخصص في المجال أو ممارس لفترات زمنية ال تقل عن 

 القدرة على اعداد التقارير  

  صلاالتصال والتوا فيامتالك مهارات جيدة 



 

  المرونة.درجة عالية من 

 

 

 

 

 

 

 يطلب من المهتمين/ات تقديم السيرة الذاتية وذلك عن طريق البريد االلكتروني            

ps.org-trainer@cfta ، في خانة العنوان الخاصة بالرسالة  الفرصةويٌشترط كتابة اسم

 .االلكترونية

، وسوف  0201/   اغسطس/   4الموافق :  االربعاءالموعد النهائي لتقديم الطلبات هو يوم 

 تقوم الجمعية باالتصال بالمرشحين الذين  سيقع عليهم االختيار فقط
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