
 

 

 

 

 

 

 

 

 تمكين   لبرنامج   اإلجرائي   الدليل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ويتزامن   مسكن مشروع  يعنى هذا البرنامج باإلنسان ويحقق مفهوم التنمية والتمكين لألسر المستفيدة من

 معها . 

 تمكين   مشروع   هدف 

 )االستقالل المادي( إما عن طريق التدريب والتوظيف أو عن طريق العمل الحر.  كيف تدخل سوق العمل

   تمكين   مشروع   لمن 

 . مسكن مشروع اختيار فرد من االسرة المستفيدة من 

 تمكين   قياس 

 .أهداف بسيطة يسهل تحقيقها لضمان االستمرارية

   المستهدفة   الفئة 

 . األسر المستفيدة من مشروع مسكن 

   المستفيدين   ترشيح   إجراءات 

 ييم المؤهلين من أفراد األسرة للمشروع تق .1

 ترشيح  .2

 قبول وتوقيع اتفاقية التزام .3

 بحث اجتماعي للترشيح لمرحلة التأسيس  .4

 بحث اجتماعي للتأهيل للمرحلة التنمية  .5

 بحث اجتماعي للتأهيل للمرحلة التمكين   .6

 

 

 

 

 

 



 

 

 تأسيس ال   مرحلة   : ى األول   رحلة الم 

 الوصف  •

 هذه المرحلة توفر األساسيات لألسرة المستفيدة               

 ونعرف األساسيات بأنها:            

 المسكن  •

 المأكل والمشرب  •

 الستقرار في السكنا •

 الهدف •

 تأهيل األسرة للمستوى الثاني من البرنامج )التنمية( 

   المدة الزمنية •

 شهران

 المتطلبات •

 اجتماعي باحث  .1

 شراكة مع الضمان االجتماعي .2

 اتفاقية مع المستفيد المرشح لخوض تجربة مجتمع سعف .3

 تنمية ال   رحلة م   : ة الثاني   رحلة الم 

 الوصف  •

التمكين الشخصية التي تحد من قدرة الشخص عن الوصول ألهدافه في   إلى إزالة عوائقتسعى   مبادرة تنمية

 الجوانب التالية:

 الجانب النفسي  .1

 الجانب الجسدي  .2

 الجانب العملي  .3

 الجانب االجتماعي  .4

 



 

 

 

 الهدف •

 % من االسر المرشحة للمبادرة85تنمية  .1

 ( 4محاضرات جماعية ) .2

 (12لألسرة أو ألحد أفرادها )جلسات ارشادية خاصة  .3

   المدة الزمنية •

 شهران      

 الفئة المستهدفة  •

 عاما   55إلى  14الفئة العمرية من 

 المتطلبات •

 اجتماعي باحث  .1

 شراكة مع معهد تدريبي   .2

 رعاة للبرنامج  .3

   تمكين ال   رحلة م   : ة الثالث   المرحلة 

 لوصف ا •

 .مبادرة تسعى إلى مساعدة المستفيدين لالندماج في سوق العمل

 الهدف •

 المستفيدة لما يلي % من األسر 50تمكين 

 االندماج في سوق العمل .1

 تزويد المستفيدين بالممكنات التي تساعدهم على االستقالل المادي  .2

 المستفيدين وتحفيزهم للحصول على ما يتوافق مع قدراتهم ومهاراتهم نشر ثقافة العمل لدى  .3

 الموائمة بين متطلبات سوق العمل وطالبي العمل من المستفيدين  .4

   الزمنية المدة •

 أشهر  8



 

 

 المتطلبات •

 باحث اجتماعي  .1

 مع أعمال تجارية قائمة بهدف التدريب والتوظيفشراكة  .2

 المنتجة شراكة مع مختصين لرعاية األسر  .3

 رعاة للبرنامج  .4

 الفئة المستهدفة 

 عاما   59إلى  18الفئة العمرية من  .1

 القادرين على العمل والالئقين طبيا   .2

 ليل د ال   ومراجعة   وتنفيذ   وتعديل   اعتماد 

 . 23/06/2022في اجتماع مجلس اإلدارة بتاريخ  ا الدليلتم اعتماد هذ •

 على جهات االختصاص بالجمعية. من مجلس اإلدارة وتعميمه اعتمادهبعد  بالدليليجري العمل  •

 .من قبل مجلس اإلدارة( ان يصدر التعليمات االزمة لتنفيذه الدليل اعتمادلرئيس مجلس اإلدارة )بعد  •

جبب  ملحق ويعتمببد موويتم التعببديبل ب  البدليببليجببب موافقببة مجلس اإلدارة على أيبة تعببديالت تتم على   •

 .الدليلجزءا اليتجزأ من  اعتمادهالملحق بعد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


