
جمعية الثقافة والفكر الحر
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Quotation عرض سعر

رقم )73(

استدراج عروض أسعار

الربعاء 23/11/2022اليوم والتاريخ:

اعادة استدراج عروض اسعار للتعاقد مع مدرب لتنفيذ تدريب في مجال المساءلةموضوع عرض السعر

دولر أمريكيالعملة

المشروع

الممول

تحسين حماية النساء والفتيات الناجيات واللواتي تحت الخطر المتعلق بالعنف المبني على النوع 

الجتماعي في المنطقة الوسطى والجنوبية من قطاع غزة في سياق الصراع و كوفيد 19 ) 

APS-AACID/الندلسية
)Alianza por la Solidaridad)APS

رقم عرض السعر 

للمركز

WHC/T/2022-11-120

الفاكس

بيانات مقدم عرض السعــر

اسم مقدم عرض السعــر / الشركة

رقم المشتغل المرخص

المدير المسئول

جهة التصال بالشركة

العنوان

الهاتف

الجوال

البريد اللكتروني
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جمعية الثقافة والفكر الحر
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يرغب مركز صحة المرأة – البريج التابع لجمعية الثقافة و الفكر الحر في خان يونس في  اعادة استدراج عروض 

أسعار للتعاقد مع مدرب لتنفيذ تدريب في مجال المساءلة المجتمعية، ذو خبرة عالية ومخصصة، بالضافة إلى إعداد 

دليل الجراءات المتبعة في تقديم الشكاوي وذلك من خلل تنفيذ مشروع تحسين آليات الحماية للنساء والفتيات 

الناجيات من العنف المبني على النوع الجتماعي في المنطقة الوسطى والمنطقة الجنوبية لقطاع غزة ضمن الزمات 

ووباء كورونا، الممول منAACID من خلل مؤسسة التحالف من أجل التضامن السبانية)APS( والذي يننفذ في 

المنطقة الوسطى والجنوبية لقطاع غزة لتحسين الوصول والحماية للسيدات والفتيات الناجيات من العنف المبنى على 

النوع الجتماعي،  فعلى من يرغب من الشركات المرخصة حسب الصول والفراد في المشاركة عليه تعبئة العرض 

وذلك حسب المواصفات والشروط التالية :

الشروط والمواصفات :

الفاتورة باسم جمعية الثقافة و الفكر الحر1

يتم تسديد المبلغ بشيك أو حوالة بنكية خلل 28 يوم من تاريخ استلم الفاتورة2

عقد اتفاق بين الطرفين في حال " الفراد والشركات "3

السعر غير شامل ضريبة القيمة المضافة4

إرفاق شهادة خصم ضريبي من المنبع5

الجمعية غير ملزمة بأقل السعار .6

العرض قابل للتجزئة7

الكمية قابلة للزيادة أو النقصان بنسبة %25.8

عملة العرض : الدولر9

يحق للجمعية إلغاء جميع العروض المقدمة من الموردين وإعادة طرح عرض السعر مرة ثانية إما بشكلها الحالي أو بعد إجراء أي 10

تعديل عليه

مدة سريان العرض : شهر11

على المورد ختم وتوقيع العرض12

موعد استلم العروض الساعة العاشرة والنصف صباحا من يوم الثنين بتاريخ 2022/12/5 م .13

سيتم فتح العروض الساعة  الحادية عشر صباحا من يوم الثنين بتاريخ 2022/12/5 م14

تسلم العروض في ظرف مغلق ومختوم في المكتب الرئيسي بخان يونس.15
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جدول الكميات والسعار

