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 -1هل تعتبر المؤسسات التي تقدم خدمات تدريب لألفراد غير مؤهلة للتقدم للبرنامج؟
اذا كانت المؤسسة تقدم خدماتها التدريبية لألفراد فقط (أي تستهدف االفراد فقط) وال تقدم او تستهدف مؤسسات
مجتمع مدني فتعتبر غير مؤهلة كون البرنامج يهدف إلى تطوير قدرات واعتماد مؤسسات تقدم خدمات التدريب
لمؤسسات مجتمع مدني أخرى.
 -2هل يشترط على المؤسسة المتقدمة ان تقدم خدماتها التدريبية لمؤسسات غير ربحية ام يمكن ان يكون
مستهدفيها هي مؤسسات ربجية؟
يجب ان تكون المؤسسات التي يتم استهدافها (من قبل الجهة مقدمة الطلب للبرنامج) هي مؤسسات مجتمع مدني
تنفذ مبادرات ومشاريع تنموية ال تهدف للربح بغض النظر عما اذا كان تسجيلها هو كمؤسسات غير ربحية او
مؤسسات ربحية او جمعيات.
 -3نحن مؤسسة ربحية من القطاع الخاص ونقدم خدمات تدريب واستشارات لكن من خالل التعاون مع مؤسسات
دولية التي تستهدف مؤسسات مجتمع مدني وال نستهدف مؤسسات المجتمع المدني بشكل مباشر في عقد
دورات تدريبية فهل نعتبر مؤهلين للمشاركة في البرنامج؟
تعتبر المؤسسة مؤهلة في حال كانت تنفذ او تقدم برامج تدريب لمؤسسات مجتمع مدني وجمعيات (وليس افراد)
سواء كان عقد البرامج يتم بشكل مباشر من قبل المؤسسة او من خالل عقود وبرامج تعاون مع مؤسسات دولية
او محلية.
 -4هل يمكن اعتبار افرع المؤسسة هي المستهدفة في الدورات التدريبية لغايات المشاركة في البرنامج واالعتماد؟
نعم ،حيث يستهدف البرنامج المؤسسات الوطنية التي لديها أفرع ومراكز معتمدة وتعمل على تطوير قدرات هذه
االفرع ،كما يستهدف البرنامج المؤسسات التي تعتبر مظلة لمجموعة من المنظمات والجمعيات مثل االتحادات
والتحالفات ،ومن أهداف المؤسسة تطوير قدرات المنظمات األعضاء.
 -5اذا كانت المؤسسة قد قامت بتنفيذ "تقييم معايير خدمات التدريب  "(TSR) -قبل اكثر من عام ،هل يجب ان
يتم تنفيذه مجددا خالل البرنامج؟ وماذا لو كان منذ  3سنوات او اكثر؟
اذا كانت المؤسسة قد خضعت لتقييم معايير خدمات التدريب  TSRخالل فترة  24شهر قبل البرنامج تعفى من
تنفيذه مجددا ،اما اذا كان قد تم تنفيذ التقييم من فترة تتجاوز العامين فيجب ان تخضع المؤسسة المشاركة للتقييم
مرة أخرى.
 -6هل يحق لفرع من مؤسسة ان يتقدم للبرنامج؟ واذا كان الفرع ال يستطيع ان يرشح سوى شخص واحد
للمشاركة في البرنامج؟ هل يمكن ان يتقدم مع موظف اخر من فرع اخر للمؤسسة؟
ال يوجد ما يمنع فرع من مؤسسة (مؤسسة فرعية من مؤسسة اكبر) ان يتقدم للبرنامج اذا كان الفرع مسجل بشكل
مستقل وهو مسؤول عن تقديم خدمات التدريب لمؤسسات مجتمع مدني أخرى على ان يرشح على األقل 3-2
مدربين للمشاركة في البرنامج.
