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 الموضوع:
بقيادة االستجابة للمخاطر لنهج  لجمعية الثقافة و الفكر الحر  oolkit Tجهة استشارية العداد

 المجتمعات المحلية

 

 

ة عن المؤسسةمقدم  

ب دورا قياديا في تطوير ، تلع7997عام تأسست  مؤسسة أهلية فلسطينية، غير ربحية، مستقلة، وهي جمعية الثقافة والفكر الحر،

تطوير حقوق األطفال والشباب والمرأة في المحافظات الجنوبية والوسطى من من خالل العمل على المجتمع المدني الفلسطيني 

 :تحقيق أهدافها اإلستراتيجية وهي علي معية الثقافة والفكر الحرجتعمل  قطاع غزة. 

تعزيز دور جمعية الثقافة والفكر الحر واستمراريتها كونها مؤسسة قائمة على حقوق اإلنسان؛ لتيسير عملية التغيير االيجابي  .7

 بقيادة المجتمع

 وكالء التغيير في مجتمعاتهم.تمكين األطفال والشباب والنساء واالشخاص ذوي اإلعاقة؛ ليتقلدوا دور  .0

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

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

 اإلصالح.

 فة والفكر الحر خدماتها المختلفة من خالل مراكزها التالية:تقدم جمعية الثقا

 سنة 70-6طفال من سن للعمل مع األ في مخيم خانيونس 7997تأسس عام : 7 مركز الشروق واألمل 

  سنة 76-70لفتيان/ات من سن للعمل مع ا خانيونسبمدينة حي األمل في  7993مركز بناة الغد: تأسس عام 

 سنة 70-6ألطفال من سن يطن السمين، للعمل مع ا –في خانيونس  0226عام س مركز نوار التربوي: تأس 

  :لشبابمن اشرائح مختلفة بمدينة خانيونس، للعمل مع  –في حي األمل  7991تأسس عام المركز الثقافي، 

 /ات.والمثقفين /اتالتربويين/ات،لفنانينا /ات،الجامعيين

  قدم الخدمات الصحية واالستشارات المتعددة للمرأة  ي البريجفي  7995مركز صحة المرأة: تأسس عام 

  سنة 70-6طفال من سن حي البراق للعمل مع األ – في خانيونس 0279تأسس عام : 0مركز الشروق واالمل 

  مؤسسة قاعدية للعمل على قضايا النساء والمدافعة عن حقوقهن 62وتضم  0221شبكة وصال: تأسست عام 

 الحر، وفي إطار سعيها لتحقيق أهدافها اإلستراتيجية، الخدمات المتنوعة التالية: تقدم جمعية الثقافة والفكر 

  الخدمات الصحية: وتشمل الصحة اإلنجابية والكشف المبكر والوقاية والتغذية والصحة الجنسية والصحة القانونية

 والخدمات الصحية المتخصصة وتقديم المشورة.

 خيمات الصيفية والمعارض والدعم الدراسي )التعليم النشط( وتنمية الموارد التربوية: وتشمل الم التعليم والخدمات

 المادية المعارض والتدريب على القيادة.

 .الدفاع والتوعية وتعبئة المجتمع: ويشمل الحمالت والمساعدة القانونية للمرأة واألسرة وبرامج اإلرشاد 

 بداع، الحكواتي، أسبوع القراءة . الخ.النشاطات الثقافية: وتشمل المهرجان الثقافي، ملتقى اإل 

  خدمات الدعم النفسي االجتماعي: وتشمل النشاطات الثقافية والرحالت والمسرح والدراما النفسية والمخيمات

 الصيفية.

 

 oolkit Tاعدادبللقيام  (أفراد أو، مؤسسة شركةمزود خدمة ) لتحديد واختيارجمعية الثقافة والفكر الحر تسعى 

 بقيادة المجتمعات المحلية نهج االستجابة للمخاطر ومساقات وادوات والنماذج المتعلقه ب جميع محاوربحيث يغطي 

توفر هذه الوثيقة المعلومات الالزمة والتي من شأنها أن تسمح لمزود الخدمة المطلوبة فهم نطاق العمل المطلوب لتقديم العروض 

 الفنية والمالية.  

ما بين   cfta@palnet.com، بريد إلكتروني 0257099 - 0215909هاتف زيد من المعلومات الرجاء االتصال للمراجعة أو االستفسار أو لم

 مساءا . 3حتي وصباحا   8 الفترة 

mailto:cfta@palnet.com


 

 الخدمة المطلوبة

  oolkit Tاعداد علي ن عن جهة استشارية للعملاإلعالفي بناء وتنمية القدرات  جمعية الثقافة والفكر الحر وضمن أنشطة ترغب

وذلك بالشراكه التامه مع فريق  المحليةقيادة المجتمعات االستجابة للمخاطر بنهج يتناول  لجمعية الثقافة و الفكر الحر

توثيق لالدوات الحاليه الموجوده ورصدها واشراكها مع اخرون مهتمون  رضبغ ، الجمعيه العاملين فيهذا االطار وذوى العالقه
بشكل فة التدخل المختلبما يضمن مشاركه النهج وادواته المختلفه واليات ومسارات  بتنفيذ النهج من مؤسسات ومجموعات وافراد

