
 

 [ المشاركة والممارسة،فرصة للتعلم ] 

 المركز الثقافي  منصاتبرنامج الريادة والتمكين للقادة الشباب في قيادة  

 

وفق سياسية تركز على إتاحة الفرصة الثقافة والفكر الحر، جمعية  –يعمل المركز الثقافي 

النشاطات الثقافية ، والمشاركة بشكل نوعي في قيادة وتنفيذ فعالللشباب لالندماج بشكل 

تجذير الهوية واإلنسان،  عنى بقضايا حقوق  واإلعالمية التي يشرف المركز على تنفيذها، والتي ت  

 الثقافية الفلسطينية، والقضايا المرتبطة بواقع الشباب الفلسطيني. 

ر وتعزيز وتطويجل تحقيق مبدأ المشاركة الشبابية، ويأتي هذا النهج كأسلوب يتبعه المركز من أ

، لخلق قادة شباب والمجتمعية الشباب بالمهارات الالزمة في المجاالت  الثقافية واإلعالمية

فتح باب ووفق هذا التوجه يعلن المركز . قادرين على التغيير في مجتمعاتهم فاعلين ومميزين

المخصصة لهذا الغرض ووفق المشاركة في الدورة التدريبية   للتنافس علىالترش ح للشباب، 

 عايير والشروط أدناه.الم

 

 المحتوى ألمفاهيمي للبرنامج 

 المرحلة األولى

 40من المتوقع أن ينخرط الشباب الذين يقع عليها االختيار في تدريب مباشر لمدة   

ساعة تدريبية مكثفة تعالج المواضيع اآلتية ) مفهوم القيادة التشاركية، المهارات القيادية، القيادة 

مبادئ  ،اإلعالمية والثقافية تالثقافية لألنشطة مفاهيم ورؤى،  التدخل مع المجتمع وبناء التحالفا

اعطاء الفرصة  يب سوف يتموخالل فترة التدر، (الحشد والتأييد  للرأي والقضايا الشبابية

حات تشغيل وتطوير للمنصات وسوف رشيح أنفسهم للقيادة لتقديم مقترللشباب الراغبين في ت

 . يجري االستماع لهذه المقترحات من اجل اختيار المرشحين األكثر تميزا  

 المرحلة الثانية: 

شبابية   منصات أربعمن المتوقع  أن يتم  دمج المشاركين/ت الذين وقع عليهم االختيار ضمن 

ومنصة راديو  منصة الموسيقا األدبي، منصة ميديا شو، الصالونفي المركز الثقافي  منصة 

شهر  لمدة الحاليينحيث سوف يشارك الشباب الجدد في هذه المنصات برفقة القادة ،  كالكيت، 

بشكل أساسي على التعرف على طريقة وأسلوب العمل، ومراجعة  ة،  وتكون مهامهم مركز

السابقة، وبناء خطة متكاملة من وجهة نظر الشباب لطبيعة تطوير أداء المنصة ال حقا ،  الفترة

 وسوف يتم تنفيذ هذه المرحلة وفق الشروط واالعتبارات والمحددات اآلتية:  



 االعتبارات والمحددات والشروط. 

المنصات الشبابية المتوفرة في المركز هي منصات تعمل من أجل تظهير صوت الشباب  -

عبر األسلوب المرئي من خالل منصة ميديا شو، وعبر األسلوب الصوتي من خالل منصة 

وعبر  راديو كالكيت، وعبر أسلوب التدوين والكتابة من خالل منصة الصالون األدبي

 .صة الموسيقىاألسلوب الفني المسموع من خالل من

 

، يمكن  0088صباحا  وحتى  0088العمل في المركز يقع في الفترة الزمنية ما بين  - مساء 

ظهرا   2088وحتى الساعة   0088استقبال جميع الشباب المشاركين/ات ما بين الساعة 

  .وهذا الوقت ملزم إلنجاز المهام المنوطة بالشباب المبادرين 

 

حيث لمدة تزيد عن ثالثة أيام،   /تعن تغيب أي من المشاركين لالمركز غير مسئو -

من قائمة االحتياط  للمركز استبدال المتغيب دون إعالم خطي، ويتم اختيار البديل يحق 

 . شباب 0التي سوف تكون مكونة من 

 

يحق للمركز استخدام صور العمل والمواد المنتجة التي يشارك بها الشباب ضمن  -

 دون إذن مسبق من الشباب. أنشطة الجمعية ب

 

غير ملزمة للمركز باختيار جميع المشاركين  البرنامجالمشاركة بالمرحلة الثانية من  -

، حيث يتوقف ذلك على الحاجة الفعلية البرنامجنخراط في المرحلة الثالثة من لال

للطاقات الشبابية وعلى الرؤى  والتصورات التي يقدمها الشباب لتطوير  المنصات 

وأيضا  على مهارة وقدرة الشباب المشاركين ومدى الشبابية واألنشطة برؤى شبابية 

 .التزامهم

 

