
 

 المركز الثقافي. -جمعية الثقافة والفكر الحر 

 )تنمية الشباب( الشباب يقودون التغيير ويحدثون االبتكار  

   الحر،جمعية الثقافة والفكر 
 
  المركز الثقاف

 اعالن اختيار ميرسة مسارات التعلم والمشاركة.  

 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، الل المراكز التابعة  تعمل جمعية الثقافة والفكر الحر من خ   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. تعزيز  -
ي ف  ي تحقيق التحول والتغيير اإليجان 

   المرونة واالستدامة المعرفية 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 ة األشخاص زياد - ي يقودها المجتمع المحىلي عىل المستويير  المحىلي والدولي
 التر

 

 القائم  النهجبناء المرونة، بشكل مستدام في ظروف التنمية الواعية والمستدامة في حاالت الطوارئ وفق    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  )تنمية الشباب( الشباب يقودون التغيير ويحدثون االبتكار   المساهمة في تعزيز الحوار النقدي مع صانعي القرار :  ، والذي يهدف إلغروزا لكسمبور بالشر

إيجابي إلى تغيير  التي ستؤدي  المجتمعية  التدخالت  لقيادة  الشباب  ا ألهمية تدخالت الشباب وجعلهم  والذي سيساهم في زيادة معارف    ،وتمكين 
ً
عىل مستوى    همأكثر معرفة وإدراك

 المجتمع. 

  ة ميسر  المركز الثقافي عن حاجتها: –عليه تعلن جمعية الثقافة والفكر الحر 

 

 المهام والمسؤوليات: 

 .ورش عمل تفاعلية مع الصيادين والمزارعين والشباب في المناطق المهمشة 4عقد  •

 المجتمعي مع الشباب.  وتحديد القضية المركزية للتدخلبداعية جمع بيانات المجتمع باستخدام األدوات اال •

 .مجتمعية جوالت 3وساعة(  70جلسة تعليمية تفاعلية ) 23عقد المشاركة في   •

 تهيئة المكان باللوجستيات من أجل عقد اللقاءات مع المجتمع والشباب. •

 متابعة سير العمل وكتابة التقارير اإلدارية.  •

 : ةالشروط المؤهلة الختيار الميسر 

 

 مع الشباب.   المجتمعيةالقضايا القدرة عىل مناقشة  تكون لديها  •

 مية شعبية. مواضيع تعل إل وتحويلها والقدرة عىل تحليلها المجتمعات  جمع المعلومات من   بآلياتالمعرفة   •

 سكان المنطقة الجنوبية أو الوسطى.  ان تكون من •

   عاماً.   35إلى  25يقع عمر المتقدمة ما بين   •

 

 االختيار:  امن سيقع عليه

 شهر.  2مدة التعاقد  •

 . عن الشهر الواحد شيكل 1100قيمتها   المركز بدفع مكافأةسوف يتكفل  •

 الشباب( الشباب يقودون التغيير ويحدثون االبتكار. )تنميةمشروع  ضمن ة ميسر 1سيتم اختيار عدد  •

 

 

 وسوف تقوم الجمعية باالتصال بالمرشحين الذين يقع عليهم االختيار فقط 2022/  وماي/26 الموافق لموعد النهائي لتقديم الطلبات هو ا

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

https://forms.gle/ZvYdFC9ucUA4JF8G9 

 

 

 

https://forms.gle/ZvYdFC9ucUA4JF8G9

