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يرغب مركز صحة المرأة – البريج التابع لجمعية الثقافة و الفكر الحر في خان يونس في  استدراج عروض أسعار 

للتعاقد مع مدرب لتنفيذ تدريب في مجال الرشاد الجماعي، وذلك من خلل تنفيذ مشروع "القدرة علي الختيار" 

OXFAM ،اذ يهدف المشروع إلى تقديم خدمات لدعم حقوق الصحة الجنسية والنجابية للشباب في  قطاع غزة 

وتسهيل وصولهم للخدمات ذات العلقة ورفع مستوى الوعي بحقوق الصحة الجنسية والنجابية والدفع للمام باتجاه 

الوصول الى مجتمع واعي بحقوقه الصحية الجنسية والنجابية وإمكانية الحصول على خدمات الصحة الجنسية 

والنجابية بكل سهولة ونزاهة ومساواة لجميع أطياف المجتمع.،  فعلى من يرغب من الشركات المرخصة حسب 

الصول او الفراد في المشاركة عليه تعبئة العرض وذلك حسب المواصفات والشروط التالية :

الشروط والمواصفات :

ارفاق فاتورة ضريبية باسم جمعية الثقافة و الفكر الحر1

إرفاق شهادة خصم ضريبي من المنبع "في حال الشركات"ومن ضريبة الدخل "في حال الفراد"2

يتم تسديد المبلغ بشيك أو حوالة بنكية خلل 28 يوم من تاريخ استلم الفاتورة3

عقد اتفاق بين الطرفين4

السعر شامل ضريبة القيمة المضافة5

الجمعية غير ملزمة بأقل السعار .6

العرض قابل للتجزئة7

عملة العرض : الدولر8

يحق للجمعية إلغاء جميع العروض المقدمة من الموردين وإعادة طرح عرض السعر مرة ثانية إما بشكلها الحالي أو بعد إجراء أي 9

تعديل عليه

مدة سريان العرض : شهر10

على المورد ختم وتوقيع العرض11

موعد استلم العروض الساعة الحادية عشرة والنصف صباحا من يوم الحد بتاريخ 2022/12/11 م .12

سيتم فتح العروض الساعة  الحادية عشرة والنصف صباحا من يوم الحد بتاريخ 2022/12/11 م13

تسلم العروض في ظرف مغلق ومختوم في المكتب الرئيسي بخان يونس.14
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جدول الكميات والسعار

الصنف#

Item

الوحدة

Unit

الكمية

.Qty

سعر 

الوحدة

Unit 

Price

الجمال

ي

Total 

Price

المواصفات

التعاقد مع مدرب ) شركات أو أفراد ( لتنفيذ تدريب في  126.00 ساعةمدرب1

مجال الرشاد الجماعي  لعدد 14 مجموعة كل مجموعة 

مكونة من )7 - 8 شخص ( وبإجمالي حضور 100 

شخص ، حيث أن كل مجموعة تتلقى 6 جلسات ارشادية ، 

ومدة الجلسة ساعة ونص أي ) 14 مجموعة * 1.5 ساعة 

* 16 جلسة (

المبلغ الجمالي بالدولر أمريكي

المبلغ الجمالي بالدولر أمريكي

)أرقام(

)حروف(
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ة الثقافة والفكر الحر    جمع

ار لإلرشاد الجما  مدرب التعاقد مع  أسعار استدراج عروض  وع القدرة ع االخت   ضمن م
 

  مقدمة:  
ة م ة ع رح ة فلسطي ة الثقافة والفكر الحر  مؤسسة أهل ر    1991ستقلة تأسست عام  جمع ا  تط اد م تلعب دورا ق

ة والوس من قطاع  المجتمع المد اب والمرأة  المحافظات الجن ر حقوق األطفال والش   غزة،  من خالل العمل ع تط
ة الثقافة والفكر الحر من خ عة تعمل جمع ز التا ة   لها،الل المرا ج ات    - وهي: ع تحقيق اهدافها االس

  
ة الثقافة والفكر   -  ز استدامة جمع ة والرقم الحر  تع ل أفضل للمجتمع ضمن النهج  والقدرة المؤسس ش ة  ة لالستجا

سان   . القائم ع حقوق اإل
ز   -  لمتع المستهدفة  للفئات  المقدمة  ة  المعرف واالستدامة  جا   المرونة  اإل والتغي  التحول  تحقيق  ساعدتهم  

   مجتمعاتهم. 
ز    لجان  تمك  -  ة وحقوق    لتناول ) ومنظمات المجتمع المد  CRECs(  المجتم   الصمود تع ا العدالة االجتماع قضا

ا المرأة واإلعاقة.  سان وخاصة قضا  اإل
ادة األشخاص  -  ة القائمة ع األدلة و ز شطة المنا . وأ قودها المجتمع المح ع المست المح والدو  ال 

  
وع :      عن الم

ة الثقافة  -ينفذ مركز صحة المرأة ــج التابع لجمع ــ ا ال وع "والفكر الحر  ة مؤسسة اوكسفام م ا ار" ل اذ    القدرة ع االخت
وع إ   م خدمات ليهدف الم ل وصولهم للخدمات تقد سه اب   قطاع غزة و ة للش ة واالنجاب س دعم حقوق الصحة الج

