دمع املبادرات امللية يف جمال املساعدة الاجامتعية
يف اطار برانمج الرشاكة مع امجلعيات 2020-2019
اعــالن عن طلب عروض مشاريع امجلعيات
يف اطار تزنيل الس ياسة العمومية املندجمة للحامية الاجامتعية  ،2030-2020خاصة يف الشق املتعلق
ابملساعدة الاجامتعية؛
ومواصةل للجهود اليت قامت هبا الوزارة يف اطار مواهجة التداعيات الاجامتعية جلاحئة كوفيد  ،19ومن أجل
مساعدة الفئات الهشة عىل ختطي وضعياهتا؛
وتفعيال للس ياسات العمومية وبرامج الوزارة؛
ووفقا ملا جاء يف الربانمج احلكويم خبصوص التأكيد عىل رضورة اعامتد مسطرة طلب العروض لمتويل مشاريع
امجلعيات واقرار معايري شفافة النتقاء هذه املشاريع؛
وتطبيقا ملقتضيات منشور الوزير الول رمق  2003/07بتارخي  26ربيع الثاين  27( 1424يونيو )2003
املتعلق ابلرشاكة بني ادلوةل وامجلعيات؛
تعلن وزارة التضامن والتمنية الاجامتعية واملساواة والسة عن اطالق معلية تلقي طلبات متويل مشاريع
امجلعيات  ،2020-2019واليت تروم دمع املبادرات امللية يف جمال املساعدة الاجامتعية لفائدة الشخاص يف
وضعية صعبة ،خاصة مهنم النساء والطفال واملس نني ومن  م يف وضعية الشارع ،وذكل يف الفرتة املمتدة من
 10يوليوز  2020اىل غاية  31غشت  ،2020عىل الساعة الرابعة والنصف بعد الزوال.
وجيب أن تندرج املشاريع املقدمة من طرف امجلعيات برمس هذه الس نة مضن أحد اجملاالت التالية:
-

المتكني الاقتصادي للنساء خاصة يف العامل القروي؛
الاس امتع والتوجيه للنساء والفتيات حضااي العنف؛
جتويد وتطوير خدمات مؤسسات الرعاية الاجامتعية للشخاص املس نني؛
املساعدة الاجامتعية واعادة ادماج الطفال يف وضعية الشارع؛
املساعدة واالدماج الاجامتعي للشخاص املرشدين.

ويتعني عىل امجلعيات الراغبة يف الاس تفادة من ادلمع املايل ملشاريعها توجيه طلب اىل الس يدة الوزيرة ،مرفقا
ابمللف القانوين الاكمل للجمعية وابيق الواثئق املبينة يف دليل املساطر اخلاص بربانمج الرشاكة مع امجلعيات
وكذا يف دليل امجلعيات القرتاح املشاريع.
وجيب موافاة الوزارة ابمللف املذكور عن طريق الربيد االلكرتوين  charaka@social.gov.maمع وضع
نسخة ورقية أصلية منه مبصاحل املنسقيات اجلهوية أو املندوبيات االقلميية للتعاون الوطين اليت يوجد مقر
امجلعية املعنية يف جمال نفوذها الرتايب ،وذكل مقابل وصل حيدد رمق االيداع واترخيه.
وميكن حتميل خمتلف هذه الواثئق وكذا الاطالع عىل التفاصيل املتعلقة بلك جمال من اجملاالت املفصةل
أعاله ،عىل املواقع الالكرتونية التالية:
 www.social.gov.maأو www.entraide.ma
أو  www.ads.maأو www.charaka.association.ma
وللمزيد من املعلومات ميكن للجمعيات االتصال مبارشة ابملنسقيات اجلهوية واملندوبيات االقلميية للتعاون
الوطين.
توجهيات هامة:
 يتعني عىل امجلعيات الراغبة يف الاس تفادة الالزتام ادلقيق مبضامني دليل املساطر املشار اليهأعاله.
 لك ملف دمع غري اكمل أو مت ايداعه بعد التارخي املدد يف االعالن ،يعترب الغيا. ال ميكن للجمعية أن تقدم أكرث من مرشوع.ملحوظة:
سيمت االعالن عن طلب عروض مشاريع امجلعيات املتعلقة مبجال السة الحقا.

