
 

 

 طلب عرض سعر لتنفيذ تدريب بالمرافقة 
 

والممول من قبل  حقنا أولويتنا    -ضمن أنشطة مشروع مساواة النوع االجتماعي في القطاع االقتصادي

العاملين،   وحقوق  الديمقراطية  مركز  عبر  غزة  وقطاع  الغربية  الضفة  في  وينفذ  األوروبي  االتحاد 

تضمنت أنشطة المشروع في    وقد،  Cospe، و  Educaidجمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية،  

تدريبية   دورات  تنفيذ  السابقة  القاعدية  المرحلة  ناب للمؤسسات  محافظات  أريحا  في  لس، طولكرم، 

من    واألغوار مجموعة  كل  تلقت  حيث  غزة.  وقطاع  الخليل،  الشمالية،  واألغوار  طوباس  السفلى، 

حول الحقوق االجتماعية واالقتصادية للنساء وكذلك  ساعة    18المؤسسات القاعدية دورة تدريبية لمدة  

 تقنيات الضغط والمناصرة لحماية هذه الحقوق.  

ا تبدأ  أن  المفترض  أنشطة  ومن  لتنفيذ  بالتحضير  التدريب،  في  المستهدفة  القاعدية  لجمعيات 

من  الجمعية  تدعو  وعليه  للضغط والمناصرة في مجال مساواة النوع االجتماعي في القطاع االقتصادي،  

/ يرغب من المدربات والمدربين  لتنفيذ التالي:   لتقديم عرض سعر  ،ترغب

تصم - في  ومساعدتها  القاعدية  المؤسسات  للمؤسسات  مرافقة  المشورة  وتقديم  حمالتها  يم 

 حول األنشطة التي يمكن تنفيذها  

   يتم توزيعها بالتنسيق مع المؤسسات القاعدية نفسها  تكون مدة المرافقة عشرة ساعات  -

تقديم المشورة للمؤسسات القاعدية حول الجهات المسئولة التي يمكن مخاطبتها بناءً على   -

 طبيعة األنشطة المنوي تنفيذها ضمن الحمالت  

القاعدية   - المؤسسات  لكل مجموعة من  لمدة عشر ساعات  المرافقة  )التي شاركت في  تكون 

نية واحدة كحد أدنى لكل  ى على أن يتم تنفيذ زيارة ميدا في كل محافظة على حد التدريب(  

 . خالل فترة المرافقةمؤسسة مستهدفة 

التواصل   - الالزمة عبر وسائل  الدعم للمؤسسات وتقديم االستشارة    اإللكتروني يمكن تقديم 

 )مجموعات مغلقة لكافة المؤسسات في المحافظة( بما يساهم في تعميم الفائدة  

 يكون السعر بالدوالر األمريكي   -

 عمل واضحة لتنفيذ األنشطة   تزويد الجمعية بخطة  -

 حزيران(  - )نيسان 2022سيتم تنفيذ المرافقة في الربع الثاني من العام  -

 يمكن للمدرب/ ة تقديم عرض لتنفيذ المرافقة في أكثر من محافظة   -



على الراغبين/ الراغبات بتنفيذ المرافقة المذكورة، تزويد الجمعية بعرض تقني وفني )يسلم باليد  

  20/1/2022عية في كل محافظة( في موعد أقصاه في مقرات الجم

مالحظة: بالنسبة للعروض لتنفيذ المرافقة في طوباس واألغوار الشمالية وفي أريحا، تسلم في مكتب  

 . الجمعية في نابلس

 . % بدل ضريبة دخل 5خصم ما قيمته م توفير خصم مصدر، سيتم دفي حالة ع

 

   

   

 


