جمعية الثقافة والفكر الحر

تمديد فترة استقطاب طلبات العالن
مدرب -ة في مجال ادارة الحالة .
مقدمةعن الجمعية :
جمعية الثقافة والفكر الحر ،وهي مؤسسة أهلية فلسطينية غير ربحية ،مستقلة ،تأسست عام ،1991
تلعب دورا قياديا في تطوير المجتمع المدني الفلسطيني من خالل العمل على تطوير حقوق األطفال
والشباب والمرأة في المحافظات الجنوبية والوسطى من قطاع غزة .
نبدة عن المشروع :
تنفذ جمعية الثقافة والفكر الحر من خالل مراكزها التربوية ومركز صحة المرأة مشروع "االستجابة
المشتركة لألزمة الحادة في قطاع غزة" وذلك بالشراكة مع مؤسسة اطفال الحرب هولندا )(WCH
والدعم
وبتمويل من تحالف االغاثة الهولندي ) ،)DRAحيث يهدف المشروع الى تعزيز الحماية
النفسي لألطفال والنساء من خالل الوصول الى خدمات جيدة النوعية ومتعددة القطاعات .
منهجية التدريب :
تهتم جمعية الثقافة والفكر الحر بالتدريب المبني على المشاركة الكاملة مع الفئات المستهدفة  ،وتهتم
بالتدريبات التي تجمع ما بين النظري والعملي في ان واحد .
الفئة المستهدفة من التدريب :
الفئة المستهدفة من التدريب هو طاقم عمل المشروع المكون من ( ادارة حالة  -أخصائيين /ات نفسيين
واجتماعيين –مدراء مراكز ) .
المتوقع من التدريب :
 أن يصبح لدى طاقم العمل المعرفة الكافية حول ادارة الحالة بما يشمل ( التعريف وفهم المصطلحات-انواع واشكال العنف المبني على النوع االجتماعي  -مصفوفة الخطر – الخدمات المقدمة من قبل ادارة
الحالة – مهارات يجب ان يتمتع بها ادارة الحالة – خطوات ادارة الحالة)
 عرض نماذج ( تسجيل حالة -تقييم حالة -خطة التدخل متابعة وتقييم  -الموافقة المستنيرة -اإلحالة-االغالق).
الخدمة المطلوبة :
تقديم ( ) 51ساعة تدريبية حول ادارة الحالة بما يتضمن :
 المفاهيم االساسية المتعلقة بإدارة الحالة وخطوات ادارة الحالة
 العنف المبني على النوع االجتماعي
 انواع واشكال واسباب العنف
 المبادئ التوجيهية للعنف المبني على النوع االجتماعي
 مصفوفة الخطر
الخدمات المقدمة بدون ادارة حالة

 الخدمات المقدمة من خالل ادارة الحالة
 مهارات يجب ان يتمتع بها ادارة الحالة
 خطوات ادارة الحالة
 التبليغ االلزامي (اطفال-بالغين)
 أفضل الممارسات ونماذج عملية على ادارة الحالة .
 مؤشرات العمل في هذا المجال .
 اخالقيات المهنة – الخصوصية ( تسجيل حالة -تقييم حالة -خطة التدخل متابعة وتقييم  -الموافقة
المستنيرة -اإلحالة-االغالق)

سعر الساعة التدريبية $03 :
المؤهالت المطلوبة


استشاري مدرب/ة ذو خبرة واسعة ال تقل عن  1سنوات في مجال التدريب بادارة
الحالة والعنف المبني على النوع االجتماعي  ،و اليات الحماية والتحويل .

المستندات المطلوب تقديمها:




العرض الفني الذي يتضمن خطة العمل والمنهجية.
التقييم القبلي والبعدي.
تقديم تقرير نهائي.

يطلب من المهتمين/ات تقديم السيرة الذاتية ومقترح فني  ،وذلك عن طريق البريد
االلكتروني:
ٌ
 trainer@cfta-ps.orgويشترط كتابة اسم الفرصة في خانة العنوان الخاصة بالرسالة
االلكترونية ،الموعد النهائي لتقديم الطلبات الموافق 5355/30/51

