�أ�سم اجلهة /امل�شارك ................................................:
رقم الهاتف ..........................................................:
الربيد االلكرتوين .................................................:
نعم .......:
�أرغب يف امل�شاركة وتقدمي الدعم �إىل :
�أي �أ�سرة حمتاجة

�أ�سرة �أو �أ�سر حمددة

رقم � /أرقام ملفات الأ�سر..............................................
.........................................................................
�أرغب يف تقدمي الدعم عن طريق التن�سيق مع االخ�صائيني بالوزارة .
�أرغب يف االطالع على التفا�صيل املمكنة مللف اال�سرة.

برامج وانشطة المبادرة
يقوم برنامج �إمناء على تطوير م�شاريع التنمية املحلية باعتبارها حجر
الأ�سا�س خللق احلراك املنا�سب لتنمية اال�سر املحتاجة وعليه يتم
ا�شراك اال�سر امل�ستهدفة يف التعرف وحتديد نوع املعوقات التي حتول
دون ممار�ستهم للحياة الطبيعية واملنتجة ومن ثم العمل معهم ومع
خمتلف ال�شركاء للتغلب على كافة ا�شكال هذه املعوقات وذلك من خالل
تقدمي الدعم واال�ست�شارة وامل�ساندة الالزمة لتمكينهم.

تدخالت المبادرة
للمبادرة ثالث تدخالت رئي�سية ويف كل تدخل يوجد العديد من
امل�شروعات والأن�شطة الهادفة اىل رفع م�ستوى اال�سرة و�إخراجها من
حالة العوز واالعتماد على الآخرين اىل االعتماد على الذات .

 -1التدخل االنساني او الخيري
مرف�أ البحرين املايل  -الربج الغربي

Bahrain Financial Harbor - West Tower

Tel: +973 17101840 - +973 17101809
P.O.Box: 32868 Kingdom of Bahrain

E-mail: info@social.gov.bh
website: www.social.gov.bh
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لال�ستف�سار :خط االت�صال الوطني

For enquiries: National Contact Center

80008001

يعمل التدخل على متكني ا�ستقرار اال�سرة باعتبار اال�ستقرار �شرط
ا�سا�سي لإجناح اخلطط والربامج التنموية ويتم من خالله ت�أمني
امل�ستوى املعقول ل�صحة و�سالمة �سكن اال�سرة ودعم خمتلف النواحي
ال�صحية ،النف�سية ،الرتبوية والبيئية للأ�سرة املحتاجة .

 -2التدخل االجتماعي
يعمل التدخل على تهيئة الدمج االجتماعي الإيجابي لأفراد اال�سر
املحتاجة يف املجتمع كما يعمل على بناء قدرات خمتلف ال�شركاء من
اجل توحيد اجلهود خلدمة اال�سرة املحتاجة .

 -3التدخل االقتصادي
يعمل التدخل االقت�صادي على �إتاحة فر�ص العمل والتدريب وخلق
وتطوير وتنفيذ امل�شاريع ال�صغرية وبناء القدرات الفنية الفراد اال�سرة
املحتاجة .

مملكة البحرين

Kingdom of Bahrain

مبــادرة

إنمــاء

شــارك معنــا ..

Join Us ..

مبادرة إنماء :
مبادرة �إمناء عبارة عن �أحد الربامج الرئي�سية لوزارة التنمية
االجتماعية الهادفة �إىل متكني الأ�سر املحتاجة من �أفراد املجتمع
وحت�سني م�ستوى حياتهم املعي�شية وذلك من خالل الرتكيز على برامج
و�أن�شطة التنمية االقت�صادية واالجتماعية امل�ستدامة لتمكني الفرد
واالرتقاء باملجتمع واحلفاظ على �سالمة البيئة الطبيعية.

الفئة المستهدفة :
ت�ستهدف املبادرة جميع �أفراد الأ�سر املحتاجة امل�سجلة على برنامج
ال�ضمان االجتماعي بوزارة التنمية االجتماعية وعلى وجه اخل�صو�ص
ذوي املهارات املتوا�ضعة والعاطلني عن العمل على املدى البعيد وربات
البيوت الالتي �أ�صبحن العائل الوحيد لأ�سرهن.

