برانمج الرشاكة مع امجلعيات
دليل امجلعيات القرتاح املشاريع
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تقديـــــــم
مواصةل للجهود اليت قامت هبا الوزارة ملواهجة التداعيات الاجامتعية جلاحئة كوفيد  ،19ومن أأجل مساعدة الفئات الهشة
عىل ختطي وضعياهتا يف فرتة ما بعد احلجر الصحي ،ويف اطار تزنيل الس ياسة العمومية للحامية الاجامتعية -2020
 ،2030تعترب الوزارة برانمج الرشاكة مع امجلعيات أأداة لتكريس س ياسة القرب جتاه الفئات املس هتدفة وتطوير خدمات
املساعدة الاجامتعية ،وذكل عن طريق دمع مبادرات مجعيات اجملمتع املدين يف اجملال.
وقد ارتأأت الوزارة أأن يمت الرتكزي عىل دمع املبادرات الهادفة اىل االدماج الاجامتعي واملساعدة الاجامتعية ل ألشخاص يف
وضعية صعبة ،خاصة مهنم النساء وا ألطفال واملس نون ومن مه مبؤسسات الرعاية الاجامتعية ومن مه يف وضعية الشارع.
ويف هذا الس ياق مت اعداد هذا ادلليل كطار مرجعي للجمعيات ،يوحض رشوط اقرتاح املشاريع املرتبطة ابخلدمات اليت
ميكن تقدميها للفئات الهشة من أأجل حتسني ظروف عيشها وتسهيل ادماهجا يف احلياة اجملمتعية.
وحددت الوزارة جماالت اقرتاح امجلعيات ملشاريعها يف اطار برانمج الرشاكة مع امجلعيات كلتايل:
 .1المتكني الاقتصادي للنساء خاصة يف العامل القروي؛
 .2الاس امتع والتوجيه للنساء والفتيات حضااي العنف؛
 .3جتويد وتطوير خدمات مؤسسات الرعاية الاجامتعية ل ألشخاص املس نني؛
 .4املساعدة الاجامتعية واعادة ادماج ا ألطفال يف وضعية الشارع؛
 .5املساعدة واالدماج الاجامتعي ل ألشخاص املرشدين.
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 .1المتكني الاقتصادي للنساء خاصة يف العامل القروي
يف اطار اخلطة احلكومية للمساواة ،حتظى الربامج واملشاريع اخلاصة ابلمتكني الاقتصادي للنساء بعناية خاصة من قبل
وزارة التضامن والتمنية الاجامتعية واملساواة وا ألرسة ،سواء تعلق ا ألمر خبلق ا ألنشطة املدرة لدلخل ،أأو بدمع التشغيل
اذلايت.
وهيدف المتكني الاقتصادي للنساء أأساسا اىل ازاةل العقبات اليت حتول دون ممارسة املر أأة دلورها الاقتصادي وتسهيل
مشاركهتا يف سالسل االنتاج ،ومن مث ضامن ققها يف الاس تفادة من التكوين املهين اذلي يعترب من أأساس يات تعزيز
ماكنهتا الاقتصادية.
وللجمعيات دور همم يف الهنوض ابلمتكني الاقتصادي للنساء ،وتسعى الوزارة من خالل برانمج الرشاكة مع امجلعيات اىل
تعزيز هذا ادلور بدمعها للمبادرات يف اجملال.
الفئة املس هتدفة:
النساء يف وضعية الهشاشة والفقر والراغبات يف اجناز أأو توس يع أأنشطة اقتصادية متكهنن من حتسني أأوضاعهن.
ويشرتط أأال تكون النساء املس تفيدات عضوات يف املكتب املسري للجمعية حامةل املرشوع.
طبيعة املشاريع اليت تدخل يف اجملال:
تدخل يف هذا اجملال املشاريع اليت توفر للنساء املس تفيدات دخال ميكهنن من حتسني ظروف عيشهن ،وذكل من خالل
خلق أأنشطة مدرة لدلخل.