 المحلية من أجلللمجتمعات كبيرة  شاركة لوصول الى مبهدف او النماذج المختلفة ،و التي تشمل كافة خطوات تنفيذ النهج ،ممنهج 
المتاحة لديهم مقدراتهم ومواردهم وتستجيب لالنكشافات المختلفه من خالل مواردهم الذاتيه و مبنية على استجابة حقيقية  تقديم

 األخرى. الى جانب المساهمات المجتمعية

 النتائج المتوقعة:

  :اعدادأوالoolkit T  قيرادة المجتمعرات يتنراول نهرج االسرتجابة للمخراطر ب حررلجمعية الثقافة و الفكرر ال

 .  المحلية

  و تطبيق   ساعات تدريبية حول اليات استخدام 01تنفيذoolkitT 

 

 آلتي: لدليل ايتضمن ا

 المحور األول:

  عامه مرتبطه بالنهجتعريفات ومصطلحات 

  النهج التشاركي والياته المختلفه 

 زمات نهج التعلم والعمل التشاركي وقت األ 

  وحفظ المعلومات لضمان استخدامها ومشاركتها بشفافية ومسؤوليةآليات التوثيق 

  المختلفه مع النماذج الخاصه بذلك المجتمعية واالنكشافات المصادر وجمع المعلومات وتقدير وتقييم آليات 

  النزاهةة، الشةفافية، )مشاركة المعلومات الممارسات الفضلى واليات العمل الجماعي لضمان تطبيقها في كل من ،

 (.والحمايه لة، الشكاويءالمسا

  ، اليات التحليل الجماعي للبيئه والمشاكل، وتحديد االحتياجاتواالولويات من خالل تعزيزmapping.)الخ... ، 

  )اللجان المجتمعية(  

 والتحشيد. آليات التشبيك والمناصرة 

  لمساهمات المجتمعيةاالاشراك المتعلقه في اآليات. 

 ليات المختلفه لترويج وتعميم النهج فيالمجتمعات والمؤسسات وبين االفراد اال 

  اليات تحديد االدوار لجميع ذوي العالقه بالنهج 

  يعتمد الToolkit   باالساس على تجربة جمعية الثقافه والفكر الحر 

 ،آليات المتابعة والتقييم بالمشاركة للتدخالت المجتمعية/ تطبيق النهج 

  ناجحة في تطبيق النهج. نماذجعرض 

  يشمل الToolkit وادوات تطبيق عمليه وواضةحه لكةل مةن المحةاور السةابقه بحية  تضةمن ,نماذج/ تمارين/ أنشطة

 هذه االدوات المشاركه الجماعيه وتكون سهله في التطبيق واالستخدم اليومي 

  ع محتةوى  التصميمات الفنيه الجذابه واللغه الواضةحه والمبسةطه للجميةيشمل التعاقدToolkit   والتةي تهةدف الةى

 سهولة الوصول للمعلومه والوضوح التام لجميع االدوات واليات استخدامها 

  يقدم المنتج النهائي باللغتين االنجليزيه والعربيه بحي  تكون اللغه العربيه هي االساس 

 تنفيذ هذا الدليل وملحقاته وفق النهج التشاركي  يجب

  الزمني:اإلطار 

  Toolkitالمسودة النهائية من  العقد لتسليممن تاريخ توقيع  هور ش 3 -

  اتساع 72بما ال يقل عن  التطبيقعملية  ومتابعةالدليل  وتطبيقاستخدام  الية علىتدريب لطاقم المؤسسة  خطة زمنية لتنفيذ-

 0207فبراير من شهر  الرابعاالسبوع  النشاط: التواريخ المتوقعة لبداية

 وجميع مراكزها -قطاع غزة ويشمل جمعية الثقافة والفكر الحر :مكان التنفيذ

 

 : المستلمةالمخرجات 

 oolkit Tبنسررختيه العربيرره واالنجليزيرره  المحليررةقيررادة المجتمعررات نهررج االسررتجابة للمخرراطر ب يتنرراول



 .  محور  لكل العملية المختلفة و وجميع النماذج والتمارينالتصاميم منفصالن مع 

 

 

لتقدماطريقة   

  و المالية  الفنية العروضعلي الجهات االستشارية الراغبة في التقدم تقديم 

 وفقا لما يلي: ارسالهم

 االلكتروني:عبر البريد جميع العروض  ترسل :الية االرسال ps.org-@cftajobs  

  4140 فبراير42 ، الموافقاالربعاء يومهو  العرض إلرسالوعد أخر م :النهائيموعد  

 يشملعلى أن  الفني، يقدم العرض: الشكل  : 

i. المنهجية التي سيتم العمل عليها 
ii. تقرير تفصيلي للمخرجات العمل وفق مقترح زمني 

iii.  مع  وفريق العمل المقترح مع توضيح الخبرة وما يؤهل المتقدم للقيام بالخدمة للجهة المتقدمةتفصيلية سيرة ذاتية
 ة الي أي اعمال سابقة مشابهة ذات عالقة االشار

iv. قة بمثل نوع الخدمة المطلوبة.ثالثة معرفين لمن تم تنفيذ أعمال ذات عال  

 ان ال يقل فريق العمل عن اثنان من كالل الجندرين ويفضل ان يشمل الفريق استشاريون ذوي اعاقه 
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