مشاركين، جميع الشباب المشاركين في المركز، متلقي خدمات، قادة، مبادرين،  -

ار أي شكل من متدربين، يتم معاملتهم بنفس الدرجة من االحترام واللياقة، ال يجوز إظه

 على الشكل، أو المعتقد، أو المكانة.  أشكال التمييز المبني

 المرحلة الثالثة: 

لمهام القيادية إعطاء الشباب المساحة الستالم ابفي المرحلة الثالثة من العمل سوف يتم  البدء 

لمباشرة عملهم في المنصات التفاعلية الموجودة في المركز، ، ومن ثم سوف يتم فنية الالزمة وال

 متتالية وفق ما هو موضح أدناه .  أشهر 6استكمال العمل بمفردهم لمدة 

 288شكل شهري  تقدر قيمتها سوف يلتزم المركز بإعطاء الشباب مكافأة مقطوعة ب -

فسيتم دفع مواصالت له في المرحلة األولى ثم عند  أما المساعد ،للقائد األساسي دوالر

 . دوالر 288تكليفه بالقيادة سوف يدفع له 



يلتزم المشاركون بإنجاز المهام المطلوبة وفق الخطة التي تم اعتمادها  والتي تم بناؤها  -

 بناء على الرؤى الشبابية المقدمة من الشباب أنفسهم . 

 . للمساعدينفي تسليم القيادة يلتزم الشباب أن يمارسوا نفس الدور  -

) يفضل أن يكون لديه ممارسة في أحد أشكال األدب (   1قائد الصالون األدبي   عدد  -

  1ومساعد عدد

)يفضل أن يكون لديه إلمام عام بالمواد المرئية وعمليات اإلنتاج   1قائد  ميديا شو  عدد  -

 1ومساعد عدد والتسويق اإللكتروني( 

  1ومساعد عدد  1عدد قائد راديو كالكيت   -

 1ومساعد عدد 1قائد منصة الموسيقى عدد  -

 ميسرين يتم التعاقد معهم وقت الحاجة 0عدد   ميسرين  األنشطة المركزية في المركز -

 

 شروط المشاركة في البرنامج: 

 ثانياً: الشروط المتعلقة بالقادة والميسرين.

 أن ت/يكون خريج/ة جامعي/ة. -

 . عاما   26أن يقع عمره/ها دون  -

 أن ت/يمتلك مهارة عالية في التواصل وبناء العالقات . -

لديه/ها الكفاءة والمرونة والحزم، والجدية والدافعية نحو العمل وباستطاعته نقل كل ذلك  -

 لآلخرين.

 لديه/ها ممارسة سابقة في قيادة مجموعات عمل أو أنشطة تفاعلية مع الجمهور . -

 في فلسطين عامة وقطاع غزة خاصة. لديه/ها إلمام واسع  بقضايا الشباب -

أن ت/يكون من سكان المنطقة الجنوبية ) دير البلح، خان يونس، رفح(، ويفضل  -

 القاطنين في مدينة خان يونس. 

 أن ت/يمتلك اإليمان الكامل  بمسار العمل وتحديدا العمل التشاركي.  -

 

 معايير اختيار  القائمة القصيرة 

 فترة التدريب.  إبداء االلتزام والجدية أثناء -

 الشباب من كال الجنسين.  ةسيتم إعطاء فرص متكافئة لمشارك -

جودة التقديم النهائي الذي سيكون متاحا  للمشاركين/ات )حيث سوف يقدم كل مشارك/ة  -

 قا  في الدورة التدريبية (. دقائق عن موضوع يحدد الح 18مداخلة لمدة 

 المشاركة والتفاعل أثناء التدريب .  -

 المهارات المرتبطة بالتعبير الشفوي، والكتابي، وقيادة  مجموعات العمل.  -

 مالئمة توجهات المشاركين لطبيعة الفرص واألنشطة المتاحة في المركز -

 



 المتوقع من المشاركين/ات: 

أساسي و سنة لكل  في المنصة المحددة لكل مبادر ةمتواصلأشهر  ستةااللتزام لمدة  -

حيث سوف  أشهر األولى تطوعية تعلمية بالنسبة للمساعدين 6مبادر مساعد حيث يكون 

يتم فرز المبادرين وفق رؤية المتابعين والمدربين ومن خالل النقاش الفاعل مع الشباب 

 أنفسهم . 

 قراءة سياسية المركز والعمل  وفقها وااللتزام  بما ورد فيها.  -

 ادة السابقين. عالية والمرونة في التعامل مع القلإبداء الجدية ا -

 إبداء االهتمام بالقضايا األساسية التي يعمل وفقها المركز.  -

إظهار االحترام والدماثة واللباقة في التعامل، وخلق جسور تواصل إيجابية فيما بينهم  -

 وبين جميع الشباب المشاركين في العمل. 

 

 على الراغبين بالمشاركة تقديم السيرة الذاتية الخاصة بهم على البريد االلكتروني 

ps.org-volunteer@cfta 

 علما  بأن آخر موعد لتقديم الطلبات هو الساعة الثانية عشر من ظهر يوم األربعاء

 ، وسيتم دعوة من تنطبق عليه الشروط للمقابالت. 2828/  2/  26 
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