 -7المؤسسات الصغيرة ال تستطيع تحمل عبء تفريغ اثنين من موظفيها للمشاركة في البرنامج التدريبي ،فهل
سيتم االخذ بعين االعتبار حجم المؤسسات والسماح للمؤسسات الصغيرة المشاركة بشخص واحد؟
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البرنامج مصمم بشكل أساسي الستهداف مؤسسات تمتلك قدرات مؤسسية جيدة تؤهلها الن تتولى عملية بناء
قدرات مؤسسات أخرى ،ولذلك فان الحد األدنى للعدد الذي يجب ان ترشحه المؤسسة هو  3-2اشخاص للمشاركة
في البرنامج التدريبي لغايات االعتماد كمدربين .وال يشترط البرنامج ان يكون جميع المرشحين من المؤسسة هم
موظفين متفرغين (يعملون بدوام كامل) في المؤسسة بل واحد منهم فقط متفرغ ويمكن للمؤسسة ان ترشح البقية
من بين المدربين غير المتفرغين الذين تتعامل معهم المؤسسة ضمن الشروط الموضحة في دعوة تقديم الطلبات.
والهدف من ذلك هو ضمان استمرارية اثر البرنامج على المؤسسة وخدماتها التدريبية .علما أن المدربين
المرشحين سيطلب منهم عند تعباة طلب المشاركة توقيع رسالة التزام للعمل مع المؤسسة.
إضافة الى المدربين يرجى مالحظة ان المؤسسة أيضا مطلوب منها مشاركة مدير او مسؤول التدريب وشخص
اداري اخر في تقييم معايير التدريب وورشة دليل إدارة التدريب.
 -8في حال شاركت المؤسسة بمدربين اثنين او اكثر ولكن لم يتاهل لالعتماد سوى مدرب واحد منهم ،او انسحب
احدهم من البرنامج فهل ستحصل المؤسسة على اعتماد؟ ام يشترط البرنامج اعتماد جميع المدربين المشاركين
لتمنح المؤسسة االعتماد؟
يشترط البرنامج العتماد المؤسسة ان يتم اعتم اد على األقل اثنين من المدربين إضافة الى استكمال المراحل
األخرى .والهدف هو ضمان استمرارية البرنامج لدى المؤسسة المعتمدة لتنبني البرنامج التدريبي وتنفيذه ضمن
برامجها التدريبية .لكن في حال لم يتاهل سوى مدرب واحد لالعتماد فان "برنامج  USAIDلدعم مبادرات
المجتمع المدني" سينظر في في كل حالة على حدى لمنح االعتماد للمؤسسة وذلك استنادا لتقييم مدى التزام
المؤسسة ومدربيها في عناصر البرنامج ،ونتائج تقييم معايير التدريب وتقييم المدرب الذي تم اعتماده.
 -9هل سيقوم المدربون الذين سيشاركون في البرنامج بتطوير مادة تدريبية ام ان المادة التدريبية جاهزة؟
المحتوى التدريبي والمادة التدريبية هي جاهزة وتم تطبيقها لمدة تزيد عن عامين وسيقوم البرنامج بتوفير المحتوى
التدريبي للمدربين المعتمدين والمؤسسات المعتمدة الستخدامه مع اشتراط االلتزام بحقوق الملكية للبرنامج من
خالل استعمال شعارات البرنامج والتنويه بانه تم تطوير المحتوى من قبل "برنامج  USAIDلدعم مبادرات
المجتمع المدني".
 -10هل يتضمن عقد الدورات التجريبية لغايات االعتماد في الخطوة الخامسة على ان يقوم المدربين بتنفيذ مكون
التوجيه الفردي للمستهدفين ،ام ستقتصر الدورة التجريبية على أيام الورشة التدريبية؟
لغايات االعتماد سيتم تقييم المدربين فقط على تقديم المحتوى التدريبي للدورات ولن يتم تقييم المدربين في عنصر
التوجيه ،لكن يتوقع من المتدربين ان يستكملوا (المستهدفين في الدورات التجريبية) عنصر التوجيه الفردي كونه
جزء من البرنامج التدريبي.
وبناء على ذلك فان البرنامج سيقوم بعقد ورشة تدريبية مدتها يوم واحد فقط حول عنصر التوجيه الفردي وكيفية
تنفيذه في البرنامج ،وذلك قبل ان يبدأ المدربين الذين تأهلوا لتنفيذ دورات تجريبية بتنفيذها (وسيتم تحديد موعدها
الحقا) .والهدف منها هو تدريب المدريبن على كيفية تنفيذ عنصر التوجيه ومتطلباته وكيفية تقييم التوجيه الفردي
وتقييم المستهدفين.