رشوط احلصول عىل دمع الوزارة:
اضافة اىل توفر الرشوط املالمئة ملزاوةل ا ألنشطة املدرة لدلخل ،وكذا وجود مقر للعمل خاص ابجناز املرشوع ومس تقل
عن مقر امجلعية قيامن يتطلب ا ألمر ذكل ،يشرتط يف املشاريع املقرتحة التوفر عىل املعايري التالية:
 أأن تقدم املشاريع املقرتحة احللول املالمئة للمشألك املطروحة؛ ضامن توفري دخل للمس تفيدات وحتسينه واس تدامته؛ ضامن اس مترارية املرشوع؛ويشرتط أأن التقل جتربة امجلعيات يف اجملال عن س نة.
مالقظة :ال يتجاوز مبلغ ادلمع يف هذا اجملال  150.000درمه للك مرشوع.
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 .2جمال الاس امتع والتوجيه للنساء والفتيات حضااي العنف
تنفيذا ملضامني الربانمج احلكويم  2021-2017اذلي نص عىل تعزيز ققوق املر أأة واطالق س ياسة وطنية ملناهضة
العنف ضد املر أأة؛
واستنادا للخطة احلكومية للمساواة "اكرام  "2خاصة مهنا اجملال الرابع اذلي يريم اىل قامية النساء وتعزيز ققوقهن؛
وتطبيقا ملقتضيات القانون  103.13املتعلق مبحاربة العنف ضد النساء ،املش متل عىل أليات مؤسساتية حملية وهجوية
ووطنية تعطي للفاعل احمليل أأمهية ابلغة يف مسلسل اخلدمات املؤسساتية املوهجة للنساء والفتيات حضااي العنف؛
ويف اطار اجلهود املبذوةل من طرف وزارة التضامن والتمنية الاجامتعية واملساواة وا ألرسة بغية الريق جبودة اخلدمات اليت
تقدهما مراكز الاس امتع والتوجيه لفائدة النساء والفتيات حضااي العنف وتقوية قدراهتا التدبريية.
تواصل الوزارة دمعها للجمعيات اليت تسهر عىل تدبري مراكز الاس امتع للنساء والفتيات حضااي العنف من أأجل تعزيز
خدمات القرب يف هذا اجملال والعمل عىل تطويرها.
الفئة املس هتدفة:
النساء والفتيات حضااي العنف.
طبيعة املشاريع اليت تدخل يف اجملال:
جيب ان تتيح املشاريع املقرتحة يف هذا اجملال توفري خدمات الاس تقبال والاس امتع وادلمع القانوين ،والتوجيه واالرشاد،
والوساطة ا ألرسية ،وادلمع النفيس والاجامتعي ،والرصد والتحسيس والتعبئة.
جيب أأن تتوفر امجلعية حامةل املرشوع عىل جتربة ال تقل عن س نتني يف جمال الاس امتع والتوجيه للنساء والفتيات حضااي
العنف وعىل مركز لالس امتع والتوجيه قريب من الفئات املس هتدفة ويوفر عىل ا ألقل اخلدمات املذكورة أأعاله.
رشوط احلصول عىل دمع الوزارة:
 بناايت املركز متناس بة مع خدمات الاس تقبال والاس امتع والتوجيه للنساء حضااي العنف؛ التوفر عىل رشوط الوقاية والنظافة والسالمة؛ توفري كفة الضامانت لتسهيل ولوج النساء خلدماته؛ عىل املس توى الوظيفي ،جيب أأن حيرتم مركز الاس امتع اخلصائص التالية: oالتوفر عىل مس متعة مؤهةل للقيام بعملية الاس امتع؛
 oالتوفر عىل منسقة للمركز تتوىل هممة التدبري االداري واملايل للمركز؛
 oالتوفر عىل خمطط معل س نوي يراعي املعطيات السوس يو ثقافية حمليط تواجده؛
 oالتوفر عىل خطة للتكوين املس متر للعاملني والعامالت ابملركز؛
 oالاش تغال وفق منظومة تعاقدية مع املتدخلني يف اجملال القانوين والطيب والاجامتعي والنفيس؛
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o
o
o

التوفر عىل نظام لتدبري وتوفري املعطيات املتعلقة حباالت النساء حضااي العنف املتكفل هبن؛
احرتام القوانني التنظميية اجلاري هبا العمل؛
توفري رشوط أأمن وسالمة النساء املس تفيدات من خدمات املركز وا ألطفال املرافقني لهن.

مالقظة :ال يتجاوز مبلغ ادلمع يف هذا اجملال  150.000درمه للك مرشوع.
