مؤسسة الرعاية االجتامعية لألشخاص املسنني .املركز االجتامعية لألشخاص املسنني لنهضة ،الرباط.
مرشوع املؤسسة 2020-2016
وزارة التضامن واملرأة واألرسة والتنمية االجتامعية
مطبعة  ،AZ-Editionsأكدال الرباط
		
اإليداع القانوين2016MO4494 :
		
ردمك978-9954-9647-5-0 :
جميع الحقوق محفوظة 2016 -

الفهـــــرس

تقديم عام 5...................................................................................................................................
تعريف مرشوع املؤسسة5................................................................................................................................
مرتكزات مرشوع املؤسسة6..............................................................................................................................
املنهجية واملقاربة املعتمدة 6............................................................................................................................
الجزء األول :تقديم املركز االجتامعي لألشخاص املسنني النهضة الرباط9.......................................................
 .1رؤية املركز للنهوض بوضعية املسنني11.........................................................................................................
.2املبادئ املؤطرة لعمل املركز .11.....................................................................................................................
 .3تاريخ نشأة املركز .11....................................................................................................................................
 .4تقديم هياكل ومرافق املركز.11.....................................................................................................................
 .5معطيات حول املستفيدين13.......................................................................................................................
الجزء الثاين :التشخيص االسرتاتيجي ملرشوع املؤسسة للمركز االجتامعي لألشخاص املسنني النهضة الرباط17.............
 .1التشخيص الداخيل .19.......................................................................................................................
 1.1مرشوع الحكامة االجتامعية.19.........................................................................................
 التعريف.20...................................................................................................................................... نقط القوة.20................................................................................................................................... النقط التي تستوجب التقوية .20....................................................................................................... 2.1مرشوع الخدمات االجتامعية .21.......................................................................................
 التعريف.21...................................................................................................................................... نقط القوة.21................................................................................................................................... النقاط التي تستوجب التقوية .22...................................................................................................... 3.1املرشوع التدبريي.22.......................................................................................................
 التعريف .22.................................................................................................................................... نقط القوة.22................................................................................................................................... النقط التي تستوجب التقوية .23....................................................................................................... 4.1مرشوع التجهيزات واملمتلكات.24.....................................................................................
 التعريف.24...................................................................................................................................... نقط القوة.24................................................................................................................................... النقط التي تستوجب التقوية .24....................................................................................................... 5.1مرشوع املسؤولية املجتمعية.25........................................................................................
 التعريف.25...................................................................................................................................... نقط القوة.26...................................................................................................................................3
3

 النقط التي تستوجب التقوية .26....................................................................................................... .2التشخيص الخارجي.27......................................................................................................
 1.2الفرص املتاحة27..........................................................................................................................
 2.2املخاطر28....................................................................................................................................
الجزء الثالث :التخطيط االسرتاتيجي والربمجة ملرشوع املؤسسة للمركز االجتامعي لألشخاص املسنني النهضة الرباط29..........
 .1مرشوع الحكامة االجتامعية.31...........................................................................................
 1.1األهداف االسرتاتيجية.31................................................................................................................
 2.1األهداف الخاصة .31......................................................................................................................
 3.1خطة العمل للنهوض بالحكامة االجتامعية 31................................................................................
 .2مرشوع الخدمات االجتامعية .34.........................................................................................
 1.2األهداف االسرتاتيجية.34................................................................................................................
 2.2األهداف الخاصة .34......................................................................................................................
 3.2خطة العمل للنهوض بالخدمات االجتامعية 34...............................................................................
.3املرشوع التدبريي.37..........................................................................................................
 1.3األهداف االسرتاتيجية.37................................................................................................................
 2.3األهداف الخاصة .37......................................................................................................................
 3.3خطة العمل لتحسني الجوانب التدبريية.37.....................................................................................
 .4مرشوع التجهيزات واملمتلكات.41.......................................................................................
 1.4األهداف االسرتاتيجية.41................................................................................................................
 2.4األهداف الخاصة .41......................................................................................................................
 3.4خطة العمل لتدبري التجهيزات واملمتلكات 41.................................................................................
 .5مرشوع املسؤولية املجتمعية .45....................................................................................
 1.5األهداف االسرتاتيجية.43................................................................................................................
 2.5األهداف الخاصة .43......................................................................................................................
 3.5خطة العمل لتعزيز املسؤولية املجتمعية باملؤسسة .43....................................................................
خالصة عامة46..............................................................................................................................

4
4

تقديـــم
يجتاز املغرب حاليا مرحلة انتقال دميغرايف تتجه نحو شيخوخة السكان ،وهو ما عكسته نتائج اإلحصاء العام
للسكان والسكنى لسنة  ،2014التي سجلت تزايدا يف نسبة الشيخوخة ،بحيث انتقل عدد األشخاص البالغني
من العمر  60سنة فام فوق من  2,376مليون نسمة سنة  2004إىل حوايل  3,209مليون نسمة سنة ،2014
بزيادة نسبية قدرها  35%خالل هذه الفرتة.
ترافقت هذه التغريات الدميغرافية التي يشهدها املغرب مع جملة من التغريات االقتصادية واالجتامعية
أسهمت يف تراجع عدد األرس املمتدة مقابل ارتفاع عدد األرس النووية التي أصبحت متثل نسبة  60%من
مجموع األرس املغربية ،مام أثر عىل األدوار والوظائف التي تقوم بها يف تنشئة األجيال ،ونقل وترسيخ قيم
التكافل والتضامن بني أفرادها ،والتكفل بالفئات الهشة ،كاألشخاص املسنني ،وهي امليزة التي كانت تتسم
بها األرسة التقليدية ،خاصة أنها تضم أجياال متعاقبة داخل األرسة الواحدة.
إنها تحوالت فرضت تطوير منظومة مؤسساتية للتكفل موازية ملنظومة التكفل األرسي ،لتلبية احتياجات
املسن الذي ليس له مورد أو عائل ،ومتكينه من االستمرار يف الحياة بشكل مستقل ،خصوصا مع تنامي ظاهرة
لجوء املسنني الذين يعيشون أوضاعا اجتامعية أو صحية هشة ويفتقدون للسند العائيل إىل مؤسسات
الرعاية االجتامعية.
يندرج مرشوع املؤسسة هذا يف إطار برنامج تأهيل مؤسسات الرعاية االجتامعية للمسنني ،الذي أطلقته وزارة
التضامن واملرأة واألرسة والتنمية االجتامعية يف  ،2014وينسجم مع رؤية الحكومة ورشكائها الرامية إىل تحقيق
تكامل وتوازن بني الرعاية األرسية واملؤسسية وكسب الرهانات املطروحة للنهوض بأوضاع املسنني باملغرب،
حيث تم إعداد مرشوع املؤسسة الخاص باملركز االجتامعي لألشخاص املسنني حي النهضة ،بتأطري وتعاون
وثيق مع الجمعية املرشفة.

