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  استدراج عروض أسعار 
ذ مدرب ل شاركيتنف ة في بناء قدرات التعلم والعمل ال   ورش تفاعل تعلم

ادة المجتمع  وقت األ  ق   زمات 
CC/ T /2020-03-11 

 
  

 ..............................................  رقم المشتغل مرخص   ......... .....اسم مقدم العرض  ........... 
 

فون .....................................العنوان  ..............   ..........................جوال   .   -...        رقم تل
  

    
ة الثقافة و الفكر الحر في المركز الثقافي التابع إلى رغب ي   ذ جمع ورش تفاعل الحاجة لمدرب لتنف

ة في بناء قدرات  ادة المجتمعتعلم ق شاركي وقت االزمات  شروع تمكين ضمن م، وذلك التعلم والعمل ال
اب ( اب - YEP)الش ادة الش ق ة  ادرات المجتمع ز الم اب واألطفال في ، و تع ز الش دعم من برنامج تع

ةGIZ) التابع لل (SYSفلسطين ( ة األلمان ض من وزارة الخارج شاركة من ، فعلى من يرغب في الم ) و بتف
ه تعبئة العرض وذلك حسب المواصفات ع،  واألفراد  المرخصة حسب االصولالشرات والمحالت  ل

ة :    والشروط التال
  

ة الثقافة و الفكر الحر ا .1 اسم جمع  " في حال الشرات " لفاتورة 
ك خالل  .2 ش لغ  د الم سد ــــخ استالم الفاتورة 28يتم    يوم من تار
مة ا .3 ة الق   " في حال الشرات "لمضافة السعر شامل ضر
  إرفاق شهادة خصم ضربي من المنبع  .4
أقل األسعار .  .5 ة غير ملزمة   الجمع
ة  عدد الساعات .6 س ادة أو النقصان ب لة لل  .%25قا
ل .7  عملة العرض : الش
ع .8  مدة سران العرض : أسب

  على المورد ختم وتوقيع العرض .9
اموعد استالم العروض الساعة  .10 ــــخ حا العاشرة والنصف ص  .م15032020بتار
تم فتح العروض الساعة  .11 احا س ة عشر ص ــــخ  الحاد  .م15032020بتار
س .12 خان يو سي    سلم العروض في ظرف مغلق ومختوم في المكتب الرئ
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  - مقدمة: 

ة الثقافة والفكر الحر تعمل د واضح للمخاطر  جمع حتاج إلى تحد الهشاشة ، و ساني يتميز  اق إ ضمن واقع وس
ابها وذلك على مست ل خاص، وتأتي إثراء قدرة األفراد ونقاط الضعف وأس ش ل عام، وقطاع غزة  ش وى فلسطين 

جاد الحلول لألزمات  ة من أجل إ ثمار الطاقات المحل ل للصمود أمام الضغوط والصدمات ومحاولة اس والمجتمع 
ــــع.  ل سر   ش

ة تهدف ة على الجمع اب والمب قودها الش ات التي  م قدرة وكفاءة  االستجا دأ المشاركة على مستوى  إلى تعظ م
ل أفضل.  ش ا    مجتمعهم من اجل تمكينهم من معالجة القضا

ات  ة جميع األفراد والجهات الفاعلة في المجتمع على قاعدة المساواة وعلى جميع المست شمل تدخالت الجمع
ة المستدامة، وتع رساء قواعد التنم ل و ة في المستق مقراط ة لتمكينهم من تحقيق الد ادة عمل ز قدرتهم على ق

ث  ة من ح يتهم للشرا مل ن والمعرضين للخطر واإلنكشاف  شمل المشاركة شعور األفراد المتضرر التغيير. كذلك 
ل والمضمون.   الش
شجع من خالل المشروع  عة ،  ما في  الجم سين  ال الج اب من  قوده ش م المجتمعي الذي  استخدام نهج التنظ
اب المستهدفين، ومن ذلك األشخاص ذو  ل مشترك مع الش ش ة تصمم  شمل ذلك ورش عمل تدر و اإلعاقة ، و

تمكن  ث س م المجتمعي ، ح ة من خالل نهج التنظ ات ة والمهارات الح ب بين المهارات الفن جمع التدر المتوقع أن 
ذها على مستوى مجتمعات ادرات المنفذة وتنف ط للم اب المستهدف من التخط ساهم في الش التالي س هم و

ز احترامهم لذاتهم وثقتهم والمشاركة  ل أفضل وتع ش اب  شراك الش جابي داخل مجتمعاتهم،  و إحداث تغيير إ
ة.    االجتماع

  
  الهدف من المشروع: 

ز مهارات وقدرة  ا ( 30يهدف المشروع إلى  تع ا و  15شا من فيهم األشخاص ذوي اإلعاقة) في م 15شا ة   دينة  شا
اب.  قودها مجتمع الش ادرات  ل أفضل في مجتمعاتهم من خالل م ش س على المساهمة    خان يو

