نشاط رقم 881-1
العمل االجتماعي بدون اإلقامة للمسنين والمعاقين
مراكز ودور ذوي االعاقة

المستندات المطلوبة لتقديم طلب ترخيص
إلنشاء وتشغيل مراكز ومعاهد التأهيل والورش الخاصة باألشخاص ذوي اإلعاقة.

أوال :استمارة طلب الترخيص.
 تعبئة البيانات األولية مع استمارة الطلب للترخيص إلنشاء وتشغيل مؤسسات ومراكز ودور الرعاية
والتأهيل االجتماعي.
ثانيا :بيانات المؤسسين والمدراء والعاملين في المنشأة.
ً


نسخ من البطاقة الذكية للمؤسسين /صاحب الطلب ( ال يقل العمر عن  25سنة)



شهادة حسن السيرة والسلوك لصاحب الطلب /المؤسسين(.من اجراءات نظام التراخيص)



نسخ من البطاقة الذكية لمدير المنشأة المرشح.



السيرة الذاتية لمدير المنشأة المقترح والمسؤول عن جميع األعمال الفنية واإلدارية واإلشراقية.



نسخة من المؤهل العلمي لمدير المنشأة المقترح (مؤهل جامعي في التخصص أو ما يعادله
ومصدق من الجهة المعنية)



شهادة خبرة لمدير المنشأة المقترح (ال تقل عن سنتين في ذات االختصاص ومعتمدة من الجهة
المعنية)
ً
ثالثا :النظام الداخلي للمؤسسة



نسخة من الالئحة الداخلية والالئحة المالية لتنظيم عمل المنشأة( .مرفق نموذج لالئحة استرشاديه)



بيان مصدر التمويل للمركز وارفاق ما يثبت القدرة على استمرارية التمويل.



شهادة بنكية لحساب مالي مستقل بمبلغ ال يقل عن المبالغ المعتمدة حسب الفئات ،1يودع بعد
الموافقة على طلب التسجيل.

 1مرفق تصنيف الفئات

1
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تبعا للحجم المؤسساتي:
تصنيف فئات المنشأة ً
الطاقة االستيعابية الشهرية

الفئة

مساحة المبنى

الميزانية التشغيلية

للمستفيدين
A

طاااقااة اساااااتيعااابيااة كبيرة ألعااداد

الحد األدنى  20ألف

مساحة كبيرة للمبنى وعدد فصول

المسااتفيدين من خدمات المنشااأة

دينار

متناسب مع عدد الطلبة صف واحد
لعدد  6من المستفيدين.

من  150 – 80مستفيد.

6/1
B

طاقة اساااتيعابية متوساااطة ألعداد

الحد األدنى  15ألف

مساحة متوسطة ال تقل عن 10

المسااتفيدين من خدمات المنشااأة

دينار

فصول.

من  80 – 20مستفيد.
C

طاقة اساااااتيعابية صاااااغيرة ألعداد

الحد األدنى  10آالف

المسااتفيدين من خدمات المنشااأة

دينار

منشأة صغيرة من فصلين فأكثر.

من  20فأقل.

رابعا :مبنى المؤسسة
ً


وثيقة الملكية للمبنى أو عقد اإليجار بحيث يكون المقر مستقل.



موافقة وزارة البلديات الستيفاء الشروط الصحية واشتراطات األمن والسالمة من الدفاع المدني.



تناسب أعداد المستفيدين مع حجم المؤسسة المعتمد في التصنيف السابق.
خامسا :إدارة البرامج والخدمات (المعايير التشغيلية بالتفصيل)
ً

 :1نبذة مختصرة عن المشروع متضمنً ا:

2

-

التعريف بالمشروع.

-

الخطة العامة للمشروع.

-

أهداف المشروع.

-

مخرجات المشروع.

-

استراتيجيات وأساليب التنفيذ.

-

الفئة المستهدفة وأعداد المستفيدين.

-

أوقات الدوام والفترة الزمنية للعالج الفردي أو الجماعي.

-

التكلفة المادية.
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 :2مبنى المؤسسة:
-

عنوان المبنى.

-

وثيقة الملكية أو االجار

-

سعة المبنى.

-

توافر شروط األمن والصحة والسالمة( .تصريح البلدية – تصريح الدفاع المدني)

 :3الطاقم االداري والفني للمنشأة:
-

هيكل وظيفي إلدارة المنشأة

-

وصف وظيفي لجميع الطاقم العامل.

-

السيرة الذاتية لمدير المؤسسة مع شهادة خبرة ال تقل عن سنتين في مجال التخصص.

-

آلية تعيين الموظفين وتقييمهم.

-

مقدار رواتب الموظفين المرشحين ومصادرها.

 :4المناهج والبرامج والخدمات.

3

-

الخدمات.

-

البرامج /المناهج

-

أدوات التقييم.
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