تعريف مرشوع املؤسسة
مرشوع املؤسسة هو إطار منهجي ومنطقي ،ترتجم من خالله رؤية وأهداف وأنشطة املؤسسة املنبثقة عن
تشخيص تشاريك مع كافة العاملني والرشكاء ،ويعترب ميثاقا محليا ،وعقدا يلتزم من خالله املرشفون عىل
املركز ورشكائهم عىل تنفيذ برنامج وإنجاز أهداف تروم االرتقاء بوظيفة املركز للنهوض بوضعية املسنني
املستفيدين من خدماته.
وهو أداة لتعزيز التواصل وتعبئة املوارد وتسهيل إعادة إدماج املسنني يف أرسهم ومحيطهم االجتامعي ،وآلية
إلرساء أسس الحكامة الجيدة وقواعد التدبري املبني عىل النتائج ،وتحسني جودة الخدمات ،حيث يرمي إىل:
إشاعة روح املسؤولية لدى كل األطراف املعنية ،وضامن مساهمتها يف تحقيق األهداف املرسومة؛متوقع املؤسسة يف محيطها الخارجي وضمن املنظومة املؤسساتية للتكفل باملسنني؛تجويد الخدمات بناء عىل منظور الحق يف الرعاية.5
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مرتكزات مرشوع املؤسسة
يندرج هذا املرشوع يف إطار التوجه العام الذي تنحو إليه بالدنا لتعزيز الحكامة وترسيخ قيم حقوق اإلنسان،
ويستمد مرتكزاته:
التوجيهات امللكية السامية لجاللة امللك محمد السادس حفظه الله ،الذي ما فتئ يويل عناية بالغةلفئات املواطنني ،خصوصا من هم يف وضعية صعبة؛
املقتضيات الدستورية التي تلزم السلطات العمومية بوضع وتفعيل سياسات موجهة إىل األشخاصوالفئات من ذوي االحتياجات الخاصة ،وتنص عىل معالجة األوضاع الهشة والوقاية منها لفئات ،من
بينها األشخاص املسنني؛
تدابري الربنامج الحكومي الذي يؤكد عىل دعم األشخاص املسنني الذين ال يتوفرون عىل موارد كافية وتأهيل
املؤسسات االجتامعية املستقبلة لهم وتأهيل مواردها البرشية ،وتعزيز قدرات الجمعيات التي تعنى بأوضاع
األشخاص املسنني؛
اسرتاتيجية وبرامج الوزارة الوصية للنهوض بحقوق األشخاص املسنني ،خصوصا برنامج تأهيل مؤسساتالرعاية االجتامعية.
كام ينسجم هذا املرشوع مع أهداف املبادرات الوطنية الرامية إىل محاربة الفقر والهشاشة وتخفيف العبء
االقتصادي عىل األرس والفئات االجتامعية التي تعيش أوضاعا صعبة ،من بينها:
املبادرات الترشيعية الهادفة إىل حامية حقوق املسنني من خالل اإلصالحات الترشيعية ،كمدونة األرسةوالقانون الجنايئ ونظام املساعدة الطبية (راميد) ،ومرشوع إصالح أنظمة التقاعد ،وإصالح القانون
 14.05املتعلق برشوط فتح مؤسسات الرعاية االجتامعية وتدبريها ،وقانون العاملني االجتامعيني ،وغريه؛
املبادرة الوطنية للتنمية البرشية التي لعبت أدورا طالئعية يف توسيع شبكة املؤسسات االجتامعيةوتطوير كفاءات التكفل باألشخاص يف وضعية صعبة ،وكذا متويل املشاريع ذات الوقع الكبري عىل
التنمية البرشية عىل الصعيد الوطني؛
مبادرات مؤسسة محمد الخامس للتضامن التي ركزت منذ تأسيسها سنة  ،1999عىل دعم الساكنة يفوضعية هشة عرب إنشاء مراكز اجتامعية من بينها مراكز الرعاية االجتامعية لألشخاص املسنني ،وإرساء
مشاريع تنموية مستدامة ،باإلضافة إىل دعم الجمعيات.

املنهجية واملقاربة املعتمدة إلعداد مرشوع املؤسسة ومكوناته
اعتمد إعداد مرشوع املؤسسة للمركز االجتامعي لألشخاص املسنني النهضة بالرباط عىل املقاربة التشاركية،
ويف هذا اإلطار تم إجراء تشخيص داخيل وخارجي قبل بلورة األهداف والتوجهات االسرتاتيجية وبرمجة
األنشطة وذلك من خالل املحطات التالية:
6
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 .1زيارات ميدانية للمركز قصد القيام بتشخيص عام للوضعية املؤسساتية؛
 .2تنظيم ورشة تكوينية يف مجال التخطيط االسرتاتيجي واملفاهيم األساسية إلعداد مرشوع املؤسسة مع
متارين تطبيقية حول التشخيص االسرتاتيجي والربمجة لفائدة ممثيل الجمعية املرشفة والعاملني باملركز
وذلك مبساهمة أطر وزارة التضامن واملرأة واألرسة والتنمية االجتامعية والتعاون الوطني عىل املستوى
املركزي واملحيل؛
 .3زيارات ميدانية ملعاينة أساليب وآليات تدبري املركز والعمل مع الجمعية والطاقم اإلداري واملهنيني
لإلغناء واملصادقة عىل نتائج التشخيص الداخيل والخارجي للمؤسسة باعتامد استامرة جمع املعطيات
الخاصة باملكونات الخمسة األساسية ملرشوع املؤسسة؛
 .4صياغة األهداف االسرتاتيجية واألهداف الخاصة بشكل تشاريك ،وبلورة مرشوع املخطط االسرتاتيجي
املتوسط املدى؛
 .5صياغة مسودة مرشوع املؤسسة؛
 .6املصادقة عىل املرشوع من طرف لجنة التتبع باملركز والوزارة.
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الجزء األول

تقديم املركز االجتامعي لألشخاص
املسنني النهضة الرباط

9
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 .1رؤية املركز والجمعية للنهوض بوضعية املسنني:
توفري رشوط حامية ورعاية ذات جودة لألشخاص املسنني وتعبئة الفاعلني املحليني حول قضاياهم وتطوير
أداء املؤسسة لتصبح قطبا اجتامعيا متميزا يف املجال.

 . 2املبادئ املؤطرة لعمل املركز:
تتلخص فيام ييل:
•ضامن كرامة املسنني من خالل احرتام خصوصياتهم وتلبية حاجياتهم؛
•ضامن استقاللية ومشاركة واندماج املسنني يف املجتمع؛
•املسؤولية من خالل التامثل بني الحقوق والواجبات؛
•الشفافية من خالل االمتثال للمساطر والقوانني املعمول بها ،واعتامد مقاربة التدبري التشاريك والتواصل
املستمر مع املستفيدين والفاعلني.

.3تاريخ نشأة املركز:
تأسس املركز االجتامعي لألشخاص املسنني النهضة يف  3شتنرب  ،2008وقدتم بنائه من طرف مؤسسة محمد
الخامس للتضامن ودشن من طرف جاللة امللك محمد السادس نرصه الله للمركز.
حصل املركز عىل رخصة الفتح بتاريخ  22فرباير  2010تحت رقم  09/392وفق القانون  14.05املتعلق
برشوط فتح مؤسسات الرعاية االجتامعية وتدبريها.
تقوم الجمعية املسرية للمركز بأعامل موازية لخدمات االستقبال واالستامع وااليواء كخدمات القرب من قبيل
خدمات التكفل عن بعد داخل املنازل بالنسبة لألرس املتكفلة باملسنني يف وضعية فقر وهشاشة ،وتنظيم
قوافل طيبة خارج املركز ،للعناية الصحية والطبية لألشخاص املسنني يف وضعية صعبة.

