
فرصة عمل
ُمیّسر خدمات الدعم النفسي االجتماعي (ذكر)، أربیل

أربیلُمیّسر خدمات الدعم النفسي االجتماعي،اسم الوظیفة:
إلى مناطق أخرى داخل اإلقلیمأربیل، إقلیم كوردستان- العراق  مع احتمال السفرالموقع:

عقد عملنوع الوظیفة:
سنة واحدةمدة العقد:

مع المھارات والخبرة. حزمة التعویضات المحلیةراتب و استحقاقات تنافسیة تتناسبالتعویضات واالمتیازات:
تم اإلعالن عنھا في:

 

سییدمؤسسةمھمةتتمثلالعراق.كوردستانإقلیمفيمحلیاًمسجلةحكومیةغیرمنظمةھيسییدمؤسسةسیید:مؤسسةحول
كفاءة،ذاتوشاملةُنھجبتقدیمالمؤسسةتلتزمللخطر.المعرضینمنوغیرھمالعنفمنالناجینتعافيودعموتمكینحمایةفي

تجمع بین الخبرة الدولیة والدرایة المحلیة لتحقیق النتائج لشعبي العراق وكوردستان.
النفسيوالدعمالعقلیةالصحةمجالفيوشاملةتحویلیةخدماتتقدیم)1رئیسیة:أھدافأربعةعلىسییدمؤسسةبرامجُترّكز

)2واالجتماعي؛النفسيالدعمأنشطةإلىباإلضافةالقانونیة،والخدماتالعقلیةوالصحةالحاالتإدارةذلكفيبمااالجتماعي

االجتماعيوالتغییرالسیاساتتغییرتشجیع)3القدرات؛وبناءوالتدریبالتعلیمبرامجخاللمنالخدماتمقدميقدرةتعزیز
ووتعافیھمبالبشراالتجارمنوالناجیاتالناجینحمایةدعم)4ولھم؛الحمایةوتوفیرالضعفاءواألفرادالفئاتحقوقلتعزیز
الوقائيوالعملالالحقة،الرعایةوخدماتللخطر،المعرضینواألشخاصبالبشراالتجارلضحایاالمأوىتوفیرخاللمنذلك
وتنظیمیةقانونیةتغییراتإجراءأجلمنوالمناصرةالتقنیةوالمساعدةالعامةالتوعیةطریقعنبالبشراالتجارخطرمنللحّد

وسیاساتیة وعملیة ومؤسسیة.

مھام ُمیّسر خدمات الدعم النفسي االجتماعي
منھاجباستخدامالمراھقینالشبابوالرجالمعنقاشمجموعاتتیسیرعنمسؤوالًاالجتماعيالنفسيالدعممیسرسیكون
إجراءذلكفيبماالجلسات،فيالمشاركینتحدیدالمیّسرسیدعمكماالكوردستاني.السیاقمعیتالئموالجلساتمتعددمنظم

االجتماعيالنفسيالدعمخدماتمیّسرتركیزسیكونحینوفيمشاركتھم.لضمانالجلساتبینبالمشاركینواالتصالالتوعیة،
الدعمخدماتمجالفيإضافیةأنشطةبإجراءأیضاًالمّیسریقومقدأنھإالوالشباب،لآلباءمنّظمةجلساتتیسیرعلىأساساً
والتثقیفالنفسیة،األولیةواإلسعافاتالتوعیة،دوراتاألنشطةھذهتشملوقدالحاجة.حسبواألطفالللنساءاالجتماعيالنفسي
فيجدیدةموادإعدادعنمسؤوالًاالجتماعيالنفسيالدعممیّسریكونقدالعاطفي.الدعموجلساتالمھارات،وبناءالنفسي،
المیّسرسیكونذلك،إلىباإلضافةاالجتماعي.والنوعوالعمرالمستھدفللمجتمعمناسبةواالجتماعيالنفسيالدعممجال

