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 مقدمة

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

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

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

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

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

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

 

، لذا للغة االنجليزية لتنفيذ تدريب لطواقهما لمدرب/ة اجتها عن حجمعية الثقافة و الفكر الحر تعلن 

 بعروضهم التدريبية تقدم المعنيين، المراكز التدريب و األفراد نامل من 

 الخدمة المطلوبة :

لمهارات المحادثة موظف /ة  11-11مجموعة من الموظفين يتراوح عددهم من تمكين  -1

 باللغة اإلنجليزية 

 ساعة  41 المستوي التدريبيمعدل ساعات  -2

 خانيونس-و الفكر الحر  القاعة متاحة لدي جمعية الثقافة -3

 

 

 محتويات العرض المقدم : .1

 و األفراد المعنيين علي التالي:أيشتمل العرض التدريبي المقدم من قبل المؤسسات 

 : العرض الفني ويشمل  

 

 السيرة الذاتية للمدربين . -
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 :العرض المالي ويشمل 

يقدم العرض المالي منفصل عن العرض الفني ويشمل تكلفة الساعة التدريبية و التي  -

 .إجمالي التكلفة العامة للتدريب التدريبية،تشمل التدريب + المادة 

 

 

 الفترة المتوقعة للبدء في التدريب وموعد تسليم العرض : .2

 2119ديسمبرشهر من   االولمن المتوقع أن يتم التدريب خالل األسبوع   -

 14/12/2112 أخر موعد الستالم عروض التدريب من المؤسسات و األفراد هو -

 

 مكان عقد التدريب : .3

 .خانيونس-و الفكر الحر  مقر جمعية الثقافةفي  قدعسي التدريب

 اعتبارات أخرى : .4

  في حال وقوع االختيار علي أحد الجهات المتقدمة بالعروض التدريبية تلتزم هذه األخيرة

 جمعية الثقافة و الفكر الحر:بتقديم التالي ل

 . المادة العلمية للتدريب تقديم  -

 تنفيذ التدريب بطريقة المشاركة الفاعلة . -

 قبلي و بعدي للموظفينمستوي تقديم تقرير  -

 تقديم تقرير نهائي عن التدريب . -
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