.4تقديم الهياكل واملرافق:
الهيكل التنظيمي:

اﳌﻜﺘﺐ اﳌﺴري ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ
ﻣﺪﻳﺮ اﳌﺆﺳﺴﺔ
ﻣﺼﻠﺤﺔ
اﻻﺳﺘﻘﺒﺎل

اﻟﺤﺮاﺳﺔ
اﻟﻌﺎﻣﺔ

ﻣﺼﻠﺤﺔ
اﳌﺴﺆول اﳌﺎﱄ

ﻗﻄﺐ اﻻﺳﻌﺎف
اﻻﺳﺘﻌﺠﺎﱄ

ﻣﺼﻠﺤﺔ
اﻟﺘﺠﻬﻴﺰات
واﻟﻠﻮﺟﻴﺴﺘﻴﻚ

ﺧﻠﻴﺔ اﻟﺘﻨﺸﻴﻂ
واﻟﺘﻮاﺻﻞ

اﳌﻮاﻛﺒﺔ
اﻻﺟﺘامﻋﻴﺔ
11
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• املرافق اإلدارية :يضم املركز مرافق إدارية مكونة من مكتب املدير ،الكتابة ،مكتب املسؤولة املالية ،مكتب
جمعية تسيري املركز ،مكتب خلية املواكبة االجتامعية.
• املرافق اإليوائية :يستقبل املركز األشخاص املسنني  60سنة فام فوق ،بدون مأوى قار أو يعيشون يف وضعية
صعبة.
طاقته االستيعابية  48مستفيد أو مستفيدة 40 :مستفيدا يقيمون إقامة دامئة ومثانية إقامة مؤقتة .كام
يستفيد األشخاص املسنون يف وضعية صعبة املتواجدين خارج املركز من خدمات اإلسعاف االجتامعي
املتنقلSAMU SOCIAL .
يتوفر املركز عىل مرافق لإليواء ،عبارة عن مرقدين واحد للرجال وآخر للنساء.
ويتوفر مرقد النساء عىل ثالثة غرف وكل غرفة تتوفر عىل مثانية أرسة ،ونفس اليشء بالنسبة للرجال.
• املرافق االجتامعية والرتفيهية والتنشيطية :يتوفر املركز االجتامعي لألشخاص املسنني النهضة عىل مرافق
اجتامعية وترفيهية منها:
•قاعة متعددة التخصصات تنظم فيها األنشطة الرتفيهية لفائدة املسنني؛
•فضاء للصالة؛
•مساحة خرضاء؛
•مطبخ وقاعة األكل.
•حاممات
• املرافق الطبية وشبه الطبية :يتوفر املركز عىل مرافق طبية لفائدة املستفيدين وهي:
•قاعة الفحص.
•قاعة اإلسعاف االستعجايل SAMU Social
•قاعة للتمريض.
•قاعة للرتويض.
•صيدلية.
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 .5معطيات حول املستفيدين (وضعية يوليوز :)2016
التوزيع حسب الجنس
الجنس

العدد

النسبة %

النساء

18

52.94

الرجال

16

47.06

من خالل الجدول أعاله ،يتضح أن نسبة املستفيدات من خدمات االيواء للمركز تبلغ  52,94%ومتثل نسبة
الرجال .47,06%

التوزيع حسب السن
من  60إىل
 69سنة

%

من 70إىل
 79سنة

%

من 80إىل
 89سنة

%

من 90سنة
فام فوق

%

النساء

6

17.64

2

5.88

10

29.41

0

0

الرجال

4

11.76

9

26.47

2

5.88

1

2.94

أن غالبية املستفيدين هن نساء تتجاوز أعامرهن ما بني  80و 89سنة ،وحالة واحدة للرجال تتجاوز  90سنة
فام فوق.

املدن

الجنس

الرباط
سال
مكناس
فاس
القنيطرة
الحسيمة
سيدي رحال
وزان

التوزيع حسب االنتقاء الرتايب
النساء

الرجال

املجموع

2
3
1
1
1
2
1
2

2
3
0
0
0
0
0
0

4
6
1
1
1
2
1
2
13
13

اكادير
الدار البيضاء
السامرة
ازيالل
تافياللت
الصويرة
توامة الحوز
سيدي قاسم
بني مالل
مراكش
سطات
أيب الجعد

1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0

1
2
1
1
1
1
1
1
1
4
1
1

0
1
0
0
0
1
1
1
1
4
1
1

يبني الجدول أعاله أن  4حاالت فقط هم من الرباط والباقي ينتمون إىل جهات أخرى ،هناك تنوع االنتامءات
الرتابية للمستفيدين القادمني من مختلف الجهات واألقاليم.

التوزيع حسب الحالة املرضية
عدد املقيمني املرىض

الضغط الدموي

السكري

أمراض القلب

الربو
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5

2

1

حسب الجدول أعاله أن70%يعانون من الضغط الدموي و 18%يعانون من مرض السكري ،و 7يعانون من
أمراض القلب و 5يعانون من مرض الربو.

التوزيع حسب األقدمية
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الجنس
سنة الدخول

النساء

الرجال

املجموع

2008

2

5

7

2009

0

0

0

2010

2

2

4

2011

2

0

2

2012

2

3

5

2013

1

0

1

2014

5

1

6

2015

3

5

8

2016

1

0

1

املجموع

18

16

34

يوضح الجدول أعاله ،أن النساء يشكلن أكرب نسبة من املستفيدين ،وقد عرف املركز تطورا ملحوظا يف
عدد املستفيدين خالل السنوات األخرية خصوصا من سنة 2014إىل  ،2016حيث بلغ عددهم  34مستفيدا
ومستفيدة من بينهم 18نساء و 16رجال.

الرشكاء:

•وزارة التضامن واملرأة واألرسة والتنمية االجتامعية.
•مؤسسة محمد الخامس للتضامن.
•مؤسسة التعاون الوطني.
•وزارة الصحة.
•وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية.
•والية جهة الرباط سال القنيطرة.
•مجلس جهة الرباط سال القنيطرة.
•مجلس مدينة الرباط.
•مؤسسة صندوق اإليداع والتدبري
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الجزء الثاين

التشخيص االسرتاتيجي ملرشوع مؤسسة
املركز االجتامعي لألشخاص املسنني حي النهضة الرباط
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اعتمد التشخيص االسرتاتيجي للمركز االجتامعي لألشخاص املسنني حي النهضة الرباط عىل مقاربة تشاركية،
بحيث ساهم فيها كل من أعضاء الجمعية املسرية واألطر واملستخدمني العاملني باملركز والفاعلني.
تناول بالتحليل املحيط الداخيل والخارجي لبيئة املؤسسة مع تحديد نقاط القوة كمرحلة أساسية لوضع
اسرتاتيجية املؤسسة متكنها من استغالل الفرص الخارجية وتجنب التهديدات والحد من تأثريها ومتابعتها
وتقييمها بغية الحصول عىل صورة واضحة وشاملة للوضعية الحالية للمؤسسة.
وقد ارتكز التشخيص عىل املكونات التالية:
 .1مرشوع الحكامة االجتامعية؛
 .2مرشوع الخدمات االجتامعية؛
 .3املرشوع التدبريي؛
 .4مرشوع التجهيزات واملمتلكات؛
 .5مرشوع املسؤولية املجتمعية.

 .1التشخيص الداخيل
يعترب التشخيص الداخيل عملية فحص وتحليل العوامل الخاصة بوظائف وأنشطة املؤسسة وكذا اإلمكانيات
والكفاءات التي تتوفر عليها لتحديد نقاط القوة ونقاط الضعف الداخلية ،وميكن أن تصبح محددا أساسيا
الستغالل الفرص او التعامل مع التهديدات يف البيئة الخارجية.
وتتجىل أهمية التشخيص الداخيل فيام ييل:
• الفهم الدقيق للبيئة الداخلية وعنارص القوة والضعف يف املؤسسة مع جعل خياراتها االسرتاتيجية
واقعية وممكنة التنفيذ؛
•معرفة التطور الحاصل يف موارد املؤسسة بطريقة منهجية والرتكيز عليها من أجل الرفع من الجودة؛
•التعرف عىل املقاربات واملفاهيم املؤطرة لعملية التكفل ورعاية املسنني رجاال ونساء من أجل
مالمئتها مع مبدأ الحق يف الرعاية.

