
 

 المركز الثقافي. -جمعية الثقافة والفكر الحر 

 )تنمية الشباب( الشباب يقودون التغيير ويحدثون االبتكار  

   الحر،جمعية الثقافة والفكر 
 

  المركز الثقاف

 مقدمة:  

ي من خالل العمل عىل تطوير حقوق    1991جمعية الثقافة والفكر الحر هي مؤسسة أهلية فلسطينية عير ربحية مستقلة تأسست عام  
ي تطوير المجتمع المدن 

م تلعب دورا قياديا ف 

ي المحافظات الجنوبية والوسىط من قطاع  
اتيجية    لها، تعمل جمعية الثقافة والفكر الحر من خالل المراكز التابعة    غزة، األطفال والشباب والمرأة ف  عىل تحقيق اهدافها االسير

  -وهي: 

 

 اإلنسان. ة لالستجابة بشكل أفضل للمجتمع ضمن النهج القائم عىل حقوق يوالقدرة المؤسسية والرقم الحر تعزيز استدامة جمعية الثقافة والفكر  -

ي مجتمعاتهم. المرونة واالستدامة ا تعزيز  -
ي ف  ي تحقيق التحول والتغيير اإليجان 

   لمعرفية المقدمة للفئات المستهدفة لمساعدتهم ف 

ي CRECs) المجتمعي  الصمود تعزيز  تمكير  لجان -
 قضايا العدالة االجتماعية وحقوق اإلنسان وخاصة قضايا المرأة واإلعاقة.  لتناول( ومنظمات المجتمع المدن 

. وأنشطة المنارصة القائمة عىل األدلة و زيادة األشخاص  - ي يقودها المجتمع المحىلي عىل المستويير  المحىلي والدولي
 التر

 

 القائم  المرونة، بشكل مستدام في ظروف التنمية الواعية والمستدامة في حاالت الطوارئ وفق النهجبناء    على   مساعدة الناس    ومن هنا تعمل جمعية الثقافة والفكر الحر من أجل

ي هذا السياق للمجتمع.  الثقافية للحساسية الدولية ومستند للمرجعيات ومستند مستدام تنموي كمسار االنسان حقوق على
، -جمعية الثقافة والفكر الحر تنفذوف  ي

 مشروع  المركز الثقاف 

اكة مع مؤسسة  وذلك    االبتكار،نمية الشباب( الشباب يقودون التغيير ويحدثون  )ت المساهمة في تعزيز الحوار النقدي مع صانعي القرار  :  ، والذي يهدف إلغروزا لكسمبور بالشر

 ، وتمكين الشباب لقيادة التدخالت المجتمعية التي ستؤدي إلى تغيير إيجابي

 

ة وإدراكاً ألهمية التدخالت المجتمعية وعليه يفتح المركز الفرصة للشاب والشابات للتقدم لالنخراط في مسار التعلم الشعبي، من أجل تعزيز الشباب المهمشين ليصبحوا أكثر معرف

شهرياً وسوف يقوم الشباب بإنجاز ساعة تعلم    70لقاء تعلمي بواقع    23  بواقع بمعدل  أشهر  5على مستوى المجتمع.  ومن المتوقع أن ينخرط الشباب في هذا المسار التعلمي لمدة  

ورش عمل مع    4الذي سوف يتم استخالص تفاصيله من خالل عقد عدد  العام    اإلطار الشباب أنفسهم، حيث سيتم ذلك وفق    بناء مشاركةاختيارها    مجتمعية يتمتدخالت    5عدد  

   مشة الختيار القضية المركزية للتعلم والمشاركة، وذلك وفق المنهجية العامة األتية: الصيادين والمزارعين والشباب في المناطق المه

 

 التعلم الشعبي من خالل تبادل الخبرات والخبراء. 

o  .تعلم حول مفاهيم العمل الجماعي المجتمعي  

o .المنظور النقدي للواقع االجتماعي واالقتصادي والسياسي   

o  المفتوح وإدارة المعرفة من خالل السؤال.مبادئ الحوار والنقاش   

 التعلم من خالل تبادل الخبرات ونقل المعرفة: 

o بين الشباب أنفسهم.   نقل المعرفة تبادل الخبرات 

o تجارب حية.  التطوع والعمل المجتمعي المبني على مصادر المجتمع   

o  والكبار معاً. بين الشباب  تعلم وجوالت ميدانية تجمعمسارات   

 تدخالت مجتمعية   5من خالل تنفيذ  التعلم

o ( مع المجتمع بأسلوب ابداعي، يعتمد على أفكار الشباب أنفسهم.  25من أصل   13التدخالت المجتمعية سوف يقودها الشباب عدد )ًشابا 

 

 المشاركة في مؤتمر تبادل المعرفة والتعلم الشعبي.

o  .مشاركة الشباب في االعداد والتنظيم للمؤتمر 

o   .أفضل ثالث تجارب شبابية(  )اختيارتقديم أوراق عمل شبابية عن التجربة 

 للتسجيل وفق الشروط االلتزامات واآلتية:  وعليه يدعو المركز الثقافي الشباب المهتمين بالمشاركة

 

 الشروط المؤهلة للمشاركة: 

 بالعمل الشعبي.مهارات استعداد واهتمام ن  لديهم/ -

 وتكوين الفرق الشبابية. لديهم / ن مهارات إدارة  -

 (، ناشط مجتمعي ، مصمم، صانع محتوى، ومحاور، موسيقي، فنان تشكيلي)كاتب/ تمتلك مهارات وتقنيات فنية  يـأن  -

 في مناقشة قضايا المجتمع. ومهتم/ة  كون المشارك/ ة جاد/ة، يت/أن  -

 استعداد للدفاع عن قضايا الشباب.  أن ت/يكون المشارك/ة لديه/ها -

 من سكان المنطقة الجنوبية أو الوسطى. يكونوا  -

 اً.  عام  35 –  20تقع أعمارهم ما بين   -

 مالحظات:  

 يوفر المركز البيئة اآلمنة والصحية لمشاركة الشباب.  -

 سوف يوفر المركز تغطية مواصالت المشاركين في الورش.   -

 اللقاءات الشبابيةللمشاركة في  ذوي اإلعاقة واألشخاص  ،يشجع المركز الشابات -

 الشباب من خلفيات تعلمية متنوعة ومتباينة. يشجع المركز  -

 يقدم لكل مشارك شهادة تعلم تفيد بإتمام مسارات ) محفز مجتمعي شعبوي(   -

 



 

 وسوف تقوم الجمعية باالتصال بالمرشحين الذين يقع عليهم االختيار فقط 2022/مايو   /19 الموافق ائي لتقديم الطلبات هو لموعد النها

 الرابط التالي  إرسال بياناته الشخصية عبر يجد في نفسه/ ها، الكفاءة والدافعية والرغبة للمشاركة،  /من: تعلى  

https://forms.gle/QCrYto5BM7koYdwc8 
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