الصنف#

Item

الوحدة

Unit

الكمية

.Qty

سعر 

الوحدة

Unit 

Price

الجمال

ي

Total 

Price

المواصفات

تنفيذ تدريب في مجال المساءلة المجتمعية والتحول  20.00 ساعةمدرب1

المجتمعي وآليات المتابعة والتقييم والمساءلة والتعلم 

)MEAL( )بإجمالي 4 أيام تدريبية* 5 ساعات تدريبية 

لليوم الواحد(

دليل للجراءات المتبعة 2

فى تقديم الشكاوي

اعداد دليل حول إجراءات الشكاوى ومسار الشكاوى حسب  1.00 عدد

دليل الثقافة والفكر الحر ومسارات الحالة وجهات التحويل

عقد عدد 2 جلسة فردية لكل موظف لعرض الطرق  12.00 ساعةجلسة فردية للمتابعه3

والجراءات التي يستخدموها خلل العمل لتعزيز المساءلة 

المجتمعية وتقديم الشكاوي، والتعرف على آليات جديدة 

لتطوير العمل

المبلغ الجمالي بالدولر أمريكي

المبلغ الجمالي بالدولر أمريكي

)أرقام(

)حروف(
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ة مجال  مدرب التعاقد مع    المساءلة المجتمع

م والمساءلة والتعلم ( عة والتقي ات المتا   )MEALوالتحول المجتم وآل

  مقدمة عن المؤسسة 

ة،   ة، غ رح ة فلسطي ة الثقافة والفكر الحر، و مؤسسة أهل ا   ، تلعب دورا 1991مستقلة،تأسست عام  جمع اد ر   ق  تط
الم ة والوس من    د الفلسطي من خاللالمجتمع  اب والمرأة  المحافظات الجن ر حقوق األطفال والش العمل ع تط

 : ة و ج ات ة الثقافة والفكر الحر ع تحقيق أهدافها اإلس   قطاع غزة.  تعمل جمع

   ة جمع دور  ز  اإل تع حقوق  ع  قائمة  مؤسسة  تها كونها  واستمرار الحر  والفكر  جا  الثقافة  اال التغي  ة  عمل س  لت سان؛ 
ادة المجتمع  . ق

  ساء اب وال الء التغي  مجتمعاتهم.  واألشخاصتمك األطفال والش   ذوي اإلعاقة؛ ليتقلدوا دور و
  .سان  مجتمعاتهم ة، وحقوق اإل ا العدالة االجتماع ح قضا ، والمح لط الء التغي المجتم  تمك و
  و الو  ادة  حقو ز اف  اإلعاقة  االع ذوي  واألشخاص  ساء  لل خاصة  سان  اإل القرار    - ق  صناع  مستوى  ورجال  ع  والرأي 

  اإلصالح. 

ة:  زها التال ة الثقافة والفكر الحر خدماتها المختلفة من خالل مرا   تقدم جمع

  وق واألمل: تأسس عام س للعمل مع األطفال من سن  1991مركز ال م خانيو   . سنة  12- 6 مخ
  ات م 1993مركز بناة الغد: تأسس عام ان س للعمل مع الفت مدينة خانيو   . سنة 16- 12ن سن    األمل 
  وي: تأسس عام س  2006مركز نوار ال ، للعمل مع األطفال من سن   – خانيو   . سنة 12- 6طن السم
   عام تأسس   : الفلسطي الطفل  ثقافة  األمل    1998مركز  س–   خانيو اب، مدينة  الش من  مختلفة  ائح  مع  للعمل   ،

ات، ال ات، الفنان ات. ات والمثالجامعي   قف
  شارات المتعددة للمرأة 1995مركز صحة المرأة: تأسس عام ة واالس قدم الخدمات الصح ــــج    .  ال
  ة الثقافة والفكر الحر، و إطار سعيها لتحقيق أهدافها ةتقدم جمع ج ات ة:  لخد، ااإلس   مات المتنوعة التال
  شف ة وال شمل الصحة اإلنجاب ة: و ة والخدمات الخدمات الصح ة والصحة القانون س ة والصحة الج ة والتغذ كر والوقا الم

م المشورة.  ة المتخصصة وتقد   الصح
 م والخدمات ش  التعل م ال ة والمعارض والدعم الدرا (التعل ف مات الص شمل المخ ة: و ة  ال ة الموارد الماد ط) وتنم

ادة.    المعارض والتدرب ع الق
  رامج اإلرشاد. الدفاع ة و ة للمرأة واأل شمل الحمالت والمساعدة القانون ة وتعبئة المجتمع: و   والتوع
  .ع القراءة. الخ ، أسب داع، الحكوا ، ملت اإل شمل المهرجان الثقا ة: و شاطات الثقاف   ال
 خدمات الدعم الن : ة مثل ف االجتما شمل خدمات دعم نف واجتما خدمات ترفيه ح والدراما  و الرحالت والم