 1.1مرشوع الحكامة االجتامعية
	•التعريف
هو مرشوع تضمن من خالله املؤسسة االمتثال للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل ،ودعم مبدأ
الشفافية يف تدبري جميع مواردها مع إرشاك املستفيدين والعاملني يف العمليات اإلدارية سعيا إىل توفري
19
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رشوط الدميقراطية الداخلية ،وحسن االستهداف وترشيد املوارد والفاعلية يف خدمة املسن مبا يضمن كرامته
واستدامة الخدمات.
وانطالقا من التشخيص التشاريك الذي حرض فعاليته كل املعنيني ،ميكن تلخيص أهم نقط القوة فيام ييل:

	•نقط القوة

•يتوفر املركز عىل لجنة التدبري الخاصة به؛

•تعد الجمعية تقريرا ماليا سنويا مصادقا عليه من طرف خبري محاسبايت يرفع إىل املجلس األعىل
للحسابات وتقريرا أدبيا سنويا مصادق عليه يف جمع عام؛
•يتوفر املركز عىل سجل خاص باملستفيدين وفق املعايري املنصوص عليها؛
•تحرتم الجمعية وترية عقد الجموع العامة ومتسك نسخ محارض اجتامعات الجهاز التداويل وقامئة
بتوقيعات األعضاء الحارضين؛
•يتوفر املركز عىل سبورة حائطية تتضمن مقتضيات النظام الداخيل ونسخ من مختلف الربامج
(غذايئ ،ترفيهي ،ثقايف ،صحي ،اجتامعي ،واإلعالنات وبرامج التكوين وغريها)؛
•تعمل الجمعية وفق مقاربة تشاركية مع الفاعلني املؤسساتيني واالجتامعيني املحليني؛
•يتم إرشاك املستفيدين يف بعض األنشطة املقدمة باملركز.
بالرغم من هذه املجهودات املبذولة من طرف املركز ،فإن هناك نقاط يستوجب تقويتها لرتسيخ مبادئ
الحكامة االجتامعية.

	•النقط التي تستوجب تقويتها

•تفعيل لجنة التدبري الخاصة باملؤسسة؛
•مراجعة الهيكل التنظيمي مع تحديد املسؤوليات؛
•تحيني النظام الداخيل الخاص باملؤسسة بالنسبة للخدمات املقدمة والوظائف املتواجدة خاصة
وظيفة الجليس واملنشط وفق مقاربة تشاركية مع جميع العاملني بها؛
•إعامل مقتضيات دالئل املساطر الخمسة ذات الصلة مع تطبيق مبدأ املنافسة يف طلبات العروض
الخاصة باملؤسسة؛
•إعداد برنامج عمل سنوي وفق مقاربة مبينة عىل النتائج وإعداد مرشوع امليزانية السنوية؛
•تتبع سري املؤسسة عرب إعداد قاعدة املعطيات الخاصة بها؛
•تقوية التواصل داخل املؤسسة لفائدة األطر واملستخدمني؛
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•تحديد وتفعيل آليات التقييم واإلفتحاص واملراقبة الداخلية مع إعداد تقرير افتحاص سنوي؛
•تأمني العامل واملستفيدين.

 2.1مرشوع الخدمات االجتامعية
	•التعريف
مرشوع الخدمات االجتامعية هو جزء من مكونات مرشوع املؤسسة ،وهو عبارة عن مجموعة من الربامج
املهنية اإلجرائية التي تسعى إىل تقديم كافة املساعدات والخدمات املمكنة لألشخاص املسنني املقيمني
باملؤسسة أو املرتددين عليها عرب آليات االستقبال واالستامع والتواصل والتوجيه واملواكبة والوساطة ،حسب
ما تقتضيه طبيعة وطلبات الحاالت املعروضة ورشوط تفاعلها وتعاونها وذلك بهدف استعادة توازنها،
وتحقيق احتياجاتها ،ومواكبة مراحل اندماجها يف الحياة العامة.
فمن خالل التشخيص االسرتاتيجي الداخيل الذي شارك فيه جميع املسؤولني عن املركز ورشكائه وكذا
املستفيدين ،تبني أن املركز راكم من خالل تجربته يف العمل االجتامعي مجموعة من نقاط القوة ،ميكن
إجاملها كالتايل:

	•نقط القوة

•يقوم املركز بخدمات االستقبال واالستامع والتوجيه وما يتعلق بالنظافة الجسدية؛
•يقدم املركز خدمات تتعلق باإليواء والرتفيه والتوعية الصحية والدينية والتحسيس واملواكبة
الخارجية والوساطة األرسية؛
•يقدم املركز خدمات طبية وشبه طبية يف مختلف التخصصات مبا فيها طب الشيخوخة والطب
النفيس ،تسهر عليها طبيبة مختصة يف أمراض الشيخوخة وأخرى يف الطب العام وممرضة ،موضوعتني

رهن إشارة املركز من طرف وزارة الصحة؛
•يعتمد املركز برنامجا غذائيا يراعي خصوصيات املسنني مصادق عليه من طرف طبيبة املركز واإلدارة
وينجز من طرف طاقم مختص يف الطبخ؛
•يحرتم املركز الطاقة اإليوائية املنصوص عليها يف القانون 14.05؛
•ينظم املركز أنشطة ترفيهية وتحسيسية لفائدة املستفيدين من أجل توعيتهم بكل ما يتعلق
بالجوانب الصحية والدينية وذلك برشاكة مع جمعيات املجتمع املدين عىل املستوى املحيل؛
إال أنه بالرغم من تواجد هذه املكتسبات ،وتبعا للتشخيص االسرتاتيجي ،فإن املركز ما زال يعاين من إكراهات
وصعوبات نجملها كالتايل:
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	•النقاط التي تستوجب تقويتها

•تقوية قدرات الكفاءات املهنية يف مجال االستقبال واالستامع والتوجيه؛
•إعداد برنامج للتكوين والتأهيل املستمر للمستخدمني االجتامعيني يف مجال الوساطة األرسية
واملواكبة الخارجية؛
•إعداد برنامج مؤسسايت دائم برشاكة مع املكتب البلدي للصحة خاص بنظافة املحيط؛
•تعزيز فريق الجلساء؛
•تأهيل وتكوين الجلساء وأعوان الخدمة؛
•وضع بروتوكول خاص بالنظافة الجسدية؛
•تعزيز التنشيط والرتفيه؛
•توفري فضاء للورشات؛
•تعزيز الرشاكات مع الفاعلني وخصوصا مع املديرية الجهوية لوزارة الصحة لتسهيل الولوج للخدمات
الصحية ومع الجمعيات العاملة يف مجال التنشيط والرتفيه؛
•تعزيز خدمات الدعم النفيس؛
•وضع ضوابط خاصة تأمن السالمة الصحية املستفيدين اتجاه الهبات العينية املمنوحة من طرف
املحسنني.

 1.3املرشوع التدبريي
	•التعريف
املرشوع التدبريي هو مجموعة من اإلجراءات التي تهدف إىل ضبط أمناط التدبري باملركز لتطوير أدائه.
وتطوير الفعالية والنجاعة يف التدبري االداري واملايل والبرشي واللوجستييك.