نھجواتباعباحترام،المجتمعوأفرادالمستفیدینجمیعمعوالتواصلالسریة،واحترامللمشاركین،آمنةبیئةخلقعنمسؤوالً
النفسیةوالرفاھیةالشخصیةلمرونةاألولویةوإعطاءالمنتظم،الحضوروضمانبالصدمات،ومستنیرالناجینعلىیركزرعایة

واالجتماعیة للمستفیدین. ویقدم میّسر خدمات الدعم النفسي االجتماعي تقاریره إلى منسق المشروع.
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المھام المحددة
االجتماعي:النفسيالدعمنشاطاتتیسیر70%
عقدذلكفيبماالحاجة،دعتحیثماالمخیمات،وغیرالمخیماتمواقعفيوالفتیانالرجالمجموعاتوتیسیرتنسیق●

والمعاییرواالستماع،التواصلومھاراتاالجتماعي،النوععلىالقائموالعنفاإلیجابیة،واألمومةاألبوةعن:جلسات
الجندریة، وإدارة العواطف، وغیرھا.

دعم تحدید واختیار الرجال والشباب للمشاركة في الجلسات الجماعیة.●
حضور دورات تدریبیة حول أدلة المناھج الدراسیة والمشاركة في دورات اإلشراف الجاریة.●
تقدیم تعلیقات وتوصیات لتعدیل المنھج الدراسي استناداً إلى احتیاجات المجتمع المحلي.●
مشاركة التحدیات وقصص النجاح/التأثیر حول أنشطة الدعم النفسي االجتماعي.●
إعداد المواد المناسبة و/أو الوسائل البصریة قبل انعقاد الجلسات.●
واألثاثوالقرطاسیة،التدریس،وطرقالترفیھیة،والمواداالجتماعيالنفسيالدعملخدماتالمناسبةالمواداستخدام●

للمجتمع المحلي المعني،  والنوع االجتماعي، والفئة العمریة.
عنفضالًوالشباب،النساءومجموعاتالمحلیة،المجتمعاتقادةمعالعملخاللمنالمجتمعیةالھیاكلوتعزیزتحدید●

الجھات المعنیة األخرى لضمان حصول المستفیدین على الدعم الكافي على مستوى المجتمعات المحلیة.
الدعمذلكفيبماإضافيدعمعلىللحصولاإلحاالتفيقدماًالمضيوضماناألخرىالحاجةمجاالتتحدید●

العاطفي وإدارة الحاالت والدعم القانوني والمساعدة النقدیة وخدمات الصحة العقلیة.
المراعیةوالمشاركةالمستفیدینمشاركةلضمانالناجینعلىیركزنھجباستخدامالمستفیدینمعإیجابيبشكلالتفاعل●

األوقات،جمیعفيواالحترامباألمانیشعرواحتىالواضحالتواصلیشملوھذاالجندریة.االعتباراتوللعمر
ویشجعھم على التعبیر عن مشاعرھم واحتیاجاتھم.

متابعة سالمة وحضور المستفیدین واحتیاجاتھم المحددة.●
إذاالتقنیة،والفرقالمشروع،ومنسقالبرامج،دعمخدماتومنسقالخدمات،تقدیممنسقإلىمحّدثةمعلوماتتقدیم●

لزم األمر، بشأن أي مسائل و تحدیات و ثغرات في التنفیذ.

التمثیلوالتنسیق،واإلبالغ،20%
حصوللضمانالمحلي،المجتمعمستوىعلىاآلخرینالخدماتمقدميمعالقائمةالشبكاتوتعزیزعلىالحفاظ●

المستفیدین على خدمات ودعم جیدین.
عنفضالًرصدھاتّمالتيوالتوصیاتوالتحدیاتاالتجاھاتوتبادلمنتظمبشكلالمشروعمدیرإلىتقاریرتقدیم●

