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الخطة الوطنية لتنمية اال�سر المحتاجة

«مبــادرة �إمنــاء»
دليــل الأ�ســر امل�شـاركــة

عزيزي املواطن ....
ماذا تعرف عن مبادرة �إمناء ؟!

من �أجـل حقك يف املعرفة  ...من �أجـل حقك يف االختيار من
�أجـل حقك يف اتخاذ القرار  ...كان هذا الدليـل بني يديك
لتتعرف عـلى مبادرة �إمناء.
ر�ؤيتنا
العمـل كفريق واح���د م��ن خ��ـ�لال امل�شاركة املجتمعية مع
القطاعات املختـلفة والأف��راد بهدف تنمية الفرد واملجتمع
من �أجـل حتقيق الرفاة االجتماعي وا�ستدامته.
ر�سالتنا
تنمية ق��درات الأ�سر والأف��راد وجعـلهم يبادرون اجتماعي ًا
واقت�صادي ًا و�سيا�سي ًا لتحقيق املزيد من التما�سك االجتماعي
وحتقيق املواطنة ال�صاحلة.
قيمنا
 م�ستمرة من ال�شريعة الإ�سـالمية التي حتث عـلى توفرياحلياة الكرمية لـلفرد واملحافظة عـلى كرامته وحقوقه.
 �سيا�سة توفري الرعاية واحلماية االجتماعية جلميع فئاتاملجتمع ومواجهة م�شاكـل الفقر والتهمي�ش من خالل
التمكني و�إمتالك القدرات واملهارات.

ر�ؤيتنا  ...ر�سالتنا  ...قيمنا

�أهدافنا
متكني متـلقي امل�ساعدات االجتماعية اقت�صادي ًا واجتماعي ًا
وتعـليمي ًا ومهني ًا و�صحي ًا ومعي�شي ًا من خـالل-:
 .1العمـل عـلى �إن�شاء م�شاريع مدرة لـلدخـل.
 .2امل�ساعدة عـلى �إيجاد فر�ص عمـل منا�سبة مل�ؤهـالت وقدرات
الأفراد.
.3حت�سني الظروف املعي�شية ،التعـليمية  ،ال�صحية والبيئية
لـلأفراد.
الفئة امل�ستهدفة
امل�ستفيدون من نظام امل�ساعدات االجتماعية.
فرتة التنفيذ
�سنتان ( � 24شهر) تبد�أ بتوقيع العقد مع اال�سر.

�إىل ماذا تهدف مبادرة �إمناء؟!

توفر املبادرة خدمات �شتى يف جماالت منها عـلى �سبيـل املثال
ال احل�صر -:
� -1إر�شـادية
 حـلقات لـلتوعية يف املجاالت:•تنظيم الدخـل ونفقات الأ�سرة.
•كيفية ال�صـرف والإدخـار.
•ت�صحيح مفـاهيم وممـار�سـات
•تعـزيـز الثقـة بالنفـ�س.
•مواجهة ال�صعوبات والتغـلب عـليها.
 ا�ست�شارات �أ�سرية. دعم نف�سي.� -2صحية وبيئية
 توفري رعاية �صحية وبيئية. حـلقات توعية يف جمال• ال�صحة
� -3إ�سكانية وبـلدية
 حـلقات توعية يف جمال•اخلدمات الإ�سكانية
•البـلدية.

اخلدمات التي توفرها مبادرة �إمناء

• البيئة.

 -4تعـليميـة
 املتابعة التعـليمية لـلأبناء. العمـل عـلى موا�صـلة التعـليمالأكادميي لـلأبناء.
 التوعية ال�ستغـالل �أوق��ـ��ات الفراغ وا�ستثماره يف �صالحالأبناء.
 -5تدريبيـة
 تنظيم دورات تدريبية يف خمتـلف املجاالت:• ت�أهيـلية • تخ�ص�صية.
 -6توظيـف
 امل�ساعدة يف توظيف القادرين والراغبني يفالعمـل يف وظائف تتنا�سب مع م�ؤهـالتهم.
 م�ساعـدة الـراغبني يف العـمـل حل�سـابهماخلا�ص عن طريق �إقامة م�شاريع �إنتاجية.
 امل�ساعدة يف االلتحاق بربنامج الأ�سر املنتجة. -7ماليــة
تقدمي منح مـالية لتنفيذ امل�شاريع
الإنتاجية يف حالـة توافـر فكـرة
م�شروع قابـلة لـلتنفيذ.
اخلدمات التي توفرها مبادرة �إمناء

ال�شـروط و االلتزامات
 .1الـرغبة يف االن�ضمـام لـلمبادرة واخل��ـ��روج مـن دائـرة
امل�ساعدات.
 .2التوقيع عـلى اتفاقية عقد �شراكه
لـالن�ضمام لـلمبادرة.
 .3االلتـزام بالـلـوائـح املنظـمـة
لتنفيذ املبادرة.
 .4الرغبة والقدرة على العمـل.
 .5الرغبة والقدرة لإقامة م�شاريع �إنتاجية.
 .6االنخراط يف الدورات والور�ش التدريبية الت�أهيـلية منها
والتخ�ص�صية.
 .7االلتزام بح�ضور احلـلقات التوعوية.
 .8االلتزام بالفرتة الزمنية لتنفيذ املبادرة (�سنتان).
مبادرة �إمناء ت�ضمن لك النتائج التالية
 .1بناء قدرات ذات كفاءة وخربة لـالعتمـاد
عـلى النف�س.
� .2إخـراج الأ�ســر مـن دائـرة الفقـر �إىل
دائرة االعتماد عـلى الذات.
 .3تعزيز امل�شاركة املجتمعية بني قطاعات
املجتمع.
 .4مد ج�سور التوا�صـل بني الفرد وامل�ؤ�س�سات احلكومية
وغري احلكومية.
عند �إتخاذ القرار بالأن�ضمام لـلمبادرة التزم ونحقق لك ما يـلي
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