	•نقط القوة
تدبري املوارد البرشية
•وجود طاقم إداري ومايل متعدد التخصصات وفق ما ينص عليه القانون؛
•مسك ملف إداري واجتامعي وصحي عن كل مستفيد؛
•العامل مرصح بهم يف الضامن االجتامعي؛
•تأمني العامل من الحوادث؛
•اعتامد الحد األدىن لألجر ونظام التحفيزات؛
•وجود خبري محاسبايت لتدقيق الحسابات يف إطار تعاقد.
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تدبري املوارد املالية والعينية
•يقوم املركز بجرد املوارد واملصادر املالية والعينية ،من منح ومساعدات وهبات وموارد قارة؛
•يحرتم املركز املسؤوليات املتعلقة بالتدبري والرشاءات والتسليم واملحاسبة؛
•وجود نظام معلومايت خاص بتدبري الهبات واملشرتيات واملخزن؛
•موارد قارة لتغطية مصاريف املركز.
تدبري أوضاع املستفيدين والحاالت االستعجالية
•يأخذ املركز بعني االعتبار بعض الحاالت االنسانية واالجتامعية االستعجالية الواردة عليه رغم عدم
استيفائها لرشوط الولوج؛
•يقوم املركز مبسك ملف إداري واجتامعي وصحي عن كل مستفيد؛
•تدبري الرشاكات؛
•تقوم الجمعية بعقد الرشاكات مع مختلف الفاعلني يف املجال (التعاون الوطني ،املبادرة الوطنية
للتنمية البرشية ،مؤسسة محمد الخامس للتضامن)....؛
•تتميز الرشاكات املربمة مع الجمعية بالتنوع (رشاكات محلية ومؤسساتية)؛
بالرغم من هذه املكتسبات وبعد إجراء عملية التشخيص االسرتاتيجي ،تم إبراز نقاط تستدعي التقوية.

	•النقط التي تستوجب تقويتها
تدبري املوارد البرشية
•احرتام توصيف املهام وفق دفرت التحمالت؛
•إرشاك املستخدمني يف التخطيط والتقييم؛
•تعزيز التأطري لفائدة الطاقم اإلداري والتقني وتشجيع االستفادة من الدورات التكوينية؛
•تدبري النزاع مع متكني املعنيني من التكوين الالزم يف املجال؛
•تجويد منهجية إعداد التقرير السنوي.
تدبري املوارد املالية والعينية
•جرد املوارد واملصادر املالية؛
•جرد املوارد العينية من مساعدات وهبات ومحجوزات.
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تدبري أوضاع املستفيدين والحاالت االستعجالية
•وضع رهن إشارة العاملني قاعدة معطيات بجميع املتدخلني يف محيط املؤسسة وكذا الئحة
املؤسسات والرشكاء؛
•تدبري الحاالت االستعجالية؛
•إرشاك املستفيدين.
تدبري الرشاكات
•تقوية الرشاكة وترسيمها؛
•تعزيز انفتاح املؤسسة عىل محيطها؛
•تقييم وتتبع الرشاكة (تنفيذ االلتزامات وإبراز الصعوبات .)...

 4.1مرشوع التجهيزات و املمتلكات
	•تعريف

مرشوع التجهيزات واملمتلكات ملركز الرعاية االجتامعية لألشخاص املسنني النهضة يحيل عىل جميع اإلجراءات
املتعلقة بعملية تدبري التجهيزات والصيانة وتحصيل مداخيل املمتلكات وتتبعها ،وتحديد االجراءات اإلدارية
الرضورية لالمتثال للمساطر القانونية املعمول بها.

	•نقط القوة
يتوفر املركز عىل:
•بناية عرصية مدعمة من مؤسسة محمد الخامس للتضامن؛
•سجل لجرد التجهيزات واملمتلكات؛
•سيارتني لإلسعاف.
ولضامن استمرارية املركز والحفاظ عىل بنايته وتجهيزاته يتعني تقوية الجوانب التالية:
النقط التي تستوجب تقويتها
•تعزيز الصيانة وترميم كافة مرافق املركز مع توفري متخصص يف الصيانة سواء بشكل دائم أو يف إطار
النظام التعاقدي؛
•وضع اسرتاتيجية لتدبري البنيات التحتية والتجهيزات وممتلكات املركز؛
•إعداد برنامج سنوي خاص بصيانة التجهيزات والبنايات؛
•تتبع وجرد املمتلكات والتجهيزات والتدخل يف الوقت املناسب من أجل عمليات الصيانة عرب وضع
قاعدة معلوماتية.
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 5.1مرشوع املسؤولية املجتمعية
	•التعريف
تزايد االهتامم يف اآلونة االخرية مبفهوم املسؤولية املجتمعية لتعزيز املشاركة الفاعلية للمقاوالت والتنظيامت
يف التنمية ،وهي مبادرة طوعية واختيارية.
وتعرف املنظمة الدولية للمعايري املسؤولية املجتمعية عىل أنها« :األفعال التي تقوم بها املؤسسة ،لتحمل
مسؤولية آثار أنشطتها ،عىل املجتمع والبيئة ،حيث تكون هذه األفعال متامشية مع مصالح املجتمع
والتنمية املستدامة ،وتكون قامئة عىل السلوك األخالقي واالمتثال للقانون املطبق والجهات العاملة فيام بني
الحكومات ،وتكون مدمجة يف األنشطة املستمرة للمؤسسة» ،وتسعى املسؤولية املجتمعية إىل تحقيق جملة
من األهداف أهمها:
•مساعدة املؤسسة يف تحديد أدوارها وتنظيم أنشطتها بشكل يستوعب االختالفات الثقافية والبيئية
واملجتمعية؛
•تحقيق االنسجام مع القوانني الوطنية واملواثيق واالتفاقيات الدولية كام وقع عليها املغرب يف مجال
حقوق اإلنسان والحفاظ عىل البيئة؛
•توسيع االهتامم بالتوعية باملسؤولية املجتمعية لقضايا املجتمع؛
•توفري رشوط السالمة لإلنسان والبيئة املحيطة.
وتأخذ املسؤولية املجتمعية بعني االعتبار ثالثة أبعاد رئيسية:
البعد االجتامعي :مساهمة املؤسسة يف تحسني شؤون املستفيدين من خدماتها والعاملني بها مبا ينعكس
إيجابا عىل زيادة مامرساتهم واستقالليتهم وتنمية قدراتهم وتوفري رشوط الحامية والرعاية الصحية
واالجتامعية لهم.
البعد البيئي :مراعاة املؤسسة لآلثار البيئية املرتبطة بها ،وتدبري النفايات وتحقيق النجاعة يف تدبري املوارد
املتاحة ،وتقليل املامرسات التي قد تؤثر سلبا عىل متتع املؤسسة ومحيطها ببيئة سليمة.
البعد االقتصادي :ال يركز عىل الجانب الربحي بقدر ما يشري إىل االلتزام باملامرسات األخالقية داخل
املؤسسات وعىل الخصوص الحكامة الجيدة وتدبري العالقات بني إدارة املؤسسة واملرشفني عليها واملستفيدين
من خدماتها والجهات األخرى املعنية ملساعدة املؤسسة عىل استغالل وتنمية مواردها بفعالية مام يراعي
جودة وسالمة الخدمات واملوارد.
وقد أدرج مرشوع املسؤولية املجتمعية من بني املشاريع الخمسة املتضمنة مبرشوع املؤسسة لكونه يعزز
متوقع وانتامء املؤسسة يف محيطها ويجعلها فاعال أساسيا يف التنمية املحلية كام أن االلتزام باملسؤولية
املجتمعية للمؤسسة من شأنه تحسني ظروف االستقبال وتوطيد التعاون والرشاكة مع مختلف الفاعلني
وضامن إشعاع وطني للمؤسسة.
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اﻟﺒﻌﺪ اﻟﺒﻴﺌﻲ

