
 

 

 

 
  المبكرة الطفولة مشروع دعم

 مقابل مستشفى الهمشري صيدا  – اإلعاقة ذوي  األشخاص وتأهيل عالجلا مركز وترميم تأهيل إلعادة تصميم أفضل مسابقة اعالن

برامج تنموية مؤسسة التعاون هي مؤسسة مستقلة ال تتوخى الربح، تعمل على تعزيز وبناء قدرات اإلنسان الفلسطيني من خالل تنفيذ 
في كل من فلسطين ولبنان بالتنسيق والشراكة من مؤسسات محلية وعالمية. تهدف مؤسسة التعاون للتأسيس لمستقبل أفضل 

 للفلسطينيين وتحسين شروط معيشتهم بالتزامن مع العمل على الحفاظ على هويتهم وتراثهم.

شخاص ذوي اإلعاقات وتوفير الخدمات والعالجات المطلوبة من أجل برنامج التأهيل المجتمعي هو برنامج لتأهيل وتنمية قدرات األ
  .المجتمعي اندماجهمتمكينهم من ممارسة حياتهم بالشكل المطلوب وتسهيل 

ضمن مشروع الطفولة المبكرة وتحت بند ترميم وتأهيل مركز  ،ومنظمة اليونيسفالمشترك بين مؤسسة التعاون التعاون  إطارفي 
منطقة صيدا مقابل  في لألشخاص ذوي اإلعاقة لتأهيل المجتمعيامركز  ترميم وتأهيل الى ن تسعى مؤسسة التعاو  العالج الفيزيائي/

 لبنان. -يالتابع لجمعية الهالل األحمر الفلسطين مستشفى الهمشري 

 

لوضع تصميم ن يملكون الخبرة والكفاءة م  ن م   مهندسين تعلن مؤسسة التعاون عن حاجاتها الى مصممين محترفين عليهوبناء 
 .أعمال التأهيل والمقاولة متابعة تنفيذمركز باإلضافة إلى الخصوصية  االعتبارتأخذ بعين  المركزلي لتأهيل وتطوير أو 

  المقدم:مطلوب توفرها في التصميم العناصر ال

 واحتياجاتهمالخدمات المقدمة، أعداد المستفيدين وفئاتهم العمرية مركز من حيث الحاجات لتصميم المقترح ا يلبين أ -
 المختلفة، نشاط المركز وآلية عمله.

 واالضاءة الطبيعية واستغالل المساحات بشكل عملي ومريحأن يقدم التصميم حلول لمشاكل الرطوبة والنش  -
 المستفيدين إلخ. احتياجاتالمواد، كسهولة الحركة،  اختيارمن حيث  معايير السالمة العامة التصميم يراعيأن  -
 ذوي اإلعاقة. شخاصستراحة االهل والمرافقين لألخذ بعين االعتبار مكان مخصص الأي أن -
 .ومريحذو طابع جمالي  التصميميكون  أن -
 ن منخفضة الكلفة وسهلة التنفيذ.الصيانة ما بعد التأهيل بحيث تكو  يراعي التصميم أن -

 المهام:توصيف 



  يلي:انجاز ما  المكلفالمهندس  المعنية علىالمؤسسات  اتوبالتنسيق مع ادار  تحت اشراف مؤسسة التعاون 

 للتشاور والنقاش. مع االخذ بعين االعتبار الشروط أعاله مركزالترميم وتأهيل ل تصميم أوليوضع  -
 كافة بحيث يلبي التصميم للمكان استخدامهموآليات  المجتمع المحلي للوقوف على احتياجاتهماعضاء التشاور مع  -

 .(مركزالالمستفيدين من الخدمات في  واألشخاص ذوي اإلعاقةعالجين، الم علقاء م )عقد حتياجاتاال
على أن يشمل جدول الكميات  المفصلة،ول الكميات اوإعداد جد للمركزلتصاميم الهندسية وضع الخرائط التفصيلية وا -

 .المواصفات المطلوبة بالتفصيل من حيث النوعية واألداء لكل بند من بنود الجدول
ومقارنة العروض المقدمة واألسعار والنوعية لكل من بنود العرض  ةالعرض األنسب ألعمال المقاول اختيارالمشاركة في  -

 ية.األفضل من حيث الكلفة والنوع الختياروإبداء الرأي 
في تنفيذ التصميم، التواصل كلما دعت الحاجة للتأكيد على حسن سير  على عمل المقاول بشكل دوري  االشراف المباشر -

  .تقديم تقارير دورية عن سير تنفيذ العملو  واإلجراءات التصميمية، والمشورةالعمل، وتوفير التوصيات 

 :المطلوبةالكفاءات والمهارات 
 البكالوريوس في الهندسة أو الهندسة المعمارية او التصميم الداخليدرجة  -
 ال تقل عن خمس سنوات  عملية في التصميم واإلشراف خبرة  -
 خبرة أو معرفة في تصميم مراكز التأهيل لدعم األشخاص المعوقين -
 .بشكل دوري  المتابعةخبرة في اإلشراف على أعمال المقاول والقدرة على  -
 بالجدول الزمني بحسب الخطة وااللتزام القدرة على الوفاء بالمواعيد النهائية والعمل تحت الضغط -

 المهل الزمنية لتقديم التصاميم

على ان يجري فتح العروض  لواحدة ظهرا  الساعة ا 2020 آب، 13هي يوم الخميس في اخر مهلة لتقديم التصاميم األولية  -
 .في اليوم التالي مباشرة بمشاركة كافة المتقدمين، على ان يتم اعالن النتائج بموعد يحدد الحقا  

 

 :منسق المشروع السيد محمد زوري الرجاء التواصل مع  ولزيارة مراكز التأهيل موضوع هذه المسابقة، لمزيد من المعلومات
zourim@taawon.org ،76/840033. 

 
 يجب تقديم المقترحات في ظرف مغلق يحتوي على ظرفين أخرين األول للمقترح التقني والثاني للمقترح المالي. -
 ة"ذوي اإلعاق لألشخاصتأهيل العالج و لا مركزتأهيل وترميم تصميم إلعادة يجب أن يكون عنوان المظاريف "  -
 مرقمة  المقترحينالصفحات في كال يجب أن تكون  -
 هاتف:  -الرملة البيضاء، شارع األخطل الصغير، بناية البلطجي –يجب تقديم المقترحات إلى مكتب مؤسسة التعاون  -

 .01/850219 أو 01/850218
 

 مالحظة: خرائط المساح مرفقة مع اعالن المسابقة.
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