ردود الفعل اإلیجابیة أو السلبیة من المشاركین.
اإلنجازاتتعكسبحیثالمناسبالوقتفيالتقاریرجمیعإنجازلضمانأسبوعيبشكلالبیاناتجمیعتجمیع●

والتحدیات والثغرات في التنفیذ.
المساھمة في التقاریر الیومیة والشھریة والفصلیة والسنویة والمذكرات المرحلیة وخطط العالج، عند الطلب.●
تحدید شبكات جدیدة ومقدمي خدمات وجھات فاعلة للتعاون معھا لضمان تلبیة احتیاجات المستفیدین.●
للخطرالمعرضةالفئاتاحتیاجاتتلبیةلضمانالمحلیةالمجتمعاتوقادةالمتطوعینمعالوثیقبالتعاونالعمل●

والنساء والفتیات وغیرھن من أفراد المجتمعات المحلیة.
المساعدة في تطویر شبكات اإلحالة بین الشركاء الذین ینفذون برامج مشابھة.●

والتقییماإلشراف10%
فيالحضوروعددالمشاركین،معالتواصللتفاصیلالدقیقالجمعذلكفيبماالبیانات،عنالكافياإلبالغضمان●

جلسات خدمات الدعم النفسي االجتماعي، و طلبات التسجیل الجدیدة.
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التعاون الوثیق مع فریق اإلرشاد و التقییم لرصد األنشطة باستخدام أدوات رصد الدعم النفسي االجتماعي، الحالیة.●
أنشطةمنوغیرھاالنھائیة،واألولیةواالختباراتاإلختصاص،أصحابومقابالتالتركیز،فرقمناقشاتإجراء●

جمع البیانات حسب الحاجة.
استخدام األدوات المناسبة لجمع البیانات وتقدیم التقییمات والتحدیثات في الوقت المناسب وبطریقة دقیقة.●

المعاییر األساسیة:
أوالنازحینمعمماثلدورأونفسيأخصائيأوحالةمدیرأومجموعاتكمیّسرالمھنیةالخبرةمناألقلعلىسنتین●

الالجئین في منظمة غیر حكومیة.
الجامعیة.الشھادةمنبدالًصلةذيمجالفيالخبرةمنسنوات3ُتقبلوصلة،ذيمجالفيجامعیةشھادة●
خبرة العمل مع الوكاالت اإلنسانیة.●
على درایة بالمبادئ والمعاییر اإلنسانیة.●
مھارات تواصل ممتازة مع المراھقین والبالغین (الموظفین وأفراد المجتمع المحلي).●
العمل السابق في مجال النوع االجتماعي و/أو الذكورة یعتبر میزة.●
وتضاربالسلوكقواعدومدونةالطفلوحمایةالجنسیةواإلساءةاالستغاللمنالحمایةبسیاساتالكاملااللتزام●

المصالح.
منظم جیداً وذو دوافع ذاتیة وقدرة على العمل في فریق.●
كماأیضاًالعربیةكذلكو(كورمانجي)بالكوردیةاإللماموُیفّضلوالكتابة)،(التحدث(سوراني)الكوردیةباللغةطالقة●

تعتبر اللغة اإلنجلیزیة میزة.
Microsoftبرامجخاصةبالكمبیوتراإللمام● Office.
مھارات شخصیة جیدة و مراعیة لتنوع الثقافات.●
القدرة على التأقلم والعمل تحت الضغط.●

كیفیة التقدیم:
یرجى من المرشحین الراغبین بتقدیم طلباتھم عبر ھذا الرابط:●

https://seedkurdistan.odoo.com/jobs/detail/pss-facilitator-male-erbil-321

سیتم قبول الطلبات واستعراضھا على أساس متجدد إلى حین شغل الوظیفة.●
من أجل اعتبار الطلب صحیحاً، تقبل مؤسسة سیید فقط الملفات الشخصیة المكتملة عبر اإلنترنت على النحو الواجب.●
سیتم االتصال بالمرشحین المختارین لذا یرجى عدم االتصال بنا.●
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