اﻟﺒﻌﺪ
اﻻﻗﺘﺼﺎدي

اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ
اﳌﺠﺘﻤﻌﻴﺔ
اﻟﺒﻌﺪ
اﻻﺟﺘامﻋﻲ

وتربز أهمية املسؤولية املجتمعية يف كونها ال تقترص عىل مجرد املشاركة يف العمل الخريي والتطوعي،
وإمنا تركز عىل االلتزام بالقوانني املعمول بها ،وكل ما يتعلق باملجال االجتامعي والصحي والبيئي ،ومراعاة
حقوق اإلنسان واملساهمة يف تعبئة وتطوير املجتمع املدين املحيل ،وااللتزام باملنافسة العادلة ،والعمل مببدأ
الشفافية ،والبعد عن الفساد اإلداري واملايل واألخالقي.
وقد تم الرتكيز يف مرشوع املؤسسة هذا عىل الجانب البيئي والحقوقي واألخالقي لرتسيخ مبادئ املسؤولية
املجتمعية يف مرحلة أوىل ،نظرا لكون الجوانب االجتامعية والصحية ،قد تم التطرق لها يف املشاريع األربعة
األخرى املتعلقة بالحكامة والخدمات االجتامعية والتدبري.

	•نقط القوة

•اعتامد املؤسسة مقاربة داعمة ملبادئ حقوق اإلنسان؛
•األخذ بعني االعتبار الجانب البيئي يف تدبري شؤون املؤسسة؛
•قيام املؤسسة بأنشطة ومبادرات اجتامعية واقتصادية تعزز تدبري املوارد وتنميتها وفق منظور
حقوقي وبيئي.

	•النقط التي تستوجب تقويتها
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•إعداد ميثاق أخالقي للمؤسسة؛
•تشجيع املامرسات اإليجابية للعاملني واملستفيدين؛
•إدراج مبدأ احرتام حقوق اإلنسان يف مختلف املامرسات والخطط والربامج الخاصة باملؤسسة؛
•استحضار الحاجيات الخاصة للنساء املسنات؛
•اعتامد الطاقات البديلة؛
•اعتامد منهجية حديثة لتدبري النفايات بتعاون مع القطاع املعني؛
•تعزيز املساحات الخرضاء وتجهيزها مبا يتناسب مع املسنني؛
•املساهمة يف إدراج قضايا املسنني عىل مستوى التخطيط املحيل والجهوي لجهة الرباط وتعبئة
الرشكاء املحليني واملجتمع املدين

 .2التشخيص الخارجي

 1.2الفرص املتاحة
عىل الصعيد الوطني
•وجود مقتضيات دستورية تدعم النهوض بحقوق املسنني وتعزز الحكامة املؤسساتية؛
•وجود القانون  14.05الذي ينظم رشوط فتح مؤسسات الرعاية االجتامعية وتدبريها ،ومرشوع قانون
 65.15املتعلق مبؤسسات الرعاية االجتامعية؛
•انخراط وزارة التضامن واملرأة واألرسة والتنمية االجتامعية ومؤسسة التعاون الوطني يف مواكبة
مؤسسات الرعاية االجتامعية لألشخاص املسنني لتحسني جوانب التدبري ومواكبتها من خالل توفري
دالئل ومساطر خاصة ومواكبة املراكز إلعداد مرشوع املؤسسة الخاص بها؛
•وجود برنامج لتأهيل مراكز الرعاية االجتامعية للمسنني؛
•وجود فرص للتكوين وتأطري العاملني يف مؤسسات الرعاية االجتامعية من خالل خطة تكوين املوارد
البرشية العاملة مبراكز الرعاية االجتامعية للمسنني وإبرام وتفعيل اتفاقيات دعم التكوين يف مجال
طب الشيخوخة والرتفيه والتنشيط املؤسسايت؛
•وجود فرص لتطوير خدمات الوساطة األرسية من خالل تعزيز الرشاكة مع الجمعيات العاملة يف
امليدان (دعم  35مركز يف الوساطة األرسية برسم سنة )2015؛
•التوفر عىل دفرت التحمالت الخاص مبؤسسات الرعاية االجتامعية للمسنني؛
•توفر سياق وطني يشجع عىل التشبيك والتنسيق وتبادل املعطيات بني مراكز الرعاية االجتامعية
لألشخاص املسنني.
عىل الصعيد الجهوي واملحيل
•سياق الجهوية املتقدمة واالختصاصات الجديدة للجامعات الرتابية الذي ميكن أن تشكل دعامة
أساسية لتطوير املؤسسة من خالل برمجة متويلها يف املخطط الجهوي؛
•تواجد املؤسسة مبركز جهة الرباط سال القنيطرة؛
•انفتاح املؤسسة عىل مجموعة من الرشكاء والفاعلني املجتمعيني املحليني املساهمني:
• مؤسسة محمد الخامس للتضامن
• مجلس الجهة
• املبادرة الوطنية للتنمية البرشية
• التنسيقية الجهوية للتعاون الوطني
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•تنوع وغنى املجتمع املدين للجهة الرباط سال القنيطرة واستعداده يف تطوير املؤسسة انخراطه يف
أهداف وأنشطة املؤسسة؛
•تواجد قطاعات صحية ومؤسسات استشفائية وجامعية مجاورة للمركز ومختلف املرافق العامة؛
•تواجد املؤسسة بالقرب من املركز املختلط للتكوين املهني ،وبالتايل االستفادة من خدمات املتدربني.

 2.2املخاطر

•عدم التزام بعض الرشكاء يف تنزيل مقتضيات االتفاقيات املربمة؛
•ضعف انخراط الجامعات الرتابية يف التكفل باألشخاص املسنني؛
•غياب التنسيق مع باقي املؤسسات املوجودة يف الجهة؛
•تغيري يف األولوية املخولة لقضايا املسنني.
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الجزء الثالث

التخطيط االسرتاتيجي والربمجة ملرشوع مؤسسة
املركز االجتامعي لألشخاص املسنني حي النهضة الرباط
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بناء عىل نتائج التشخيص التشاريك ،وبهدف تقوية الحكامة وتجويد الخدمات الصحية واالجتامعية والرتفيهية
وترسيخ املقاربة الحقوقية للنهوض بأوضاع املسنني ،تم إعداد خطة عمل متوسطة املدى تشمل مختلف
اإلجراءات التي يتعني تنفيذها لتحقيق األهداف املسطرة يف املكونات الخمس ملرشوع املؤسسة وتشمل
هذه الخطة أهدافا اسرتاتيجية متت ترجمتها إىل أهداف خاصة وأنشطة.

 .1مرشوع الحكامة االجتامعية
 1.1الهدف االسرتاتيجي
•تعزيز وتطوير آليات الحكامة االجتامعية،

 2.1األهداف الخاصة
•تحديث التسيري اإلداري واملايل وفق املقتضيات القانونية الجاري بها العمل
•تقوية التواصل وتعزيز املشاركة

 3.1خطة العمل للنهوض بالحكامة االجتامعية
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األهداف الخاصة

تحديث التسيري اإلداري
واملايل وفق املقتضيات
القانونية الجاري بها العمل

تقوية التواصل وتعزيز
املشاركة

األنشطة

تفعيل لجنة التدبري الخاصة باملؤسسة

التكلفة السنوية

تحيني النظام الداخيل باملركز ليشمل كل
الخدمات املقدمة وجميع الوظائف باملركز

--

5000,00
5000,00

إعداد برنامج سنوي وفق مقاربة مبنية عىل
النتائج

تنفيذ دالئل املساطر

إحداث نظام معلومايت لتتبع السري العام
للمؤسسة

-10000.00

مراجعة الهيكل التنظيمي مع تحديد
املسؤوليات

عقد اجتامعات دورية داخلية

عقد لقاءات سنوية مع الفاعلني املحليني
(أبواب مفتوحة)...