ح اتجاه الوصول ا مجتمع  ذات العالقة ورفع مستوى الو  ة والدفع لالمام  ة واالنجاب س حقوقه قوق الصحة الج وا 
ل سهولة ونزاهة ومساواة لجميع   ة  ة واالنجاب س الج الصحة  الحصول ع خدمات  ة  ان م ة و ة واالنجاب س الج ة  الصح

اف المجتمع.    أط
  
  
  

ة:    وط ومعاي الخدمة المطل

م خدمات الدعم ال . 1 ات العميق  نف االجتما تقد ساء والفت ع االجتما   لل  لحاالت العنف المب ع الن
 بواقع ساعة ونصف للجلسة الواحدة.  إرشاد جما جلسات  6من  التدخل يتكون برنامج  . 2
ب الحاالت ع شمل الجلسات: بناء العالقة   . 3 م النف الشامل بناء ع طرق جمع المعلومات، وتدر   والثقة والتقي

ل مهارات إدارة الضغوط   ات تعد الت، وفن ، ومهارات حل المش ط السلو ش د الذات، والت ة، ومهارات توك النفس
اسة.  ة، ومهارات منع االنت ار السلب   األف

ات اإلرشاد الجما  . 4 استخدام تقن مهم  اجاتهم وتقي ة المختلفة بناء ع احت ات عض المهارات الح  تعلم 
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  :  لجما اإلرشاد ا الفئة المستهدفة من 
حاجة لجلسات إرشاد جما  ا ساء اللوا  ات وال قارب  لفت عدد ما  وع  ة      شخص    100ضمن الم  35- 15من الفئة العم

ل مجموعة مكونة من  14مقسم ع سنة    أشخاص  8- 7مجموعة 
ل مجموعة سوف تتل  ل جلسة ساعة ونصف  6و   جلسات إرشاد جما و

ذ  ةتنف   : المنهج
ا قة وذات أثر ت واألفراد  تلزم ال ة لبناء تدخالت عم ة مرنة مستجي المتقدم للمنافسة ع هذه الفرصة، أن تقدم منهج

طة   ات مرت ة أن تتل منهج ث تتوقع الجمع ، ح ل رئ ع الجانب ،    الجما   اإلرشاد فعال ع المشارك ش المعتمد 
ل كب جدا ضمن نتائ ش وع. التطب  ث من المتج الم شمل  وقع ح   :  الجلساتان 

ع اإلجتما   -  شطة متنوعة للتدخل النفس االجتما المعمق لحاالت العنف المب ع الن   . شمل المصفوفة أ
ذ  -  قة للتنف ات السا قه ودروس مستفاد ناجحة اعمال ومنتجات عرضوتتضمن تعتمد ع الخ   .   ةسا
معدل جلسات إر  6تتل ل مجموعة سوف  -  ل جلسة.   فساعة ونصشاد جما    ل
تم استخدامها  -  د االدوات ال س   . الجلساتتحد
ات االرشاد الجما المستخدمة.  -  د تقن   تحد

ات العرض      المقدم: محت
  : ات أو االفراد ع التا ل ال   شتمل العرض المقدم من ق

شمل:   .1   العرض الف و
ة   -  ة الذات    .ةرك أو الش للمدربينالس
تفص   -  ومخطط  المستخدمة  ة  المنهج المصفوفة  شمل  أن  ع  ة،  المطل الخدمة  ذ  لتنف ة  االستجا مصفوفة 

، وا ام بها خالل مع المشارك ستخدم خالل الجلساتللجلسات المتوقع الق ة ال س م ات واألدوات التقي  . لفن
ث يتم  ب المستخدمة والنح ة والوسائل واألسال ب. عرض المنهج   تائج المتوقعة من التدر

  

م الف    لرقم ا   الدرجة %   معاي التقي
ة  -1 ات الفن   % 10 المؤهالت والخ
ة للمتقدم   -2 ة الذات   % 10  الس
ب والوسائل -3 ة المستخدمة واألسال   % 15    المنهج
ةمصفوفة التدخل  -4 ة التدر   % 15  والحقي

م الف     %50  اجما التقي
 

  شمل:يوالعرض الما  .2
عملة  لفة الساعة  شمل ت     .دوالر قدم العرض الما منفصل عن العرض الف و
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ل عام:  ش ة    خدمات مطل

اس:  .1  الق
عدي.  -  اس الق وال   اعداد استمارة الق
الم -    شارك قصة التغي الخاصة 
اسات من المشارك  -   . اقت
ه -   . من المجموعات صور ومخرجات مكت
حاجة  -  د أ الحاالت ال  ل مجموعة.   2- 1لتدخل فردي تحد   

  
ر:  .2  التق
ل   -  ل شامل  كون  أن  جب  المقدم  ر  ل    التدخلمجموعات  التق ش التدخل   عد  الحاالت  تحسن  مدي  وتوضيح 

م أداء موثق     . ، قصص نحاحالمشارك ، وتقي
ل مجموعة .  -  ر فردي ل   تق

ذ  ة لتنف ــــخ  :  اللقاءاتالمدة الزمن ذ من تار دء التنف   2023 2 28ح  2022 12 01ي

ان انعقاد     المساحة االمنة  مركز صحة المراة        : جلسات االرشاد الجما م

 
د من و للمراجعة  ل:     08256888كز  ع هاتف المر  االتصالير المعلومات  م ا   0599147601 م
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