 -11هل يمكن للمؤسسة بعد اعتمادها ان تكلف المدربين المعتمدين من البرنامج بتنفيذ تدريب مدربين لمدربين
اخرين يعملون في المؤسسة او معها على نفس المحتوى التدريبي؟ في حال كان ذلك ممكنا هل يمكن ان يقوم
البرنامج بمنح شهادة اعتماد أيضا لهؤالء المدربين الجدد؟
يمنح البرنامج اعتماد للمؤسسات والمدربين على استخدام المحتوى التدريبي لتدريب افراد من المؤسسة او من
مؤسسات أخرى على الموضوع وال تمنح شهادات اعتماد للمدربين لتدريب مدربين اخرين .ولكن البرنامج يشجع
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على نقل المعرفة لمدربين آخرين داخل المؤسسة المعتمدة الستخدام المحتوى التدريبي ،وبالرغم من ذلك ال يمكن
منح هؤالء شهادات اعتماد طالما انهم لم يشاركوا في برنامج  .PDPW PROويعود للمؤسسة المعتمدة تقدير
فيما اذا المدربين المعتمدين لديهم القدرة والمهارات الالزمة لتنفيذ برنامج تدريب مدربين.
 -12هل البرنامج التدريبي والمحتوى معتمد من جهات تدريب دولية معتمدة ؟
البرنامج والمحتوى تم تطويره من قبل خبراء ومدربين متخصصين في برنامج  USAIDلدعم مبادرات المجتمع
المدني ،وتم تنفيذه طوال اكثر من عامين في مختلف محافظات المملكة واستفاد منه عدد كبير من موظفي مؤسسات
المجتمع المدني ،لكن البرنامج ليس معتمد من أي جهة دولية او جهة تدريبية معتمدة.
 -13في حال تم اختيار  2من مدربي المؤسسة ،هل يشترط ان يشارك المدربين معا في نفس المجموعة التدريبية
ام يمكن ان يشارك كل منهما في مجموعة تدريبية مختلفة (األول في مجموعة  1والثاني في مجموعة )2؟
القاعدة األساسية ان يشارك مدربي المؤسسة في نفس المجموعة ليتمكنوا من العمل كفريق ،لكن يمكن دراسة
الحاالت اال ستثنائية استنادا للمبررات التي يمكن تقديمها .ويرجى االنتباه انه يمكن ان يقتصر البرنامج التدريبي
على تدريب مجموعة واحدة فقط وليس مجموعتين وذلك استنادا الى عدد المدربين الذين تم سيتم اختيارهم.
 -14هل يمكن ترشيح شخص لم يقم بتنفيذ تدريبات وليس لديه خبرة في التدريب؟
يشترط البرنامج في المدربين ان يمتلكوا خبرة في مجال التدريب ال تقل عن عامين وخبرة ال تقل عن  3سنوات
في احد او كال الموضوعين "كتابة مقترات المشاريع" و/او "اعداد موازنات المشاريع" .وستقوم اللجنة باختيار
المدربين بناء على الخبرات التي لديهم وفق للطلب والوثائق المطلوبة.
 -15اين سيتم عقد التدريب؟ وهل سيعقد في عمان ام خارج عمان؟
ستعقد جميع التدريبات في العاصمة عمان ولكن لم يتم تحديد مكان القاعات التدريبية بعد ،وسيتم ابالغ المؤسسات
والمدربين الذين سيتم اختيارهم بالمكان الحقا .اما جلسات تقييم معايير التدريب فستعقد كل جلسة لمؤسسة لوحدها
داخل مقر المؤسسة.
 -16المحتوى التدريبي الذي سيتم تقديمه للمؤسسات والمدربين هل المقصود به المحتوى التدريبي والمحاور
التدريبية واهداف البرنامج أم المادة العلمية نفسها والتي ستقدم في البرنامج التدريبي؟
االعتماد يتضمن تزويد المدربين المعتمدين والمؤسسات بكل المحتوى التدريبي للدورة والذي يتضمن البرنامج
وأهدافه ومادة تدريبية بتمارينها ومالحقها المختلفة ،إضافة الى دليل للمدرب عن إدارة الدورة التدريبية وإدارة
مرحلة التوجيه الفردي الالحقة للدورة.
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