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 .3جتويد وتطوير خدمات مؤسسات الرعاية الاجامتعية ل ألشخاص املس نني
يف اطار تفعيل مقتضيات دس تور اململكة اليت تنص عىل رضورة وضع برامج للفئات يف وضعية هشاشة خصوصا مهنم
ا ألشخاص املس نني؛
وترمجة للربانمج احلكويم اذلي يؤكد عىل رضورة دمع وتأأهيل مؤسسات الرعاية الاجامتعية املس تقبةل لهذه الفئة وتأأهيل
وتعزيز قدرات امجلعيات اليت تعىن بأأوضاعهم؛
ويف اطار تزنيل الس ياسة العمومية املندجمة للحامية الاجامتعية 2030-2020؛
وابلنظر لدلور احملوري اذلي يلعبه اجملمتع املدين لتوفري وقامية وتمنية بيئة اجيابية حاضنة للمس نني يف وضعية صعبة
املتواجدين مبؤسسات الرعاية الاجامتعية.
تريم الوزارة من خالل برانمج الرشاكة مع امجلعيات ،دمع املبادرات الهادفة اىل جتويد وتطوير خدمات مؤسسات الرعاية
الاجامتعية املتكفةل اب ألشخاص املس نني.
الفئة املس تفيدة:
ا ألشخاص املس نون املتكفل هبم مبؤسسات الرعاية الاجامتعية.
طبيعة املشاريع اليت تدخل يف اجملال:
تدخل يف هذا اجملال املشاريع املقرتحة من طرف امجلعيات املسرية ملؤسسات الرعاية الاجامتعية للمس نني ،أأو من طرف
امجلعيات اليت تش تغل يف جمال املس نني وتقدم خدمات للمؤسسات املذكورة .وجيب أأن توفر املشاريع املقرتحة من طرف
امجلعيات عىل ا ألقل احدى اخلدمات التية ،عىل سبيل املثال ال احلرص:
-

جتويد خدمات املساعدة الاجامتعية املقدمة من طرف املؤسسة؛
حتسني الظروف الصحية والنفس ية ل ألشخاص املس نني؛
تسهيل االدماج الاجامتعي ل ألشخاص املس نني؛
التنش يط والرتفيه وتمثني خربات املس نني؛
أأنشطة تعزيز التضامن بني ا ألجيال.

رشوط احلصول عىل دمع الوزارة:
 توفر امجلعية عىل جتربة يف جمال رعاية ا ألشخاص املس نني ال تقل عن س نتني؛ توضيح القمية املضافة للمرشوع عىل خدمات مؤسسة الرعاية الاجامتعية.مالقظة :ال يتجاوز مبلغ ادلمع يف هذا اجملال  150.000درمه للك مرشوع.
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 .4املساعدة الاجامتعية واعادة ادماج ا ألطفال يف وضعية الشارع
حيظى جمال تقدمي املساعدة الاجامتعية ل ألطفال يف وضعية الشارع واعادة ادماهجم بأأولوية خاصة يف برامج وزارة التضامن
والتمنية الاجامتعية واملساواة وا ألرسة .ويأأيت ذكل ترمجة اللزتامات الربانمج احلكويم  2021-2017فامي هيم تقوية أأنظمة
الرعاية الاجامتعية ،ودمع ا ألرسة والطفوةل ،وكذا تنفيذا للس ياسة العمومية املندجمة محلاية الطفوةل  2025-2015وبرانجمها
الوطين التنفيذي.
الفئة املس هتدفة:
ا ألطفال يف وضعية الشارع.
