إعالن عن تمديد فترة تلقي
طلبات عروض مشاريع الجمعيات العاملة في مجال تحسين ظروف تمدرس األطفال
في وضعية إعاقة برسم سنة 1028
 في إطار أجرأة خدمات صندوق دعم التماسك الاجتماعي موضوع املادة  81من قانون املالية لسنة ،2182واملادة  22من قانون املالية لسنة  ،2182واملادة  82مكرر من قانون املالية لسنة 2182؛
 وبناء على القانون إلاطار  31.82لحماية حقوق ألاشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها ؛ وبناء على الاتفاقية الثالثية للشراكة املوقعة بين وزارة التضامن واملرأة وألاسرة والتنمية الاجتماعية ووزارةالاقتصاد واملالية ومؤسسة التعاون الوطني بتاريخ  21مارس  2182بشأن النهوض بأوضاع ألاشخاص في
وضعية إعاقة؛
 وتبعا ملقتضيات منشور الوزير ألاول رقم  07 / 2003بتاريخ  26ربيع الثاني  1424املوافق ل  21يونيو 2003املتعلق بالشراكة بين الدولة والجمعيات ؛
 وتماشيا مع البرنامج الحكومي الذي أكد على ضرورة اعتماد طلب العروض لتمويل مشاريع الجمعيات ،وإقرارمعايير شفافة النتقاء هذه املشاريع؛
 السياسة العمومية املندمجة للنهوض بحقوق ألاشخاص في وضعية إعاقة وتفعيال الستراتيجية القطب الاجتماعي برسم الفترة  2128 – 2181الرامية أساسا إلى الحد من الخصاص فياملجال الاجتماعي؛
تعلن مؤسسة التعاون الوطني عن تمديد فترة تلقي طلبات تمويل مشاريع الجمعيات العاملة في مجال تحسين
ظروف تمدرس ألاطفال في وضعية إعاقة ابتداء من تاريخ نشر هذا إلاعالن إلى غاية
يوم الثالثاء  13يوليوز 2018على الساعة الرابعة والنصف بعد الزوال.
و يجب أن تندرج املشاريع املقدمة من طرف الجمعيات النشيطة في هذا املجال برسم سنة  2181في إطار البرامج
التالية (*) :
 برنامج الخدمات التربوية والتأهيلية والتكوينية والعالجات الوظيفية داخل املؤسسة املتخصصة؛ برنامج الخدمات التربوية والتأهيلية والتكوينية والعالجات الوظيفية لدعم إلادماج املدرس ي داخلاملؤسسات التعليمية العمومية؛
 برنامج الخدمات العالجية الوظيفية التكميلية داخل املؤسسة املتخصصة.)*( يتعين على الجمعيات املعنية الاطالع على التفاصيل املتعلقة بالبرامج في مجال تحسين ظروف تمدرس
ألاطفال في وضعية إعاقة على املواقع الالكترونية املبينة أسفله.
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ويتكون ملف طلب الدعم من طلب موجه إلى السيد مدير التعاون الوطني ،مرفق بامللف القانوني الكامل للجمعية،
وباقي الوثائق املنصوص عليها بالتفصيل في الدليل املسطري الخاص بتدبير خدمة " تحسين ظروف ألاطفال في وضعية
إعاقة" ،وكذا في دفاتر التحمالت الخاص بالجمعيات.
ويمكن تحميل مختلف هاته الوثائق على املواقع الالكترونية التالية:
www.ads.gov.maأو  www.entraide.maأوwww.social.gov.ma
يجب أن تودع ملفات طلبات الدعم لدى املنسقيات الجهوية أو مندوبيات التعاون الوطني بمختلف عماالت وأقاليم
اململكة.
توجيهات هامة:
يتعين على الجمعيات املعنية الالتزام الدقيق بمضامين واحترام الشروط املحددة في دليل املساطر ،وكذا احترام
مضامين دفتر التحمالت املشار إليهما أعاله في هذا إلاعالن ،والتي يمكن تحميلها على املواقع الالكترونية املبينة أيضا
أعاله.
كل ملف طلب دعم غير كامل أو تم إيداعه بعد التاريخ املحدد في إلاعالن يعتبر ال غيا.
الجمعيات املرشحة التي لم تقم بعد بتسوية الوضعية املالية موضوع الدعم برسم السنوات املنصرمة يعتبر ال غيا.
سيتم التوقيع على اتفاقيات الشراكة مع الجمعيات املنتقاة ،يحول على إثرها الدعم سنويا.
ملحوظة :للمزيد من املعلومات يمكن للجمعيات املعنية الاتصال مباشرة باملنسقيات الجهوية أو املندوبيات إلاقليمية
للتعاون الوطني أو باإلدارة املركزية للتعاون الوطني.
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