اعالن حاجة مدربين
مقدمة عن المشروع "إعادة إحياء المهن وتنشيط سبل العيش للعائدين"
يقوم البرنامج اإلنمائي لألمم المتحدة بالشراكة مع مكتب التنمية المحلية في محافظة حمص بتنفيذ مشروع (إعادة إحياء
المهن) ويهدف إلحياء وتنشيط سبل العيش وتعزيز صمود األفراد والفئات المتضررة خصوصاً العائدين من أماكن النزوح
أو اللجوء إلى حيي الخالدية وجورة الشياح في مدينة حمص ،لمواجهة ما تكبدوه من تراجع لألصول ومن لجوء إلى

استراتيجيات تأقلم قد ال تكون بالضرورة في صالح التعافي على المدى الطويل .وإن دعم المشاريع المتوسطة والصغيرة
يعتبر أحد أهم التدخالت المجربة من قبل البرنامج اإلنمائي ،ويقدمها هنا لـ  34مشروعاً صغي اًر ،بحيث يستفيد من حصيلة

خبراته في هذا المجال ضمن حزمة متكاملة من الدعم الفني والتقني والمالي.
األهداف المتوقعة :

يرغب البرنامج اإلنمائي باالتفاق مع مدرب/ة مشاريع صغيرة وريادة أعمال من ذوي المهارة والخبرة ومن المقيمين في

مدينة حمص لتنفيذ ما يلي :

 -1تدريب  34متدرب/ة على ريادة األعمال والمشاريع الصغيرة ومهارات إدارة األعمال (مهارات إدارة مشروع صغير،
التخطيط والدراسة ،وضع وتحليل دراسة جدوى اقتصادية لمشروع)...
 -2مساعدة المتدربين/ات على تحضير وتسليم مخططات األعمال النهائية لمشاريعهم بنهاية التدريب.
 -3إعداد وتسليم حقيبة تدريبية كاملة تحتوي على  -1التقرير النهائي للتدريب -2 ،أجندة التدريب  -3خطة
التدريب -4 ،المنهاج التدريبي -5 ،استبيانات التقييم القبلي والبعدي -6 ،أية مادة تدريبية يتم التدرب عليها
خالل مدة التدريب.
 يعتبر إتباع نهج التدريب التشاركي والتفاعلي الذي يضمن مشاركة حقيقية وفعالة للجميع ،وكذلك التركيز على
ديناميكية العمل ضمن مجموعات وورشات عمل شرطان رئيسيان للتقييم ،خاص ّة وأن معظم المتدربين/ات من
كبار السن ومن فئات المهنيين من غير الدارسين.
وتشمل محاور التدريب ما يلي :
 -1مفهوم المشروع الصغير  -ريادة األعمال  -االستثمار  -المهارات اإلدارية  -دورة حياة مشروع صغير.
 -2عوامل نجاح المشروع  -مراحل تنفيذ المشروع  -استقاللية المشروع ومميزاته.
 -3مفهوم دراسة السوق (الموردين ،المستهلكين ،أصحاب المصلحة ،المنافسين ،المشاريع المكملة والمؤازرة)... ،
 -4مصادر التمويل وعمليات التسويق والشراء والبيع ،حسابات األرباح والخسائر ،رأس المال العامل والثابت...،

 -5مفاهيم محاسبية مبسطة تلزم المتدربين خالل مزاولة أعمالهم (كالتسعير والمبيعات وحساب األرباح)...
 -6مفهوم اإلدارة المالية للمشروع ،والتدريب على خطط مواجهة المعيقات والعقبات التي قد تواجه المشروع.
 -7دراسة الجدوى االقتصادية (مفهوم دراسة الجدوى ،طريقة وضع دراسة جدوى ،فوائد دراسة الجدوى ولزومها)...،
 -8أن يتضمن التدريب إجراء عدد من ورشات العمل مع المتدربين/ات لتطوير دراسات ومخططات األعمال الالزمة
لهم لتأسيس وإطالق وتنفيذ مشاريعهم الصغيرة)
المؤهالت والخبرات والمهارات :
 -1المؤهالت  :أن يكون/تكون من حملة اإلجازة الجامعية على األقل في اختصاص ذي صلة بالتدريب( :إدارة
أعمال ،إدارة مشاريع ،تجارة واقتصاد ،تسويق )...
 -2الخبرات  :أن ال تقل الخبرة عن  3سنوات في التدريب على ريادة األعمال والمشاريع الصغيرة.
تمكنه/ها من تنفيذ التدريب مع فئة من المهنيين غير الدارسين.
 -3المهارات :امتالك معارف نظرية ومهارات عملية ّ
معلومات عن برنامج التدريب وكيفية التقديم :
 مدة تنفيذ التدريب  10أيام فقط بمعدل  4 - 3ساعات تدريب يومياً (مع أفضلية أن يتم ضغط المدة الزمنية
لتصبح  5أيام بمعدل  8 - 7ساعات تدريب يومياً).
 تمتد مدة التدريب خالل الفترة ما بين  2و  13تشرين األول ( 2022مع أفضلية أن تمتد ما بين  2و  6تشرين
األول .)2022
 إلرسال السير الذاتية للمدربين/ات والمحاور الرئيسية للمنهاج التدريبي ،يرجى استخدام وتعبئة الرابط التالي :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSev_xns0C2qDiXQhcHMMEFNzt_kYqCD
5ILwamx0u249vEKw1Q/viewform
 آخر موعد للتقديم يوم الثالثاء المقبل بتاريخ  ،2022/9/27وسيتم التواصل مع المؤهلين/ات وتحديد مواعيد
المقابالت ،والتي ستجري بتاريخ  28و  29أيلول .2022