طبيعة املشاريع اليت تدخل يف اجملال:
جيب أأن تتيح املشاريع املقرتحة يف اجملال ما ييل:
 الرصد وحتديد أأماكن وجود ا ألطفال ابلشارع واالتصال هبم ،وتقدمي خدمات يف الشارع تشمل االسعافاتا ألولية ،وجبات اطعام خفيفة ،أألبسة ،وذكل عن طريق وحدة متنقةل لتقدمي االسعافات الاجامتعية املس تعجةل؛
 التوجيه واملواكبة ،عند وجود خطر هيدد قياة الطفل ،حنو املس تعجالت الطبية أأو املصاحل الاستشفائية ،و /أأوحنو القضاء يف حاةل تعرض الطفل للعنف أأو الاس تغالل أأو االهامل؛
 وضع برامج فردية للخروج من الشارع هبدف اعادة ادماج ا ألطفال داخل أأرسمه ان وجدت واذا كنت التشلك خطرا علهيم ،ومواكبة ا ألطفال يف حال عدم وجود أأرسمه لتوفري االيواء املؤقت أأو ادلامئ مبؤسسات
الرعاية الاجامتعية؛
 التوجيه ومواكبة ا ألطفال عند احلاجة حنو مراكز معاجلة االدمان ومصاحل العالج الطيب النفيس ،و /أأو املصاحلاالدارية املعنية لالس تفادة من برامج ادلمع املقدمة من طرف ادلوةل يف جمال املساعدة الطبية ،وصندوق
الامتسك الاجامتعي ،وصندوق التاكفل العائيل؛
 وضع برامج فردية العادة االدماج املهين والاجامتعي تشمل معاجلة االدمان ،ادلمع واملواكبة النفس ية ،التنش يطالثقايف والراييض ،االدماج يف منظومة الرتبية والتكوين املهين ،وذكل لفائدة ا ألطفال اذلين متت اعادة ادماهجم
بوسطهم الطبيعي أأو ا ألطفال اذلين مت ايواءمه مبؤسسات الرعاية الاجامتعية.
رشوط احلصول عىل دمع الوزارة:
 توفر امجلعية عىل جتربة يف اجملال التقل عن س نتني؛ توفري فضاء لالس تقبال وقاعة لالس امتع ،و /أأو فضاء لاليواء املؤقت و /أأو فضاء لاليواء ادلامئ و /أأو فضاءلاليواء املس تعجل ،سواء كنت امجلعية تدبره بنفسها أأو يف اطار رشاكة مع أأحد املتدخلني؛
 التوفر عىل برانمج معل حيدد مهنجية العمل مع ا ألطفال يف وضعية الشارع وسةل خدمات توفرها امجلعية يفاطار الالتقائية مع اخلدمات اليت تقدهما املصاحل واملؤسسات العمومية والقطاع اخلاص وامجلعيات ا ألخرى يف
جماالت التكفل الطيب والنفيس ومعاجلة االدمان ،واملساعدة الاجامتعية ،والرتبية والتكوين واالدماج املهين
وامحلاية القضائية.
مالقظة :ال يتجاوز مبلغ ادلمع يف هذا اجملال  150.000درمه للك مرشوع.
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 .5املساعدة واالدماج الاجامتعي ل ألشخاص املرشدين
تزنيال للس ياسة العمومية املندجمة للحامية الاجامتعية 2030-2020؛
وتعزيزا لالجراءات والتدابري اليت مت اختادها للتصدي جلاحئة كوفيد  19من خالل املساعدة الاجامتعية وتوفري فضاءات
ومراكز اليواء ا ألشخاص يف وضعية الشارع؛
تواصل الوزارة من خالل برانمج الرشاكة مع امجلعيات مساعدة الفئات يف وضعية الشارع يف فرتة ما بعد جاحئة كوفيد 19
بدمع مبادرات امجلعيات اليت تش تغل يف اجملال.
الفئات املس هتدفة:
ا ألشخاص يف وضعية الشارع اذلين يتجاوز س هنم  18س نة.
طبيعة املشاريع اليت تدخل يف اجملال:
تدخل يف هذا اجملال املشاريع املقرتحة من طرف امجلعيات املسرية ملؤسسات الرعاية الاجامتعية االسعاف الاجامتعي
وغريها) اليت تقدم خدمات يف اجملال أأو من طرف امجلعيات اليت تش تغل يف هذا اجملال وتتوفر عىل سةل للخدمات خاصة
هبذه الفئة.
وجيب أأن توفر املشاريع املقرتحة عىل ا ألقل احدى اخلدمات التية عىل سبيل املثال ال احلرص):
 املواكبة الصحية والنفس ية؛ االدماج الاجامتعي من خالل خلق فرص الشغل أأو أأنشطة مدرة لدلخل؛ املساعدة عىل الاندماج الاجامتعي.رشوط احلصول عىل دمع الوزارة:
توفر امجلعية عىل جتربة يف اجملال ال تقل عن س نتني.
مالقظة :ال يتجاوز مبلغ ادلمع يف هذا اجملال  150.000درمه للك مرشوع.
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