
 

 

استقطاب جهة استشارية لتقديم تدريبات لفريق الدعم  شروط مرجعية 

 النفسي في المركز الثقاقي

 : مقدمة 

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

تطوير حقوق األطفال من خالل العمل على ب دورا قياديا في تطوير المجتمع المدني الفلسطيني تلع

 .والشباب والمرأة في المحافظات الجنوبية والوسطى من قطاع غزة

مشروع التعافي   HEKS/EPER (Swiss Church Aid)تنفيذ جمعية الثقافة والفكر الحر بالتعاون مع مؤسسة 

على  المبكر للمجتمعات المتضررة من العدوان على قطاع غزة، والذي خلف  ضغوطاً نفسية واجتماعية

السكان وسبب عبء ثقيل على االفراد واالسر الفلسطينية وخاصة في المنطقة الجنوبية من قطاع غزة، 

دون أن يكون هناك وصول أمن وسريع إلى نظام صحي مناسب، يأتي المشروع الحالي استجابة لهذا 

سة والمتأثير من الوضع القائم من أجل دعم  األطفال والشباب ومقدمي الخدمات وذوي االحتياجات الما

العدوان  والمعرضين للخطر  بطرق إدارة التوتر والقلق وتقليل آليات التأقلم السلبية والحفاظ على سالمتهم 

 النفسية. 

وعليه تسعي الجمعية إلى التعاقد مع أفراد أو شركات لديها المهارة والكفاءة من اجل تنفيذ تدريب مكثف 

 وفق التالي: االجتماعيين والنفسيين والفنينمن االخصائيين  11ومتعمق لصالح عدد 

 ساعة تدريبية 05 الساعات المطلوبة 

 دوالر 05 سعر الساعة

 0502سبتمبر/ تاريخ تنفيذ التدريب

 مواضيع التدريب الرئيسية: 

 . مهارات التدخل النفسي والجماعي -

 . ادرة االجهاد والضغوط النفسية ومنهجيات الرعاية الذاتية -

 . الدعم النفسي بالفنوناساليب  -

 المتوقع من التدريب: 

 اجتماعي مع الشباب. -المتدربين أصبح لديهم معرفة معمقة حول فنيات  التدخل النفس  -

المتدربين تم تزويدهم بمجموعة من األنشطة والفنيات والتمارين المستخدمة في التدخالت  -

 النفسية الجماعية. 

ة التخلص من االجهاد والقيام برعاية ذاتية ألنفسهم المتدربين أصبح لديهم معرفة في كيفي -

 ولالخرين. 

المتدربين أصبح لديهم فهم عميق ومن خالل التدريبات المبنية على النماذج التجريبية  حول  -

 استخدام الفنون في الدعم النفسي للشباب. 

 الخدمات المطلوبة: 

 ركين. ساعة تدريبية لصالح األخصائين والفنانين المشا 50تنفيذ  -

 تنفيذ قياس قبلي وبعدي للمشاركين. -

 تقرير عن التدريب. -

مادة تدريبية تتضمن تمارين أنشطة نفسية مبنية على أساس التدخالت النفسية بالفن والدعم  -

 النفسي الجماعي. 

 

 معايير تقييم الخدمة:



 سوف يجري تقييم العروض وفقاً للنقاط اآلتية: 

 في الميدان. السيرة الذاتية و الخبرات العملية -

 منهجية التدريب واألدوات المستخدمة في عملية التدريب.  -

 المحاور الفرعية التي تغطي االستجابة للمحور الرئيسي.  -

 منطقية مصفوفة التدريب ومدى تضمنها لتمارين تعلم أساسي والتوزيع الزمني لها. -

 حساسية استجابة الفريق للجندر. -

 لتقديم الخدمات النفسية وقت الطوارئ.حساسية الفريق للمعايير اإلنسانية  -

 . المؤهالت والخبرة المطلوبة لالستشارة:6

يشترط في االستشاري الحصول على شهادة تعليمية في هذا المجال باإلضافة إلى الخبرات السابقة 

 سنوات. 7التي ال تقل عن 

 المستندات المطلوب تقديمها:

 خطة العمل والمنهجية. السيرة الذاتية للفريق االستشاري،و العرض الفني الذي يتضمن 

 .التقييم القبلي والبعدي 

 عن الخدمة  تقديم تقرير دوري ونهائي 

 

 ، وذلك عن طريق البريد االلكتروني: ةفنيالمقترحات اليطلب من المهتمين/ات تقديم 

trainer@cfta-ps.org  الخاصة بالرسالة وان ويٌشترط كتابة اسم الفرصة في خانة العن

   31/90/0903الموافق  االثنينالموعد النهائي لتقديم الطلبات هو  ،االلكترونية

 

 


