
 

 جمعية الثقافة والفكر الحر

 شبكة وصال

 

 /اتمدربين لىإالحاجة 

 

 عن الجمعية: 

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

المرأة في حقوق األطفال والشباب و  وتعزيز قياديا في تطوير المجتمع المدني الفلسطيني من خالل العمل على تطوير 

 المحافظات الجنوبية والوسطى من قطاع غزة.  

 

 عن المشروع: 

شبكة وصال مشروع "استجابات متعددة القطاعات للنساء الضحايا جمعية الثقافة والفكر الحر من خالل تنفذ 

ل هيئة األمم المتحدة للمرأة وبتمويبالشراكة مع والناجيات من العنف المبني على النوع االجتماعي في قطاع غزة" 

 حايا ضاليهدف المشروع إلى تحسين وصول النساء . حيث المحتلةالصندوق اإلنساني لألرض الفلسطينية  من

إلى خدمات جيدة النوعية ومتعددة القطاعات تستجيب للنوع  المبني على النوع االجتماعيالعنف  والناجيات من

والورشات التوعوية والتمكين  والمساعدة القانونيةواالجتماعية  النفسيةاالجتماعي )بما في ذلك الخدمات 

 . االقتصادي(

 

 منهجية التدريب: 

، لفئات المستهدفةالجمعية الثقافة والفكر الحر، بالتدريب المبني على المشاركة الكاملة مع تهتم شبكة وصال التابعة 

 . واحد في آنهتم بالتدريبات التي تجمع ما بين النظري والعملي تو 

 

 الفئة المستهدفة من التدريب: 

حاميات م –هم طاقم عمل المشروع المكون من )أخصائيين/ات نفسيين واجتماعين  الفئة المستهدفة من التدريب

 .11حالة( عدد إدارة  –منسقين  –



 

 

 

 

 المتوقع من التدريب: 

  الجندر والعنف المبني على النوع االجتماعي.  الكافية بمفاهيمالمعرفة طاقم العمل لدى أن يصبح 

  حول الحماية من االستغالل واالعتداء الجنسيالكافية المعرفة لدى طاقم العمل أن يصبح. 

  حقوق المرأة في ظل القانون الفلسطيني. حول الكافية المعرفة لدى طاقم العمل أن يصبح 

  الحالة والخدمات متعددة القطاعاتدارة احول الكافية المعرفة لدى طاقم العمل أن يصبح. 

 

 المطلوب: 

 على الموضوعات التدريبية التالية: شمل ي، بحيث حاجة الفئةساعة( مجزأة حسب  06)تقديم تدريب 

  (ساعات 01) االجتماعيالجندر والعنف المبني على النوع 

  ساعة( 01) .الجنسيةمن االستغالل واالنتهاكات الحماية 

  (ساعات 01) والقوانين الدولية. حقوق المرأة في ضل القانون الفلسطيني 

 لعنف المبني على النوع الخاصة باو في الخدمات متعددة القطاعات  التدخلات ليوآالحالة  إدارة ومسارات

 ساعة( 01) االجتماعي

 

 :عدد الساعات التدريبية

  ساعة تدريبية مقسمة 06عدد 
 
 إدارة الشبكة. حسب االتفاق مع  زمنيا

 

 معلومات عن التقدم للتدريب: 

 الخدمات المطلوبة

 في المجاالت السابقة الذكر/ة كفوء مدرب -

  

 :شروط التقدم للتدريب

 سابقة. المدرب/ة ذو خبرة واسعة ولديه تجارب ممارسة  -

 سنوات.  1المدرب /ة متخصص في المجال أو ممارس لفترات زمنية ال تقل عن  -

 المتوقعة، واألساليب المستخدمة.  النتائج، المنهجيةتقديم عرض فني يشمل مواضيع التدريب،  -

 تقديم عرض مالي يشمل سعر الساعة التدريب شامل المادة التدريبية.  -

 
 :وموعد تسليم العرض الفترة المتوقعة للبدء في التدريب

 .9619ر أكتوبن شهر الثاني ممن المتوقع البدء بالتدريب خالل النصف  -



 11/16/9619المؤسسات واألفراد هو من عروض الآخر موعد الستالم  -

 

 تنفيذ التدريب:  مكان
 خانيونس  -شبكة وصال فيسيتم تنفيذ التدريب  -

 

 اعتبارات أخرى: 
في حال وقوع االختيار على أحد الجهات المتقدمة بالعروض التدريبية تلتزم هذه الجهة بشروط جمعية الثقافة والفكر 

 الحر في التدريب وهي كالتالي أدناه: 

  .القيام بقياس وتقدير احتياجات المتدربين في اليوم األول من التدريب 

  .تقديم مادة مدرب ومادة تدريب 

  .تنفيذ التدريب بطريقة المشاركة الفاعلة 

  .تقييم التدريب القبلي والبعدي 

  .تقديم تقرير نهائي عن التدريب 

 

jobs@cfta- االلكترونيمالي، وذلك عن طريق البريد  ومقترحيطلب من المهتمين/ات تقديم السيرة الذاتية 

ps.org  وٌيشترط كتابة اسم الفرصة في خانة العنوان الخاصة بالرسالة االلكترونية. 

 11/16/9619الموافق  االثنين الموعد النهائي لتقديم الطلبات هو
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