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 يمثقف صحإعالن وظيفة 
 

 
االنجابية ضمن انشطة مشروع مبادرة النوع االجتماعي باألونروا  والذي تنفذه  الصحة   تنفيذ ورش توعوية حول:الغرض من الوظيفة

 .  المؤسسات الشريكة لمبادرة النوع االجتماعي 
 

  اشير حسب ترتيب الجمسات 3-2:  مدة العمل
 تاريخ البدء بأقرب وقت ممكن 

 
 : خمفية 

 خدمات  تقديم عمى نشأتيا منذ تعمل مدني بمحافظة رفح  مجتمع مؤسسات (  رفح ، جمعية التضامن الخيرية–جمعية األمل لمتأىيل  )
  أعاله الجمعيات التنموية المميزة ،  المشاريع تنفيذ خالل من فئاتو بمختمف المحمي المجتمع أفراد قدرات لتطوير وتسعى المحمي، لممجتمع

 يسعى والذي. االونروا – االجتماعي النوع برنامج مبادرة مع بالشراكة الوقاية من العنف المبني عمى النوع االجتماعي مشروع حاليا تنفذ
 .   معرفة فئات المجتمع بالعنف المبني عمى النوع االجتماعي وزيادة التوعية حول الصحة االنجابية لمسيدات والفتيات عمى حد سواء لزيادة

 

:المشروع   
 ، تسعى المؤسسات إلى تعيين ميسر جمسات توعوية، "ورش توعوية حول الوقاية من العنف المبني عمى النوع االجتماعي" ضمن تنفيذ 

.   يقوم بتنفيذىا بشكل مباشر مع الفئة المستيدفة المتكونة من سيدات و فتيات ، تمتد الجمسة لمدة ساعتين مع الفئة جمسات5-4 لتنفيذ
 16كل مجموعة تتكون من .  لكل مجموعة ساعة10-8 في كل مؤسسة مجموعتين  بمعدل مجموعات 4 سيقوم الميسر بالعمل مع

.               يتم تنفيذ جمستين لكل مجموعة في األسبوع. شخص بحد أدنى  
 

سوف يتم توقيع عقد مع كل مؤسسة من المؤسسات الشريكة بعدد الساعات التي سوف يتم انجازىا ويتقاضى : التبعية اإلدارية والمالية
 .  عن كل ساعة$35 الميسر 

. األونروا –المراقب الميداني لبرنامج مبادرة النوع االجتماعي  :التبعية الفنية  
 

: المسئوليات والمهام  
 . المشاركة في إعداد المادة التدريبية مع فريق برنامج مبادرة النوع االجتماعي .1
 . إعداد الخطة التنفيذية لمجمسات حيث يجب تنفيذ الجمسات لمدة شير، في المؤسستين المذكورة اعاله .2
 .   لقاءات كل لقاء يمتد لمدة ساعتين3- 2تنفيذ  مجموعتين خالل المرحمتين، لكل مجموعة  .3
  .  ساعات لممجموعة الواحدة5 – 4بمعدل من  تنفيذ  .4
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تعبئة االستبانة القبمية والبعدية، مع الفئات المستيدفة، وتفريغيا عمى برنامج االكسل، أو أي برنامج تطمبو مبادرة النوع  .5
 االجتماعي 

 .تعبئة كل المعمومات المتعمقة بتسجيل الفئة عمى السيرفر الخاص باألونروا  .6
دخاليا عمى السيرفر  .7  جمع اقتباسات من الفئات المستيدفة تعكس استفادتيم من الجمسات ، وا 
 . المساىمة في التنسيق لمورش مع إدارة الجمعيات .8
 .االستجابة لحضور االجتماعات التي تنسق من قبل برنامج الجندر في وكالة االمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين .9

عداد التقرير لكل مرحمة .10  .ضمان توثيق المقاءات ومخرجاتيا وا 

: متطمبات الوظيفة  
 حاصل عمى شيادة جامعية في التمريض او الصيدلة أو أي تخصص ذو عالقة بالتثقيف لصحي 
   سنوات  في العمل مع مؤسسات المجتمع المحمي5خبرة ال تقل عن . 
  سنوات في مجال التثقيف الصحي 3خبرة ال تقل عن  

 :المهارات والكفاءات
  ميارات التقديم والعرض والتعامل مع الجميور. 
  ميارات التعامل مع الفئات الضعيفة . 
  سيولة التنقل بين المؤسسات . 
 العمل تحت الضغط  . 
  العمل مع فريق. 
   استخدامMS office.  

 في موعد Info@elamal.psلمن يجد في نفسو الكفاءة الرجاء ارسال السيرة الذاتية مع رسالة تغطية  عمى البريد االلكتروني التالي 
   2017-12-14أقصاه السبت   

 
 

 