شركاء العمل :
خمتلف الأفراد واجلهات الر�سمية والأهلية ذات العالقة وقوى املجتمع
الفاعلة واملهتمة برعاية وتنمية قدرات �أفراد الأ�سرة املحتاجة واالرتقاء
بهم حتى الو�صول اىل درجة االعتماد على الذات يف تلبية متطلباتهم
واحتياجاتهم وحتقيق العي�ش الكرمي واخلروج من دائرة امل�ساعدات
الأجتماعية لالعتماد على الذات .

لقاء مع أحد أفراد األسر المستفيدة من المبادرة
زهراء ..تقول زهراء ان حياتها تغريت للأف�ضل عما كانت عليه يف
ال�سابق � ,شقاء وبو�س ...
كانت الظروف املعي�شية �صعبة وقا�سية وعلى مدى �سنوات طويلة مل
�أرى ب�صي�ص �أمل يف حياتي حتى قامت وزارة التنمية االجتماعية ببعث
الأمل من جديد ومت تغيري جمرى حياتي .
توا�صل زهراء وتقول  ..ال �أريد �أن �أتغري يف كياين بل �أريد �أن �أغري
�أ�سلوب حياتي ومعي�شتي للأف�ضل.
�أريد �أن �أ�صبح قوية يف �شخ�صيتي� ،أعتز بنف�سي ولكني ال اعرف
الطريق حتى ح�صلت على م�ساعدة وتوجيه وزارة التنمية االجتماعية
من خالل م�شروع �إمناء .
�أنا اليوم �أعرف من �أنا وكيف �أكون و�إن �شاء اهلل �سوف �أم�ضي قدم ًا من
�أجل ا�ستكمال ت�أ�سي�س م�شروعي التجاري اخلا�ص لأ�ساعد عائلتي يف
حتمل �أعباء احلياة و�أ�ساعد النا�س يف جتهيز ف�ساتني الأفراح .
لقد كانت هوايتي منذ ال�صغر وقد �صقلها التدريب واالفكار التنموية
والتوجيهات التي ح�صلت عليها من وزارة التنمية االجتماعية .
لقد �ساعدتني فع ًال وزارة التنمية االجتماعية يف تطوير مهاراتي بل
�ساعدتني اي�ض ًا يف زرع الثقة يف نف�سي حتى حققت التغيري.

نعم :
أرغب بالمشاركة ودعم أنشطة المبادرة من خالل:
 - 1برنامج التدخل االقت�صادي

توفري عمل منا�سب لرب الأ�سرة �أو �أحد �أفرادها .
درا�سة ومتويل م�شروع الأ�سرة املدر للدخل .
ت�سويق منتج الأ�سرة .
تبني م�شروع تدريب الأ�سرة �أو تدريب �أحد �أفرادها.
بناء قدرات الأ�سرة الفنية .

 - 2برنامج التدخل الإجتماعي

تقدمي ا�ست�شارات نف�سية للأ�سرة .
تقدمي ا�ست�شارات اجتماعية للأ�سرة .
الغداء
تقدمي ا�ست�شارات �صحية والت�أكد من ح�صول الأ�سرة على ْ
والعالج املنا�سب .
تبني م�شروع ح�صول �أحد �أبناء الأ�سرة على بعثة �أو منحة درا�سية .

 - 3برنامج التدخل الإن�ساين �أو اخلريي

�صيانة وترميم م�سكن الأ�سرة .
�صيانة وترميم مطبخ الأ�سرة .
�صيانة وترميم دورات املياه واحلمامات .
و�ضع عازل عن الأمطار ب�سقف املنزل .
توفري احتياجات املطبخ من �أجهزة ومعدات .
�صيانة كهرباء منزل الأ�سرة .
توفري مكيفات للمنزل .
توفري ثالجة .
توفري غ�سالة كهربائية .
توفري �أثاث منزل .
ت�أمني ح�صول الأبناء يف �سن املدر�سة على امل�صروف اليومي.
ت�أمني ح�صول الأبناء يف �سن املدر�سة على درو�س تقوية.

