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 الموضوع:
لجمعية  التربوية و الثقافيةلمراكز لتطوير االدلة التربوية  جهة استشارية

 الثقافة و الفكر الحر
 

 

 مقدمة عن المؤسسة

ب دورا قياديا في تطوير ، تلع0990عام تأسست  قلة،مؤسسة أهلية فلسطينية، غير ربحية، مست 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 جمعية الثقافة والفكر الحرتعمل  قطاع غزة. 

افة والفكر الحر واستمراريتها كونها مؤسسة قائمة على حقوق اإلنسان؛ لتيسير عملية التغيير االيجابي تعزيز دور جمعية الثق .0
 بقيادة المجتمع

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

 الة االجتماعية، وحقوق اإلنسان في مجتمعاتهم.تمكين وكالء التغيير المجتمعي، والمحلي لطرح قضايا العد .3
على مستوى صناع القرار والرأي ورجال  -زيادة الوعي واالعتراف بحقوق اإلنسان خاصة للنساء واألشخاص ذوي اإلعاقة  .4

 اإلصالح.

 خالل مراكزها التالية:ها المختلفة من تقدم جمعية الثقافة والفكر الحر خدمات

 سنة 00-6طفال من سن للعمل مع األ في مخيم خانيونس 0990عام  تأسس: مركز الشروق واألمل 
  سنة 06-00لفتيان/ات من سن للعمل مع ا خانيونسبمدينة حي األمل في  0993مركز بناة الغد: تأسس عام 

  سنة 00-6ألطفال من سن للعمل مع ا يطن السمين، –خانيونس في  0116عام مركز نوار التربوي: تأسس 

 اتالجامعيين ،لشبابمن اشرائح مختلفة للعمل مع  بمدينة خانيونس، – األملحي في  0991تأسس عام  :الثقافي مركزال/، 
 /ات.والمثقفين /اتالتربويين،/اتلفنانينا

  للمرأة ة الصحية و االستشارات المتعدد يقدم الخدمات البريجفي  0995مركز صحة المرأة: تأسس عام  
  انيونس تقدم الخدمات او الدعم االستشارات للمؤسسات و االفرادفي خ -0111شبكة و صال : تاسست عام 

 
 و الثقافية  تطوير االدلة التربويةب للقيام (أفراد أو، مؤسسة شركةمزود خدمة ) تسعى جمعية الثقافة والفكر الحر لتحديد واختيار

 جمعية الثقافة و الفكر الحرلمراكز 

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

 الالزمة.ا

ما    @ps.org-cftajobs، بريد إلكتروني 0150099 - 0195909هاتف  للمراجعة أو االستفسار أو لمزيد من المعلومات الرجاء االتصال 
 مساءا . 3حتي وصباحا   8 بين الفترة 

 

 الخدمة المطلوبة

و المركز الثقافي و يستهدف  سنة ، 05حتي  6مراكز تربوية تستهدفة الفئات العمرية من  4تشرف جمعية الثقافة و الفكر الحر علي 
 فئة الشباب .

اإلعالن عن في  (SDC) لوكالة السويسرية للتنميةا وبتمويل منبناء وتنمية القدرات  جمعية الثقافة والفكر الحر وضمن أنشطة ترغب
 جمعية الثقافة و الفكر الحرلمراكز  و الثقافية ر االدلة التربويةبتطوي علي جهة استشارية للعمل

 .  والوصول الى جمعيه امنه للجميع من أجل تحقيق األهداف االستراتيجية للمؤسسة العملوفعالية  سين كفاءةتح رضوذلك بغ

 النتائج المتوقعة:

الذي ستتضمنه العملية و ذلك بعد تطويري المقترح الو  ي يستعرض خطة العمل لتطوير االدلةتقرير استهالل :أوال

  دراسة االدلة الحالية 
 

ضمن رؤية و  لتعمل، لجمعية الثقافة و الفكر الحرو الثقافية  للمراكز التربوية  االدلة التربوية و تحديث و توحيد  تطوير
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عي الفروقات يرابما  و النهج المبني علي حقوق االنسان و الجندر،و التربويعلى النهج  ةالقائم  فلسفة المؤسسة
 و شاملة لالجراءت التنفيذية للدليل .العمرية و االشخاص ذوي االعاقة 

 آلتي: لدليل ايتضمن ا

  اليات التعامل مع الفئات المستهدفة من بداية دخولهم المركز حتي مرحلة التخرجاالجراءات الخاصة ب 

  مع الفئات المستهدفة في ظل الطواريء و المستجدات البديلة اليات التعامل و التواصلاالجراءات الخاصة .  

 لكترونية و الملفات الورقية معايير اختيار الفئة و االجراءات  التسجيل اال 

  بالفئة المستهدفة والمتعلقه  الحاليةبالمدونات والبروتوكوالت التربوية االدلة ربط 

  لألشخاص ذوي االعاقة  النهج الحقوقيمعايير تراعي 

  الخاص بالجميعة  الحمايةبدليل  التربوبة سياسةالربط 

 اجراءات متابعة و تقييم تطبيق االدلة 

  الخاصة بتطبيق االجرءاءاتلفة النماذج المختتوفير 

 

تدريب طاقم لتنفيذ : يتم وضع خطة الدليل المعتمد طاقم المؤسسة علي ل يتدريب يوم 2 ثانيا: تنفيذ
 .الدليل وتطبيقالية استخدام  علىالمستهدف المؤسسة 

 

 من تاريخ توقيع العقد لتسليم المسودة النهائية من الدليل  و نصف شهر الزمني:اإلطار 

 خانيونس -معية الثقافة والفكر الحرقطاع غزة ويشمل ج مكان التنفيذ:

 : المستلمةالمخرجات 

  عتماداالدارة المؤسسة للتوافق وإل، يتبعه عرض لتطوير الدليل  ةدمفصلة ومحد مراجعة يحدد اقتراحاتتقرير. 

 العداد دليل. مفصلة خطة عمل 

  دارة المؤسسة الجراءات والنماذج ، يتبعها عرض إلاالسياسات  ولجميع  ةشاملمطورة ال االدلة مسودة أولى من

 .للمناقشة والتغذية الراجعة

 باللغة العربية تسليم المسودة األولىمن تاريخ  ايام 01 الدليل خاللمن النهائية مسودة ال . 

  المعتمد لدليالتنفيذ تدريب لطاقم المؤسسة علي 

 
 دوالر ( الفان) $2222المبلغ المالي المرصود : 

 

التقدم طريقة  

 الفنية  العروضعلي الجهات االستشارية الراغبة في التقدم تقديم 

 وفقا لما يلي: ارسالهم

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

  2222 نوفمبر22،الموافق  الخميس يومهو  العرض إلرسالوعد أخر م :النهائيموعد،  

 يشملعلى أن ،  يقدم  العرض الفني: الشكل  : 

i. المنهجية التي سيتم العمل عليها 
ii.  مع  وفريق العمل المقترح مع توضيح الخبرة وما يؤهل المتقدم للقيام بالخدمة للجهة المتقدمةتفصيلية سيرة ذاتية

 ابقة مشابهة ذات عالقة االشارة الي أي اعمال س

iii. .ثالثة معرفين لمن تم تنفيذ أعمال ذات عالقة بمثل نوع الخدمة المطلوبة  
 ويفضل ان يشمل الفريق استشاريون ذوي اعاقه  الجنسينكال ان ال يقل فريق العمل عن اثنان من 

 
 .ان وجدت  مالحظاتكم علي شروط المرجعيةيسعدنا تلقي  مالحظة : 
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