مشروع :خلق فرص عمل طارئة قصيرة األجل لدعم الشباب العاطلين عن العمل وأسرهم
المتضررين في قطاع غزة
تعلن الجمعية الخيرية األرثوذكسية العالمية ) (IOCCبالشراكة مع رياح السالم اليابانية ) (PWJوبالتعاون
مع مؤسسات المجتمع المحلي وبتمويل من منصة المساعدات اليابانية ( )JPFعن توفير فرص عمل مؤقتة من
خالل برنامج التشغيل المؤقت لخريجي قطاع غزة .يهدف المشروع الى توفير فرص عمل قصيرة األجل،
والمساعدة في تحسين أوضاع الشباب العاطلين عن العمل وأسرهم األكثر تضررا من الصراع األخير في
محافظة غزة ومحافظة شمال غزة.

اوالً :شروط التسجيل في المشروع:







أن يكون مقدم/ة الطلب من سكان محافظة غزة.

أن يكون مقدم/ة الطلب من متضرري الحرب األخيرة على قطاع غزة (ضرر كلي /جزئي في المنزل /إصابة/
فقد ممتلكات أو مصدر الدخل بسبب الحرب).
أن يكون مقدم/ة الطلب حاصل على شهادة بكالوريوس ( 4سنوات دراسية) أو شهادة دبلوم ( 2سنوات دراسية)
من جامعة معترف بها ،وأن يكون المتقدم متخصص في أحد التخصصات التالية (تعليم ،زراعة ،صحة ،إدارة،
تكنولوجيا معلومات ،دراسات تتعلق بالتأهيل المجتمعي والعمل مع األشخاص ذوي االحتياجات الخاصة).
أن يكون المتقدم/ة ضمن الفئة العمرية  22-22عام في تاريخ يوم تقديم الطلب.
أن ال يكون موظفا/ة بأي شكل من األشكال أو تحت أي نوع من العقود في القطاع العام او الخاص.
االلتزام التام بمواعيد التسجيل .ولن يقبل أي طلب بعد انتهاء فترة التسجيل.

ثانياً :أولوية اختيار المستفيدين:










المتقدمين اللذين لم يسبق لهم أو ألي أعضاء من عائلتهم اإلستفادة من فرص عمل مؤقتة (العمل مقابل المال)
أو وظيفة أو عمل بأجر او أي من أعضاء أسرته المباشرين أي عمل مؤقت أو وظيفة خالل الستة شهور
الماضية من تاريخ تقديم الطلب.
المتقدمين اللذين مضى على تخرجهم عامين ولم تتاح لهم فرصة الحصول على فرصة عمل حتى تاريخ تقديم
الطلب.
المتقدمين ذوي الوضع االقتصادي السيء والذين تضرروا بشكل مباشر أو غير مباشر من الحرب األخيرة.
المتقدمين الذين تضم أسرهم ذوي احتياجات خاصة أو أمراض مزمنة أو تحتاج لفترة طويلة من العالج.
المتقدمين ذوي العائالت التي تعيلها إمرأة.
المتقدمين ذوي العائالت كثيرة عدد األفراد ( 7أفراد معالين أو أكثر).
المتقدمين الملتزمين بالتوقيع على جميع الوثائق المقدمة من قبل ).(IOCC
المتقدمين الذين لديهم القدرة على اإللتزام التام في أيام/ساعات العمل المقررة من المؤسسة المحلية.
البرنامج سوف يخصص نصف فرص التشغيل المؤقت المتوفرة للخريجات (اإلناث).

ثالثاً :المرفقات والوثائق المطلوبة:



صورة عن البطاقة الشخصية.
صورة عن الشهادة الجامعية (من جامعة معترف بها) أو إفادة خريج مصدقة وموضح بها التخصص.

رابعاً :آلية التسجيل:


يتم البدء بعملية التسجيل في صباح يوم األثنين الموافق تاريخ  2422/40/81وسيتم إغالق التسجيل
في يوم الثالثاء الموافق .2422/40/81



يتم تسجيل الطلبات بإشراف الباحث االجتماعي وذلك في أوقات دوام الجمعيات والمؤسسات الشريكة من الساعة
التاسعة صباحا حتى الواحدة ظهرا ً.

 على الراغبين باالنضمام للبرنامج وتنطبق عليهم الشروط تعبئة طلب االستفادة من المشروع من
خالل المؤسسة الشريكة في التالية حسب العنوان الموضح أدناه:
المنطقة
محافظة غزة

اماكن التسجيل
جمعية أرض اإلنسان الخيرية

العنوان
اللبابيدي – جنوب غرب خزان مياه الشيخ رضوان

رقم الهاتف
08-2868138

مالحظات:









مدة العمل شهران ونصف مع إمكانية التجديد في حال توفر تمويل من الجهة المانحة .
إمكانية اإلستفادة فقط لشاب/ة واحدة من كل أسرة.
لن يتم استالم أو تعبئة أي طلبات بعد انتهاء فترة التسجيل ال ُمعلنة.
الموافقة النهائية على الطلب من مسؤولية الجمعية الخيرية األرثوذكسية العالمية ).(IOCC
دور المؤسسات األهلية المحلية هو معاونة مؤسسة  IOCCفي توفير أماكن/حلقات تسجيل للمناطق المستهدفة بالمشروع.
لن تجبى رسوم لقاء تقديم الطلبات ،ويُعبئ الطلب فقط في أماكن/حلقات التسجيل المخصصة.
إن الجمعية الخيرية األرثوذكسية العالمية ) (IOCCغير ملزمة بقبول جميع الطلبات المقدمة نظرا لمحدودية فرص العمل
المتاحة من خالل المشروع ،كما أنها غير ملزمة بإرجاع المستندات واألوراق المرفقة مع الطلب.
سيتم عمل زيارة منزلية لمن تنطبق عليهم شروط القبول األولية للتحقق من صحة البيانات المسجلة في الطلب.

