االتحاد األوروبي

مشروع ''الديمقراطية التشاركية في خدمة تفعيل حقىق األشخاص ذوي اإلعاقة بجهة الرباط سال
القنيطرة'' ِّىي ِٓ طرف االتحبد األوروثٍ.
معلىمات عامة عن المشروع:







إٌّطمخ  :جهخ اٌرثبط  -سال  -اٌمُٕطرح.
اٌّذح 3 :سٕىاد.
ِجّىع اٌُّزأُخَ 326،296.50 :ىرو ِٕهبَ 300،000ىرو ثتّىًَ ِٓ االتحبد األوروثٍ .
اٌشروبء :جّؼُخ أثٍ رلراقو OVCI la Nostra Familia
اٌفئخ اٌّستهذفخِٕ :ظّبد األشخبص روٌ اإلػبلخ ،وِّثٍٍ اٌّجتّغ اٌّذٍٔ و اٌجهبد اٌحىىُِخ
اٌّستفُذوْ :األشخبص روٌ إػبلخ وأسرهُ

األهداف العامة للمشروع :
 ػمٍٕخ اٌّىارد اٌّبٌُخ واٌجشرَخ ٌألشخبص روٌ االػبلخ فٍ جهخ اٌرثبط سال اٌمُٕطرح
 تؼزَز وضّبْ ِشبروخ األشخبص روٌ اإلػبلخ فٍ اٌتُّٕخ االجتّبػُخ وااللتصبدَخ ٌٍّٕطمخ
الهدف الخاص للمشروع :
 تؼزَز آٌُبد اٌتشبور ثُٓ اٌفبػٍُٓ اٌؼّىُُِٓ واٌجّؼىَُٓ ِٓ أجً إػّبي حمىق األشخبص فٍ وضؼُخ إػبلخ وضّبْ ِشبروتهُ
االجتّبػُخ ،االلتصبدَخ ،اٌسُبسُخ واٌثمبفُخ فٍ حروُخ ِجتّؼبتهُ اٌّحٍُخ ثجهخ اٌرثبط سال اٌمُٕطرح ،وتفؼًُ آٌُبد اٌذَّمراطُخ
اٌتشبروُخ اٌتٍ جبءد وّؼطً جىهرٌ فٍ اٌذستىر.
جىانب المشروع





تؼزَز اٌّشبروخ اٌفؼبٌخ ٌّٕظّبد األشخبص روٌ اإلػبلخ ِٓ خالي آٌُبد اٌتشبور و اٌّشبروخ و ِىلؼهب ومىح التراحُخ
إشران اٌشجىبد اٌّجتّؼُخ األخري ِغ تجبرة ِّبثٍخ ( شجىخ اٌشّبي ،اٌتحبٌف اٌىجُر ٌٍذار اٌجُضبء ) ...
إشران اٌسٍطبد اٌالِروزَخ فٍ ػٍُّخ اٌتشبور
تىػُخ اٌفبػٍُٓ اٌّحٍُُٓ اٌّؼُُٕٓ ثحمىق األشخبص روٌ اإلػبلخ واٌتُّٕخ اٌشبٍِخ

األنشطة الرئيسية
 اٌتذرَت ػًٍ تمُٕبد اٌترافغ و رصذ اٌسُبسبد اٌؼبِخ اٌّحٍُخ واٌتُّٕخ اٌّحٍُخ اٌشبٍِخ ِٓ:
 - 1األشخبص اٌّىرد
 - 2أػضبء ِٕظّبد األشخبص روٌ اإلػبلخ
 - 3اٌجهبد اٌفبػٍخ اٌّحٍُخ اٌّؼُٕخ ثحمىق األشخبص روٌ اإلػبلخ
 تىىَٓ وتجبدي اٌخجراد ِغ تٕسُمُبد أخري ورشبد ػًّ ؤذواد حىي هُىٍخ اشتغبي ِٕظّبد األشخبص روٌ اإلػبلخ فٍ إٌّطمخ
اٌّسبػذح ػًٍ خٍك ِجبدراد ِحٍُخ
 تٕظُُ ِىائذ ِستذَرح وٌمبءاد و ورشبد ػًّ حىي :اٌجحث اٌىطٍٕ  , 2014واإلستراتُجُخ اٌىطُٕخ ووضغ ِمترحبد ِحذدح
ٌٍجراِج واٌسُبسبد اٌّحٍٍ

النتائج المتىقعة
 تمىَخ لذراد اٌجهبد اٌفبػٍخ اٌّحٍُخ واإللٍُُّخ فٍ ِجبي اٌّرافؼخ و رصذ اٌسُبسبد اٌّحٍُخ اٌمبئّخ ػًٍ اإلستراتُجُخ اٌىطُٕخ
ٌإلػبلخ
 تأسُس تٕسُمُخ ٌّٕضّبد ٌألشخبص روٌ اإلػبلخ فٍ إٌّطمخ ٌىٍ تصجح ِحبورا رو ِصذالُخ أِبَ اٌسٍطبد اٌؼّىُِخ اٌّحٍُخ,
االلٍُُّخ واٌجهىَخ
 إلبِخ حىار ثُٓ ِٕظّبد األشخبص روٌ اإلػبلخ واٌسٍطبد اٌؼّىُِخ حىي تؼُُّ اإلػبلخ فٍ اٌسُبسبد اٌجهىَخ ثّب فٍ رٌه خطخ
اٌتُّٕخ اٌجهىَخ و اٌخطخ اٌرئُسُخ ٌتهُئخ اٌّجبي
مراحل حياة المشروع







الشركاء

سجغ ورشبد ػًّ إلٍُُّخ
ٔذوح أطالق اٌّشروع
تذرَت أشخبص وسُطخ راد خجرح
ورش اٌؼًّ ثُٓ أصحبة اٌّصٍحخ
ِىائذ ِستذَرح
ٔذوح ػرض ٔتبئج اٌّشروع

