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إعـــلان عن دورة تدريبيـــة في رام الله
جمعية منتدى التواصل مؤسسة تطوعية غير حكومية مسجلة لدى وزارة الداخلية الفلسطينية وتحمل شهادة تسجيل رقم 7536 أنشئت عام 1993، تعمل على تفعيل دور النساء والشباب والأطفال وكبار السن ودمجهم في مجتمعاتهم في إطار مجتمع ديمقراطي يتبنى العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص من خلال برامج تنموية في كافة المجالات التنموية، وتأهيلهم ليكونوا قوة فاعلة ومستدامة في المجتمع الفلسطيني وذلك من خلال التوجهات الاستراتيجية التي تعمل عليها الجمعية و تشمل؛ المشاركة المجتمعية والسياسية وحرية التعبير عن الرأي والتمكين الاقتصادي للشباب، تنمية وتطوير قدرات شرائح المجتمع المختلفة للمساهمة في تحقيق التنمية البشرية والمجتمعية، تعزيز مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان والنزاهة، التدريب وبناء القدرات، تمكين النساء المهمشات اقتصادياً واجتماعياً وحقوقياً، استثمار الخبرات والقدرات لكبار السن من خلال تعزيز مشاركتهم المجتمعية، تخفيف حدة الفقر للعائلات الفقيرة والتشبيك والمناصرة مع الأطراف ذوي العلاقة. ( WWW.TWASOL.PS).
تقوم الجمعية على تنفيذ مشروع تعزيز حق الشباب في التجمع السلمي وفقاً للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في الضفة الغربية بالشراكة مع المساعدات الشعبية النرويجية ، ويهدف المشروع إلى  تأكيد  تعزيز حق الشباب في التجمع السلمي وفقاً للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في الضفة الغربية المادة (21) والقانون الفلسطيني المعدل لعام 2003 المادة (26) .
تعلن جمعية منتدى التواصل عن عقد دورة تدريبية ضمن إطار مشروع تعزيز حق الشباب في التجمع السلمي وفقا للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في الضفة الغربية تحديداً مدينة رام الله , وتهدف الدورة إلى بناء قدرات طلاب الجامعات وإكسابهم المزيد من المهارات والخبرات بواقع 30 ساعة تدريبية موزعة على 6 أيام وتستهدف الدورة 15 شخص من طلاب الجامعات ومن ثم سيتم اختيار 15 متدرب  لحضور التدريب , وسيتم اختيار افضل 2 متطوع للمساعدة في تنفيذ أنشطة المشروع مقابل مكافأة مالية شهرية بقيمة 300 دولار ولمدة 7 شهور وباقي المتدربين سيتم مشاركتهم في تنفيذ أنشطة المشروع حيث سيقوم كل متدرب يتلزم بالحضور والتفاعل في التدريب بتنفيذ ما يلي :
	تنفيذ 2 لقاء تثقيفي ل 50 طالب/ة مقابل 50$ .
	سيقوم كل متدرب بتجميع 250 توقيع ضمن حملة التواقيع على العهد الدولي مقابل 50 $ وتوزيع المطبوعات الخاصة بالمشروع.

المشاركة في اعداد تقارير المسائلة الخاصة بالمشروع وحضور جلسات الاستماع.
مع الأخذ بعين الاعتبار:
	أن يكون المتقدم/ة من ذوي التخصصات الجامعية ذات العلاقة مثل: الحقوق، العلوم السياسية، إدارة الأعمال , الاعلام وغيرها. 
	أن يتراوح عمر المتقدم/ة بين 20-25 عام.


	أن يتمتع المتقدم/ة بالالتزام، وبروح العمل الجماعي، والمبادرة والعمل ضمن فريق.
	يفضل أن يكون لدى المتقدم/ة معرفة وخبرة جيدة بالعمل المؤسساتي، أو المبادرات، أو العمل التطوعي.
	يحق لكلا الجنسين الالتحاق بهذه الدورة.
	يفضل أن يكون المتقدم/ة من سكان مدينة رام الله.


والموضوعات التي سوف تتناولها الدورة هي كالآتي:
العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واللائحة التنفيذية للاجتماع العام قانون رقم 12 لسنة 1998، والقانون الأَساسي الفلسطيني، والقانون الأَساسي المعدَّل . 
	أدوات المساءلة السياسية ومهارات التحليل السياسي. 
	كيفية تفعيل ثقافة الحوار، المناقشات السياسية, إدارة اللقاءات وورش العمل. 
	تصميم حملات الضغط والمناصرة .
	تفعيل وسائل التواصل الاجتماعي .
فعلى من يرغب بالالتحاق بالدورة التوجه إلى مقر الجمعية الكائن في محافظة رام الله - عين المصباح – شارع الشراقة – بيت الشرق ، شقة 205 الطابق الأول  / مقابل إِدارة شركة أرامكس لتعبئة نموذج التسجيل  مصطحباً معه صورة عن الشهادة الجامعية أو شهادة قيد وصورة عن البطاقة الشخصية وصورة شخصية وصور عن شهادات الخبرة والتطوع وصورة عن بطاقة الحساب البنكي اذا وجد، وذلك ابتداءً من يوم الاثنين الموافق 20 مايو 2019 وحتى نهاية دوام يوم الأربعاء الموافق 29 مايو 2019.
لمزيد من الاستفسار يمكنكم الاتصال خلال أوقات الدوام الرسمي من الساعة التاسعة صباحاً حتى الساعة الثانية ظهراً على الأرقام التالية: هاتف: 022962842 أو جوال رقم 0598107272.
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