  
ب:  ة التدر   منهج

اب، وأن تكون  املة مع الش ب المبني على المشاركة ال التدر الحر  ة الثقافة والفكر  يهتم المركز الثقافي التابع لجمع
ة غة تفاعل ة هي ص غة الورش التدر   . ص

  
ب:    أهداف التدر

ب مناهج وطرق التعلم والعمل  - ار وتج د الخت ط الج اب في التخط ز قدرات ومهارات وعالقات الش تع
ادة المجتمع.  ق شاركي وقت االزمات و  ال

اب (المنخرط - ز قدرات الش قة عمل لمساعدة  تع ر ط شاركي وقت االزمات) في تط في التعلم والعمل ال
م،  ش ال ز الصمود والع ات تع ة لمتطل دارة شؤونه وقت االزمات واالستجا ادة و المجتمع المحلي في ق

جابي في المجتمعات المتضررة.  ل التغيير اإل سه  و
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ب:     - النتائج المتوقعة من التدر

ة واالنكشاف - م المصادر المجتمع  Participatory Vulnerability Capacity - المشاركة تقدير وتقي
Assessment . 

ادة المجتمع  - ق ة   .Survivors and Community-Led Response - معرفة االستجا

شاركي وقت االزمات  -  . Precision Approach and Landing Capability - معرفة نهج التعلم والعمل ال

ستكش - مكن ان  ا التي  شاركي وقت معرفة القضا التعلم والعمل ال اب المهتمين  ل الش حث من ق ف وت
 االزمات. 

شاركي وقت االزمة.  -  فهم عالقات القوة والتأثير من أجل التعلم والعمل ال

ة  - ة المحل اجات المجتمع ة واهم االحت س د اهم االنكشافات والقدرات والجهات الفاعلة الرئ ل لتحد تحل
ة).    (ذات األول

ب:  الفئة   - المستهدفة من التدر
ة مقسمين على مجموعتين متضمنين أشخاص ذوي إعاقة 30 شا ا شاب قضا  المجتمع فاعلين وجادين وملتزمين 

نحدرون من  ل، شغف نحو استخدام مهاراتهم في التغيير في مجتمعاتهم، و مناطق  4وممن لديهم مواهب، م
س.  ثر هشاشة في محافظة خان يو   منكشفة وأ

  
ب: معلوم م للتدر التقد   ات للمهتمين 

ة   أوال ً: الخدمات المطل
قة الذكر.  -   مدرب كفء في المجاالت السا

ب.  م للتدر ا: شروط التقد   ثان
قة.  - ه تجارب ممارسة سا ة ذو خبرة واسعة ولد  المدرب
ة ال تقل عن  - ة متخصص في المجال أو ممارس لفترات زمن  سنوات.  5المدرب
شم - م عرض فني  ب المستخدمة. تقد ة، النتائج المتوقعة، واألسال ب، المنهج  ل مواضيع التدر
ة.  - ً المادة التدر شمل سعر الساعة الواحدة للتدرب شام م عرض مالي   تقد
ات  - ار جانب مخصص من التدر حق لها اخت م للعرض كرزمة واحدة. و ين وشرات التدرب التقد حق للمدر

 المذكورة. 
ة اإلنجاز في الموعد المحدد هام جدا. اإلطار الزمن - ب وأهم لي على التدر ه هو جزء من االتفاق ال   ي المتفق عل

ة  ب اإلجمال   ثالثا : عدد ساعات التدر
قي عدد  - ل مجموعة.  4ساعة موزعة على  20نظري وتطب واقع يومين ل ام و  أ

  
م الع سل ب وموعد  دء في التدر عا: الفترة المتوقعة لل   رض را

ب خالل النصف ااألول من شهر مارس.  - التدر دء    من المتوقع ال
ب:  ان انعقاد التدر   خامسا: م

ب في قاعة المركز الثقافي  ذ التدر تم تنف س، حي األمل، شارع الرحمة. –س ة الثقافة والفكر الحر، خان يو   جمع
ات  دائرة                                      توقيع وختم المورد      ة الثقافة والفكر الحرالمشتر    جمع
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ة  الوحدة  المواصفات  الصنف  الرقم م   ال
سعر 

الوحدة 
NIS  

االجمالي  
NIS  

1. 
ذ مدرب لتن ف

  ورش عمل

ب على بناء قدرات التعلم والعمل  تدر
ادة المجتمع  ق شاركي وقت االزمات  ال

ة موزعين على  30لعدد  شا ة شا
ل مجموعة 10مجموعتين بواقع    ساعة ل

 1  مدرب

 

  

ل أرقام الش    االجمالي 

ل حروف الش     االجمالي 


