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ض /  م الع   / ..................  مرخص المشتغل رقم........................................    اس مق

  / ...................  جوال  -  تليفون رقم   / .......................................           العنوان
    

تنفيذ تدريب   في يونس خان في الحر الفكر و الثقافة جمعيةالبريج التابع ل –مركز صحة المرأة  رغبي
 عليه المشاركة واألفراد في االصول حسب المرخصة الشركات من يرغب من فعلى ،االرشاد الزواجي حول 
  : التالية والشروط واصفاتالم حسب وذلك العرض تعبئة

  
  "  الشركات"  الحر الفكر و الثقافة جمعية باسم الفاتورة .1
  الفاتورة استالم تاريخ من يوم 28 خالل بشيك المبلغ تسديد يتم .2
   المضافة القيمة ضريبة شامل السعر .3
  "  الشركات"    المنبع من ضريبي خصم شهادة إرفاق .4
  . األسعار بأقل ملزمة غير الجمعية .5
 .%25 بنسبة ت التدريب قابلة للزيادة والنقصانساعا .6
لة .7 الي الع ض ال ل : للع   ال
ة   .8 وض: اللغة الع ق الع مة ل  اللغة ال
مة .9 ود ال ل م م م ق ق الي ال ي وال ض الف ال م الع ع  ق   خ و ت

أقل األسعار .10 مة  ة غ مل ع   ال

 .م18/03/2018 بتاريخ صباحاادية عشر الحالساعة  العروض الستالم موعد آخر .11
 .م18/03/2017ظهرا بتاريخ  الواحدة الساعة العروض فتح سيتم .12
  يونس بخان الرئيسي المكتب في ومختوم مغلق ظرف في العروض تسلم .13
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  مقدمة

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

ألطفال والشباب والمرأة في المحافظات الجنوبية والوسطى من قطاع غزة. تعمل جمعية الثقافة ا
 والفكر الحر و من خالل المراكز التابعة لها ،على تحقيق أهدافها االستراتيجية وهي:

تعزيز دور جمعية الثقافة والفكر الحر واستمراريتها كونها مؤسسة قائمة على حقوق اإلنسان؛  .1
 عملية التغيير االيجابي بقيادة المجتمعلتيسير 

واالشخاص ذوي اإلعاقة؛ ليتقلدوا دور وكالء التغيير في +تمكين األطفال والشباب والنساء  .2
  مجتمعاتهم.

تمكين وكالء التغيير المجتمعي، والمحلي لطرح قضايا العدالة االجتماعية، وحقوق اإلنسان  .3
 في مجتمعاتهم.

على  -اإلنسان خاصة للنساء واألشخاص ذوي اإلعاقة  زيادة الوعي واالعتراف بحقوق .4
  مستوى صناع القرار والرأي ورجال اإلصالح.

  
وذلك  االرشاد الزواجيحول اجتها لتنفيذ تدريب لطواقهما تعلن جمعية الثقافة و الفكر الحر عن ح

وضهم التدريب و األفراد المعنيين، التقدم بعرعلن لشركات ، لذا ن UNFPAضمن انشطة مشروع 
  التدريبية حسب المواصفات و المعايير أدناه :

  
  .جلسة 20ضيع التدريبية المطلوبة / الموا. 1
  أساليب ومهارات حل المشكالت الزوجية. -
 أليات إدارة الضغوطات اليومية. -
  عمل رعاية ذاتية لألزواج. -  
  الطاقة اإليجابية والطاقة السلبية.-
  
  :محتويات العرض المقدم. 2

  العرض التدريبي المقدم من قبل المؤسسات واألفراد المعنيين على التالي:يشتمل 
  
  العرض الفني ويشمل:. 3

األسلوب ، التقييم  موضوع التدريب الرئيسي والمواضيع الفرعية له ، الوقت، طريقة التدريب أو -
 ي والبعدي.اليومي القبل

 سعر الجلسة  بالشيكل. -
 السيرة الذاتية للمدربين. - -

  
  : العرض المالي ويشمل.4

 تكلفة الجلسة الواحدة بالشيكل يقدم العرض المالي منفصل عن العرض الفني ويشمل  -
 تكلفة الجلسة تشمل التدريب + المادة التدريبية . -
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  األهداف المباشرة من التدريب:.5

البريج التابعة  -تطوير مهارات وأساليب حل المشكالت الزوجية لفئة األزواج في مركز صحة المرأة -
  ية لكل مجموعة أزواجلقاءات تدريب 4لجمعية الثقافة والفكر الحر من خالل 

 معرفة باليات إدارة الضغوطات اليومية. -
 القدرة على عمل رعاية ذاتية لالزواج. -
 المعرفة  بمسببات وعوامل الطاقة اإليجابية والسلبية. -

 

  يم العرض:الفترة المتوقعة للبدء في التدريب وموعد تسل .6
 م2018ول من ابريل لعام يتم االرشاد خالل األسبوع األ من المتوقع أن -
آخر موعد الستالم عروض التدريب من المؤسسات واألفراد هو األسبوع الثالث من شهر  -

 م.2018مارس
-  

  مكان عقد جلسات االرشاد: -7
  البريج. -سيتم تنفيذ عملية االرشاد الزواجي في مركز صحة المرأة

  
  :  عتبارات أخرىا -8
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. -
 فيذ التدريب بطريقة المشاركة الفاعلة.تن -
 تقييم التدريب القبلي والبعدي. -
 تقديم تقرير نهائي عن التدريب. -

  
  مالحظات: 

  للمراجعة واالستفسار أو لمزيد من المعلومات الرجاء االتصال بمنسقة المشروع جوال
 2565888أو تلفون رقم: 0594104669رقم:

  البريدي التالي: ترسل جميع عروض التدريب على العنوانps.org-rowaida@cfta 
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