طبع ونرش التقرير السنوي

-5000,00
50000,00
20000,00

األطراف املسؤولة
الجمعية وإدارة
املؤسسة

الجمعية وإدارة
املؤسسة

1

السنوات
3 2

4

5

املؤرشات

محارض اجتامعات لجنةالتدبري
وثيقة النظام الداخيلوثيقة الربنامج السنويتقرير اإلفتحاصالداخيل
 النظام املعلومايتاملحدث واملفعل
ووثيقة الهيكلالتنظيمي

محارض االجتامعات
تقرير سنوي  +وسائل
نرش التقرير
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األهداف الخاصة

األنشطة

إرشاك املستفيدين واملستخدمني يف إعداد
وإنجاز وتتبع وتقييم الربنامج السنوي

تعزيز السبورة الحائطية مبختلف الوثائق
والربامج واإلعالنات الخاصة باملؤسسة

إعداد موقع إلكرتوين تواصيل للتعريف
باملؤسسة

التكلفة السنوية
--10000.00

األطراف املسؤولة

الجمعية والرشكاء

1

السنوات
3 2

4

5

املؤرشات
نسبة إرشاك املستفيدين
واملستخدمني +استطالع
رأي املستفيدين
سبورة حائطية
املوقع اإللكرتوين مفعل

 .2مرشوع الخدمات االجتامعية

 1.2الهدف االسرتاتيجي
•النهوض بالخدمات االجتامعي

 2.2األهداف الخاصة
•تعزيز الطاقم االجتامعي والصحي وأعوان الخدمة
•تقوية قدرات املوارد البرشية العاملة باملؤسسة
•إعداد وتفعيل برامج خاصة بالخدمات االجتامعية

 3.2خطة العمل للنهوض بالخدمات االجتامعية
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األهداف الخاصة

تعزيز الطاقم االجتامعي
والصحي وأعوان الخدمة

تقوية قدرات املوارد
البرشية

إعداد وتفعيل برامج خاصة
بالخدمات االجتامعية

األنشطة

توظيف جليسني ()2

التعاقد مع مختص يف مجال الرتويض
الطبي()1

التعاقد مع مختص يف التنشيط والرتفيه()1

التعاقد مع أخصايئ نفيس()1

إعداد وتنفيذ برنامج سنوي لتكوين املوارد
البرشية

تشجيع استفادة املوارد البرشية من
برامج التكوين املستمر (مصاريف التنقل
واإلقامة)

إعداد وتفعيل برنامج دوري للفحص
الطبي

وضع وتفعيل برنامج ترفيهي برشاكة مع
الفاعلني

وضع وطبع بروتوكوالت تقنية خاصة
بالعالجات األساسية وبالنظافة الجسدية
والخدمات االجتامعية

صياغة وطبع دالئل متعلقة بأمراض
الشيخوخة

التكلفة السنوية
72000.00
12000.00
12000.00
24.000.00
50000.00
5000,00
20000,00
10000,00
20000,00
5000,00

األطراف املسؤولة

الجمعية والرشكاء

الجمعية
والقطب االجتامعي+
وزارة الصحة
الجمعية
والقطب االجتامعي+
مؤسسة محمد
الخامس +املبادرة
الوطنية للتنمية
البرشية

1

السنوات
3 2

4

5

املؤرشات
السري الذاتيةللمستخدمني
واملتعاقدين
 عقد الشغلتوصيف املهاموثيقة برنامج التكوين
الئحة التكوينات وعدد
املستفيدين من التكوين
وثيقة برنامج الفحص
الطبي +عدد املستفيدين
وثيقة الربنامج
وثيقة الربوتوكوالت
التقنية
وثيقة الدالئل
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األهداف الخاصة

األنشطة

تطوير خدمات التكفل عن بعد
عرب تطوير خدمات الرعاية الصحية
واالجتامعية داخل املنازل

تطوير خدمات الوساطة األرسية

التكلفة السنوية
100000.00
20000,00

األطراف املسؤولة

1

السنوات
3 2

4

5

املؤرشات
عدد األشخاص املسنني
الذين متت تقديم
خدمات الرعاية الصحية
مبنازلهم
عدد املسنني املدمجني
يف األرس

 .3املرشوع التدبريي

 1.3الهدف االسرتاتيجي
•تحسني رشوط التأطري والتدبري االجتامعي واإلداري

 2.3األهداف الخاصة
•توفري رشوط العمل الالئق باملؤسسة
•تحسني أوضاع املستفيدين وتدبري الحاالت االستعجالية
•تنمية وتطوير الرشاكات

 3.3خطة العمل لتحسني الجوانب التدبريية

37
37

38
38

األهداف الخاصة

توفري رشوط العمل
الالئق باملؤسسة

التكلفة
السنوية

األنشطة

األطراف املسؤولة

1

السنوات
3 2

4

5

املؤرشات
3000,00

احرتام توصيف املهام املنصوص عليها يف
دفرت التحمالت (عقد جلسات وورشات مع
العاملني واملسؤولني ولجنة التدبري )

احرتام الحد األدىن لألجر مع اعتامد نظام
التحفيز والتدرج يف املهام (تسوية الوضعية)

وضع وتفعيل برنامج للتكوين والتكوين
املستمر لفائدة األطر والعاملني

وضع آلية لتدبري النزاع ومتكني املعنيني باألمر
من التكوين يف املجال (مصاريف الوسيط)

وضع أدوات مرجعية واسرتشاديه خاصة بكل
وظائف املؤسسة

برنامج التكوين معد ومفعل

وثائق دفع األجور( chèques de
paiement

وثيقة توصيف املهام

30000,00
20000,00

10000,00

5000,00

وضع قاعدة بيانات تضم الئحة املؤسسات
والرشكاء والجمعيات العاملة يف املجال

الجمعية
وإدارة املؤسسة
والقطب االجتامعي
 +الرشكاء املحليني

محارض اجتامعات تدبري النزاع
والتكوين عىل تدبري النزاع
وثيقة املهام

--

إدارة املركز

قاعدة بيانات معدة
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األهداف الخاصة

تحسني أوضاع
املستفيدين وتدبري
الحاالت االستعجالية

التكلفة
السنوية
---10000,00
5000,00

األنشطة

إرشاك املستفيدين يف بعض الخدمات
حسب طاقاتهم وحالتهم الصحية

وضع مرشوع الحياة للمسن املقيم يحدد
الخدمات االجتامعية والصحية والنفسية
املقدمة له

تطبيق املقتضيات القانونية املتعلقة
برشوط الولوج

تخصيص غرفة خاصة إليواء الحاالت
االستعجالية (تجهيز الغرفة)

وضع بروتوكول خاص باستقبال الحاالت
االستعجالية

األطراف املسؤولة

الجمعية
وإدارة

املؤسسة
+
الرشكاء

1

السنوات
3 2

4

5

املؤرشات
استطالع رأي املستفيدين (
enquête de satisfaction
مرشوع الحياة للمسن محدد

نسبة تطبيق املقتضيات القانونية
الغرفة املحدثة إليواء الحاالت
االستعجالية
وثيقة الربوتوكول جاهزة
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األهداف الخاصة

تنمية وتطوير
الرشاكات

التكلفة
السنوية
3000,00

3.000,00
(التنقالت
الخاصة
بإبرام وتتبع
االتفاقيات)

األنشطة

وضع وتفعيل لجنة داخلية تسهر عىل تنفيذ
وتتبع وتقييم الرشاكات

تطوير الرشاكة مع الجامعة الحرضيةومجلس الجهة واملجلس اإلقليمي
اتفاقية مع املبادرة الوطنية للتنميةالبرشية
إبرام اتفاقية رشاكة مع املديرية الجهويةلوزارة الصحة لتسهيل الولوج للخدمات
االستشفائية
تحيني اتفاقية الرشاكة مع وزارة الشبيبةوالرياضة لتعزيز الرتفيه
عقد اتفاقية رشاكة مع الجمعيات املحليةيف مجال التنشيط والرتفيه والوساطة
األرسية
 إبرام اتفاقية رشاكة مع وزارة الثقافةوالفنانني لرسم جداريات وتزيني الفضاء
اتفاقية رشاكة مع وزارة الفالحة لتعزيزاملساحات الخرضاء...

