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دولة فلسطين

State OF Palestine

اللجنة الوطنية للمخيمات الصيفية

National Committee For Summer Camps

مذكرة تفاىم
الطرف األول  :المجنة الوطنية لممخيمات الصيفية و يمثميا المدير التنفيذي
الطرف الثاني (المؤسسة المنفذة) ..................................................:
 .1يمتزم الفريق الثاني بمعايير االختيار بعدد مدير مخيم واحد  4+منشطين حسب التالي :

أ -منشطتثقيفوطنيومدني

ب -منشطالكتابةاإلبداعيةوالدراما

ت -منشطالفنواألشغالاليدوية

ث -منشطالرياضة

ج -مديرمخيم

 .2يمتزم الفريق الثاني بمعايير االختيار لممخيم الجزئي مدير واحد  2 +منشطين حسب التالي :
أ_منشطتثقيفمدنيووطني 
ب_منشطرياضة 
ج_مديرمخيم
 .3حضور الدورة التدريبية المنفذة بشكل كامل من الطرف األول إجباري لكافة المنشطين والمدراء المشاركين في المخيمات الصيفية
من الطرف الثاني ،ومن يتغيب عن الدورة أو المغادرة من الدورة بدون إذن مسبق من مدير الدورة يحق لمفريق األول إلغاء
المخيم في حال عدم االلتزام.

 .4يمنع منعاً باتا تغي ير عقود العمل لممشاركين في الدورات التدريبية من قبل الطرف الثاني إال في حالة وجود أمر طارئ وبموافقة
خطية من المدير التنفيذي.

 .5يمتزم الطرف األول بتقديم القرطاسية والتيشيرت والطاقية لعدد األطفال المشاركين في المخيم الصيفي ( )111كمي )51( ،

تخصصي  ،ما يشكل  %61من الدعم الكمي لممخيم الكمي والجزئي ،ويمتزم الطرف الثاني بالتواصل مع مؤسسات المجتمع
المحمي المحيطة الستكمال الدعم.

 .6يمتزم المنشطين بالدليل التدريبي الخاص بالطرف األول خالل الدورة التدريبية وخالل تنفيذ المخيم الصيفي.

 .7يمتزم الطرف األول بدفع المخصصات المالية لممنشطين والمدراء ( المكافأة) ،حسب توقيت دفعات وزارة المالية ويتم إعالم الطرف
الثاني بذلك من خالل رسالة نصية عمى الياتف الخموي .

 .8يتم تعبئة تقرير مدير المخيم والمنشطين لكل مؤسسة عن طريق الموقع االلكتروني لمجنة .

 .9التزام الطرف الثاني بتحميل صور المخيم الصيفي التوثيقية عمى صفحة الطرف األول من خالل موقع التواصل االجتماعي
( )www.facebook.com/ncsc2017بواقع :

أ_02صورةجماعيةتعكسواقعأنشطةالمخيمالصيفي.
ب_فيديوواحديشملنشاطجماعيلممؤسسة.
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 .11طمب دعم المخيم الصيفي المرسل من الطرف الثاني يمتزم بمعموماتو كاممة المدخمة عمى الموقع االلكتروني وأىميا عدد األطفال
المشاركين وأسماء المنشطين ومدير المخيم .

 .11يمتزم الطرف الثاني بضرورة عدم وجود قرابة (أب ،أم ،أخ ،أخت ،زوج ،زوجة) بين المنشطين المنفذين لممخيم الصيفي .
 .12يمتزم الطرف الثاني بمعايير اختيار المنشطين الخاصة بالطرف األول وأىميا:

 .1متطوعينالتقلأعمارىمعن02عاماًواليزيدعن02عاماً،لدييمالرغبةواالستعدادوالكفاحفيالعمل.
 .0الحص ولعمىتدريبمتخصصمنقبلالمجنةالوطنيةلممخيماتالصيفية.

 .3يفضلأنيكونالمنشطمنالمتطوعينأوالعاممينفيالمؤسسةالمنفذةلممخيمبيدفتوظيفالخبرةداخلالمؤسسة .
ومعايير مدير المخيم وأهمها:
 .1متطوعاليقلعمرهعن02واليزيدعن02عام.
 .0حاصالعمىالدرجةالجامعيةاألولى.
 .3أنيكونحاصالعمىتدريبمتخصصمنقبلالمجنةالوطنيةلممخيماتالصيفية.
 .0أنيكونلديوخبرةسنتينعمىاألقلفيالمخيماتالصيفية .

 .4يمتزم الطرف الثاني بإرسال كافة الوثائق المالية لممشاركين في الدورة التدريبية المنفذة من قبل الطرف األول:
 .1تعبئةمعموماتنموذجعقدالعملكاممة .
 .0صورةىويةواضحة
 .3صورة بطاقة حسـ ـاب بنكي شاممة ( IBANبالشيقل واضحة لمشخص المتعاقد نفسو) من البنك ،وليس من حساب الصفحة
االلكترونية،وااللتزامبتفعيلالحسابالبنكيلمدةعام.
وذلك خالل أسبوع من انتياء الدورة التدريبية ومن يتخمف عن ذلك أو في حال وجود أي نقص في المطموب ال يتم النظر في
عقده وال يستحق أي مستحق مالي أو قانوني أو إداري وال يتم تسميم القرطاسية واألدوات لمجية المنفذة من الطرف األول  .

 .5يجب عمى المنشطين والمدراء االلتزام بشكل شخصي بتعبئة معمومات عقد العمل مع الطرف األول بتوقيع حي بمون أزرق ،وأن ال
يقوم أحد غير الشخص المتعاقد بتعبئة ىذه المعمومات تحت طائمة المسؤولية.

 .6يحق لمطرف األول إلغاء جميع عقود المؤسسة لطرف الثاني في حال اكتشاف جنحة التزوير في تعبئة البيانات في الدورات أو
العقود أو انتحال شخصية رئيس المؤسسة وتوقيع عنو.

 .7يلتزم الطرف الثاني ان تكون رسوم االشتراك مجانية بالكامل لألطفال المشاركين وال يحق للطرف الثاني اخذ اي رسوم اشتراك
اال في حالة رسوم الرحالت أو وجبات االفطار وبما ال يزيد عن ( )02شيقل للطفل الواحد  ،اذا زاد المبلغ عن ذلك يتم ارسال
كتاب خطي وشرح مبررات المبلغ واخذ موافقة خطية بذلك وعكس ذلك يحق للطرف األول إلغاء المخيم وعقود المنشطين
للطرف الثاني.
. .8يمتزم الطرف الثاني بالجانب اإلعالمي أثناء تنفيذ المخيم الصيفي وشرح دور المجنة الوطنية لممخيمات الصيفية لألطفال في
أنشطة المخيمات الصيفية  ،وابراز دورىا من خالل اليافطة و اإلذاعة الصباحية و البوسترات إن أمكن.
الفريق األول

المدير التنفيذي

الفريق الثاني (ختم وتوقيع المؤسسة المنفذة)
...................................

