جائزة أفضل المؤسسات األهلية الفلسطينية في دمج وتمكين األشخاص ذوي اإلعاقة
تعلن الهيئة االستشارية الفلسطينية لتطوير المؤسسات غير الحكومية  PCSوبالشراكة مع برنامج التأهيل المجتمعي CBR
في محافظات شمال الضفة الغربية ،عن إطالق جائزة ألفضل المؤسسات التي قدمت نماذج وتجارب مهمة وقصص
إبداعية في مجال دمج وتمكين األشخاص ذوي اإلعاقة ،وتأتي هذه الجائزة كجزء من نشاطات مشروع الضغط
والمناصرة لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة في محافظات شمال الضفة الغربية والذي تنفذه الهيئة بدعم من مؤسسة
ديكونيا/ناد.
وفي هذا السياق ،تتوجه الهيئة إلى المؤسسات األهلية الفلسطينية العاملة في محافظات شمال الضفة الغربية لتقديم طلبات
الترشح للجائزة ،وفق المعايير التالية:
 أن تكون مؤسسة أهلية محلية مسجلة تعمل في الضفة الغربية أو لها برامج عمل فيها. لديها تقرير إداري ومالي لألعوام .0200-0202 أال تكون تعمل في مجال اإلعاقة بشكل مباشر. أن تكون وقعت أو لديها االستعداد للتوقيع على مدونة دمج األشخاص ذوي اإلعاقة. أن تكون التجربة نفذت في الضفة الغربية خالل عامي .0200-0200 أن تكون التجربة قابلة لالستمرارية والتطوير وذات أثر واضح مع مراعاة الجندر وإبداعية الفكرة. أال يكون النشاط عمل إغاثي.استالم نموذج الترشح للجائزة:
 للحصول على نموذج الترشح للجائزة ،يرجى التوجه إلى المقر الرئيسي للهيئة االستشارية الفلسطينية لتطويرالمؤسسات غير الحكومية في مدينة جنين أو لمكتب برنامج التأهيل المجتمعي في نابلس حسب المعلومات
المذكورة أدناه ،وذلك اعتبارا من  0200-9-6وحتى 0200-00-02
 أو من خالل مراسلتنا على البريد اإللكتروني pcs.jenin@gmail.com :وطلب الحصول على نموذجالترشح للجائزة.
تسلم طلبات الترشح للجائزة باليد حسب العناوين التالية:
المكتب الرئيسي – الهيئة االستشارية الفلسطينية

برنامج التأهيل المجتمعي

لتطوير المؤسسات غير الحكومية

شارع رفيديا \ عمارة الروضة ط 3

جنين \ شارع حيفا  -عمارة األريج ط5

هاتف290346090 :

-

مكتب نابلس

هاتف280520949 :

أو من خالل البريد االلكتروني pcs.jenin@gmail.com :
مدونة سلوك المؤسسات األهلية الفلسطينية في مجال دمج األشخاص ذوي اإلعاقة هي وثيقة تهدف إلى تعزيز دور
األشخاص ذوي اإلعاقة في المجتمع المدني الفلسطيني من خالل دمجهم في المؤسسات األهلية الفلسطينية ،وذلك على
مستوى ثالثة محاور أساسية وهي:
 القوانين واللوائح واألنظمة الداخلية الهياكل اإلدارية والتنظيمية األنشطة والمشاريع والبرامجوتؤكد المدونة على ضرورة دمج وإشراك األشخاص ذوي اإلعاقة في أعمال المؤسسات وفي خدماتها بصفتهم إحدى
الفئات المستهدفة ،وكون دمجهم وإشراكهم حق لهم كما نص عليه قانون حقوق المعاقين الفلسطينيين رقم ( )8لعام 0999
باإلضافة إلى المعاهدات والمواثيق واالتفاقيات الدولية المتعلقة بذلك.