األطراف املسؤولة

الجمعية
وإدارة املؤسسة

1

السنوات
3 2

4

5

املؤرشات
تقارير التقييم معدة

وثائق االتفاقيات املربمة
تقارير اإلنجاز

 .4مرشوع التجهيزات واملمتلكات

 1.4الهدف االسرتاتيجي

•ضامن استمرارية املؤسسة من خالل تنمية املمتلكات والحفاظ عىل التجهيزات

 2.4األهداف الخاصة

•تدبري التجهيزات وتنمية املمتلكات
•تتبع عمليات الصيانة

 3.4خطة العمل لتدبري التجهيزات واملمتلكات
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األهداف الخاصة

تدبري التجهيزات
وتنمية املمتلكات

تتبع عمليات الصيانة

التكلفة السنوية
5.000,00

األنشطة

تنمية املشاريع لتعزيز موارد املؤسسة

وضع قاعدة معلوماتية متكن من تتبع
عمليات الصيانة وجرد املمتلكات
30000,00
30000,00

وضع برنامج سنوي توقعي لصيانة
التجهيزات والبنايات مع تقدير ميزانية
الصيانة املتوقعة

األطراف املسؤولة

1

السنوات
3 2

4

5

املؤرشات
الجمعية
املؤسسة

الجمعية والرشكاء

وإدارة

قاعدة معلوماتية معدة
عدد املشاريع املدرة للدخل التي
تم تطويرها باملؤسسة
وثيقة الربنامج السنوي الخاص
بالصيانة معد ومفعل

 .5مرشوع املسؤولية املجتمعية

 1.5الهدف االسرتاتيجي

• إدماج منظور املسؤولية املجتمعية يف تدبري شؤون املؤسسة

 2.5األهداف الخاصة

•ترسيخ مبادئ حقوق اإلنسان
•ترسيخ البعد األخالقي
•املحافظة عىل البيئة

 3.5خطة العمل لتعزيز املسؤولية املجتمعية باملؤسسة
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األهداف -الخاصة

ترسيخ مبادئ حقوق
اإلنسان

ترسيخ البعد األخالقي

األنشطة

التكلفة
السنوية

األطراف املسؤولة

1

السنوات
3 2

4

5

املؤرشات
20000,00

تنظيم دورات تكوينية لفائدة املستخدمني
واملستفيدين والفاعلني الجمعويني املحليني
يف مجال حقوق املسنني ومناهضة العنف
واالعتداء وصون كرامة املسن

إعداد وطبع دليل حقوق وواجبات
املستفيدين والعاملني من منظور حقوق
االنسان

إعداد وطبع دالئل إرشادية حول حقوق
املسن(ة)

برنامج تكويني معد -عدد املستفيدين من الدورات

10000,00
10000.00

إعداد ميثاق أخالقي للعاملني باملؤسسة

الجمعية
والرشكاء

دليل معد ومطبوع
دالئل إرشادية معدة

5000,00

الجمعية
والرشكاء

الجمعية

عدد وأسامء املستخدمني املحفزين

ميثاق أخالقي معد

10000,00

اعتامد آلية مؤسساتية يف مجال تدبري املوارد
البرشية إلبراز املامرسات املتميزة للعاملني
باملؤسسة (اإلعالن عن أحسن مستخدم(ة)
يف السنة ،التحفيز املادي ،االعرتاف املعنوي،
شهادة التقدير )..
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األهداف -الخاصة

املحافظة عىل البيئة

األنشطة

تقوية الكفاءات يف مجال الحفاظ عىل بيئة
املؤسسة)
دورات تكوينية)

تعزيز املساحات الخرضاء

استعامل الطاقات البديلة

تنظيم أنشطة تربز مساهمة املؤسسة يف
الحفاظ عىل البيئة وتأثريها عىل املجتمع

السهر عىل وضع آليات وخطة عمل لتدبري
النفايات املنزلية والطبية طبقا للمقتضيات
القانونية املعمول بها يف املجال البيئي

العمل عىل إدماج ثقافة االستعامل املستدام
ملوارد املؤسسة (دورات تكوينية)

التكلفة
السنوية
3000,00
10000,00
100,000,00
5000,00
10,000,00
5000,00

األطراف املسؤولة

الجمعية
والرشكاء
( وزارة البيئة ،وزارة
الفالحة ،وزارة
الطاقة واملعادن)...

1

السنوات
3 2

4

5

املؤرشات
عدد الدورات التكوينية
عدد األمتار املربعة املعبأة
كمساحة خرضاء +جرد التجهيزات
نسبة استعامل الطاقات البديلة
عدد األنشطة املنظمة
خطة عمل معدة ومفعلة
محارض الدورات التكوينية

خالصة عامة
يعترب مرشوع املؤسسة آلية متكن املرشفني عىل تسيري املركز واملهنيني واملستفيدين من االنخراط الجامعي
والتعبري بشكل دميقراطي وتشاريك عن انشغاالتهم واقرتاحاتهم التي تتالءم وخصوصيات األشخاص املسنني.
ولتحقيق أهداف هذا املرشوع املجتمعي والذي يعد الجيل األول ملرشوع املؤسسة ملركز النهضة للسنوات
الخمس  ،2020 – 2016يتحتم عىل املركز:
•وضع خطة تواصلية مؤسساتية قوية تجاه املجتمع املدين واألطراف املهتمة بالشأن االجتامعي قصد
إرشاكهم يف مكونات مرشوع املؤسسة ومتكينهم من االنخراط الفعيل يف مراحل إنجازه.
•تحضري وانجاز برنامج تأهييل خاص بتدبري التغيري يهدف امتصاص بعض حاالت الرتدد وتسهيل
املساهمة االيجابية للمستخدمني واملستفيدين ورشكاء املركز.
•القيام بتنظيم لقاءات مع الرشكاء املهتمني تهدف إىل الرتافع واستقطاب موارد إضافية ودعم مادي
إلنجاز املشاريع املربمجة يف مرشوع املؤسسة.
•العمل عىل تعبئة وتوظيف جميع موارده الذاتية والعينية إلنجاز كافة األنشطة املهيكلة واملنبثقة
من التوجهات الكربى.
ويبقى هذا املرشوع املؤسسايت الطموح والواقعي قابل للتحيني املستمر قصد مالءمته الدامئة مع حاجيات
األشخاص املسنني وانسجامه مع املستجدات ومع السياسة العمومية املعتمدة يف املجال االجتامعي.
كام يعترب أداة تحفيزية للموارد البرشية للنهوض بالخدمات اإلدارية واالجتامعية والصحية ذات جودة عالية.
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