ة.  ف مات الص ة والمخ   النفس
 ة ة والقاعد شمل هذا بناء قدرات المؤسسات المحل ناء القدرات: و  . التدرب و

  

  :وع ذة عن الم   ن
ة الثقافة والفكر  وع الحر منتعمل جمع ات من العنف المب ع آ تحس   خالل م ات الناج ساء والفت ة لل ات الحما ع  ل الن

ة االجتما  ا  اء كورونا لقطاع غزة ضمن األزمات لمنطقة الوس والمنطقة الجن من خالل مؤسسة  AACID، الممول منوو
ة ضامنجل التأالتحالف من  ان ة لق نفذ والذي يُ ) APS(االس ة   المنطقة الوس والجن طاع غزة لتحس الوصول والحما

ات من ات الناج دات والفت ع  للس ة الثقافة ، و االجتما العنف المب ع الن وع، ترغب جمع ة للم ذ ضمن الخطة التنف
ذ  نف جما  1لعدد  تدرب والفكر الحر ب ة ب ة 4مجموعة تدر ام تدر اليوم الواح 5معدل  للمجموعة أ ة    د ساعات تدر

ة والتحول  مجال ، شخص 12لعدد  م والمساءلة والتعلم (المساءلة المجتمع عة والتقي ات المتا ه ، )MEALالمجتم وآل وعل
كة تدر استتعلن عن حاجتها  ة ومخصصةقطاب  ة عال مدرب ذو خ ل  إاإلضافة   ،ة  عة  جراءاتاإل إعداد دل م المت  تقد

اوي ا   : لما   وفقا لش
  

ات ة ال دائر                                                لمورد  وختم ا  عتوقي                 ةجم مش   لحركر ا الثقافة والف  ع
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 ب: ف هد  التدر

 ساب ة    ات  التدرب المشارك  إ ة والنظ ات العمل ر مهاراتالخ ة والتحول  مجال       من خالل تط المساءلة المجتمع
م والمساءلة والتعلم ( عة والتقي ات المتا اوي.  جراءاتواإل  ،)MEALالمجتم وآل م الش عة  تقد  المت

  :النتائج المتوقعة 

ة قدرات -  م   مجال   ر مهاراتهموتط ات ف وظالم تنم عة والتقي ات المتا ة والتحول المجتم وآل المساءلة المجتمع
اوي  ،)MEALوالمساءلة والتعلم ( م الش عة  تقد ات المت ة  وذلك  ، واآلل اد ة  لخلق كوادر ق م   فاعلة ومتم تقد

ائح المجتمع افة    . الخدمات ل

ل لإلجراءات المت -  اوي. إعداد دل م الش   عة  تقد

ين    -  ز المساءلة   2عدد  المتدر المتدرات تلقوا ستخدموها خالل العمل لتع ة لعرض الطرق واإلجراءات ال  جلسة فرد
ل أفضل لتحقيق النتائج المرجوة ش ر العمل واستدامته  دة لتط ات جد اوي، والتعرف ع آل م الش ة وتقد   . المجتمع

  ب التدر ب  20  ما : إجوصف  ة  ة ع مدار    1واقع  ساعة تدر ارة    أرعةمجموعة تدر اليوم التدر ع كون  ام، ع أن  أ
ة 5عن  ةساعات تدر ب الموضوعات التال شمل التدر   : ، ع أن 

الها ) ( MEALاليوم األول: مفهوم  ة، المهام ) ،مفهوم المساءلة (أنواعها، اش ف، المسؤول  التع

: اليوم ال م والمساءلة والتعلم  و  إدارة المخاطر ثا عة والتقي ات المتا  ال

 ( ة من االستغالل واالعتداء الج الحما طة  ل اإلرشادي ألدوات إدارة المخاطر المرت ناد ا الدل االس ) 

الثالث:   اوى  نظام  اليوم  اوىالش الش م  تقد ات  ال الممارسات    الها  (افضل  خص االس  استق ما  الج تغالل واالنتهاف ،  ك 

ة ، ...  مسار الشكوى،  مسوؤل

ة الال اذى اليوم الرابع :  ة، منهج ة ....، الخصوص الها، مسؤول ة (اش ات المهنة ، الحما  اخالق

 ة 12: الفئة المستهدفة  .  )موظف 2، موظفة 10( موظف

  :ة ذ الدورةاإلطار الزم للدورات التدر تم تنف ة خالل ش  س  م. 2022هر نوفم التدر
  :ة فاءات المطلوب توافرها لدى المدرب ات وال  الخ
  ،ة، الهندسة، اإلدارة ة ال ة  التنم فضل درجة الماجست  القانون شهادة جامع    المواضيع ذات العالقة.  والدكتوراه و
   .ات حول مواضيع ذات عالقة مشابهة م تدر ة خمس سنوات ع األقل  تقد   خ
 ع استخدام أدوات مختلفة ومتنوعة وحديثة  التدرب.  درةالق 
  ط ة  ح المواضيع المطل ناسب مع الالقدرة ع ط  . فئة المستهدفةقة ت
  . شار مع المتدر ل تفاع و ش ب   القدرة ع إدارة التدر
  .ب عدي لمواضيع ومهارات التدر م الق وال التقي ام   المقدرة ع الق
 ب. ع إ القدرة ر الالزمة للتدر  عداد التقار
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  :ة كة التدر ة أو ال ة من المدرب  المهام المطل
 التدرب ة  ومنهج  ، للمتدر ة  تدر ومادة  المدرب،  ل  (دل شمل  تدر  محتوى  اإلجر إعداد  ل  دل خطة  عة   ،  المت اءات 

اوي الش م  بوقت تقد التدرب  انعقاد  ل  ق مها  سل يتم  أن  ع  التدر)  المحتوى  ع  والموافقة  عليها  لالطالع  من  ا   
ة.    األطراف المعن

   والخدمات  ، المدر أداء  م  وتق ة،  المعرف جة  الن اس  لق تدر  يوم  ل  ل ة  عد و ة  ل ق م  تقي استمارة  ة إعداد  اللوجس
 للتدرب. 

 اس جودة وأثر الت ة لق عد ة وال ل م الق ل استمارات التقي ذ وتحل  درب. تنف
 ر شامل عن التقد ل. الدورة م تق ش ة   تدر

 
 م العروض ل من يرغب  التقدم لهذا العرضتقد ات  : ع  م:   فراد أو أمن  قة، الرجاء تقد وط السا  بناًء ع ال
  : ً ة للمدر ات، مواضيع التدرب، مصفوفة التدربعرض ف  أو ة الذات ، أجندة التدرب  مغلق ومختوم مشتمل ع (الس

ة المدر  ة، ومنهج ل اويالتفص م الش عة  تقد ل اإلجراءات المت  ). ، خطة دل
   :ا ، والم  ثان الدوالر األم ، أجرة عرض ما منفصل مغلق ومختوم يوضح سعر ساعة المدرب  الدوالر األم لغ اإلجما 

ة.  ل ساعة تدر ة عن   المدرب
  :م  معاي التقي

ع   ة المقدمة و م العروض الفن تم تقي ع % لجودة العرض الف 50س : 50، و التا م العرض الما    % لتقي
م الف والما   م   الدرجة %          معاي التقي

م  ً التقي   %50  الف أو
ب  1 ة  مجال التدر ة وخ ة الذات   20  الس
ة التدرب   2   10  مصفوفة ومنهج
  20  تدرب لف للالعرض ا 3

ا العرض الما    %50  ثان
م الف والما    %100  إجما التقي

 
 ال العروض  الموعد النها الستق

إ   العروض  م  المهتم تقد :  ع جميع  التا الحر  العنوان  الثقافة والفكر  ة  س    –جمع جوار الهالل األحمر    – األمل    -خانيو
ات  –الفلسطي    قسم المش

  : للمراجعة واالستفسار 

 0599019946رقم التواصل  - 
كة ال -  ة فع ال وع مع من ال أن الم ة عليها علما  س تم ال ة.  إحضار  س ة معفاة من ال   فاتورة 

  
  

  
  
  
  
  
  

ات ة ال دائر                                                لمورد  وختم ا  عتوقي                 ةجم مش   لحركر ا الثقافة والف  ع
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