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  الفرق المتنقلة لتقديم الخدمات االجتماعية والصحية لكبار السن بالبيت

 اإلطــــــــــــــــــار: 

اجتماعية وصحية للمسنين في بيوتهم تؤمنها إطارات طبية تقوم الفرق المتنقلة بتقديم خدمات 

وشبه طبية وأخصائيون اجتماعيون وأعوان إحاطة حياتية وغيرهم .. يتنقلون بصفة دورية إلى مقر 

إقامة المسنين لتمكينهم من خدمات اجتماعية وصحية وتقديم مساعدات عينية (أدوية، حشايا، مواد 

  غذائية، ترميم مساكن...)

 ــــــــــداف:األهـ

  تهدف هذه الفرق المتنقلة إلى:

 ن واإلحاطة بهم في وسطهم الطبيعيرعاية المسني •

 غير القادرين منهم على التنقلالمسنين تقريب الخدمات من  •

  

  آليات التنفيذ:

  المندوبيات الجهوية لشؤون المرأة واألسرةمصالح المسنين ب •

  المسنينالجمعيات الجهوية والمحلية لرعاية  •

   اإليداع العائلي لكبار السن

  ار:ــــــــــــــــــاإلط

برنامج اإليداع العائلي للمسنين في التكفل بمسنين فاقدين للسند العائلي من قبل أسر يتمثل 

  بديلة. 

 المراجعة طور (فيدينار 150تسند الدولة للعائلة الكافلة لمسن معوز منحة شهرية قيمتها 

لتلبية حاجياته األساسية. كما تتم متابعة ظروف عيش المسنين المكفولين بصفة منتظمة من  )للترفيع

طرف رؤساء مصالح المسنين بالمندوبيات الجهوية لشؤون المرأة واألسرة بالتنسيق مع الهياكل التابعة 

  لوزارة الشؤون االجتماعية.

  داف:ــــــــــــاأله

 عيالحفاظ على المسنين في الوسط الطبي •

 توفير وسط عائلي بديل للمسنين الفاقدين للسند •

  الحفاظ على توازنهم النفسي والعاطفي •
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  آليات التنفيذ:

 المندوبيات الجهوية لشؤون المرأة واألسرةمصالح المسنين ب •

اإلدارات الجهوية للشؤون االجتماعية (فيما يتعلق بإعداد البحوث االجتماعية وملفات الكفالة من  •

 المحلية للنهوض االجتماعي)قبل الوحدات 

  

  الرعاية المؤسساتية

توفر مؤسسات رعاية  ار:ـــــــــــــــــاإلط

مركزا بطاقة  12المسنين (عددها 

سريرا) اإلقامة  830استيعاب تناهز 

واإلحاطة االجتماعية والصحية 

للمقيمين بها، حيث تسهر على 

خدمتهم إطارات طبية وشبه طبية 

  وٕاداريون وأخصائيون 

  

اجتماعيون وأخصائيون نفسانيون وأعوان إحاطة حياتية ... 

وتشرف على تسيير هذه المؤسسات جمعيات جهوية لرعاية 

   المسنين ترصد لها الدولة اعتمادات مالية سنوية.

الرعاية المؤسساتية إلى توفير اإلحاطة  فتهد داف:ـــــــــــاأله

دين للسند وغير القادرين والرعاية لفائدة المسنين المعوزين والفاق

ية اليومية وخاصة فيما يتعلق بإيوائهم في ظروف صحية واجتماعية على القيام بشؤونهم الحيات

  مالئمة.

  آليات التنفيذ:

  .المندوبيات الجهوية لشؤون المرأة واألسرةمصالح المسنين ب •

 اإلتحاد التونسي للتضامن االجتماعي •

  الجمعيات الجهوية لرعاية المسنين •
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  النوادي النهارية لكبار السن

تتمثل النوادي النهارية لكبار السن في فضاءات ترفيهية تثقيفية للتالقي والتواصل : ارــــــــــــــــــاإلط

  االجتماعي، تستقبل كبار السن نهارا وتقدم لهم أنشطة ترفيهية تثقيفية وخدمات صحية واجتماعية.

  : ــــــــــــدافاأله

 المسنين واالستفادة من خبراتهمت تثمين كفاءا •

 بار السن والمتقاعدين في المجتمعمزيد إدماج ك •

 مل على تأمين صحة نفسية جيدة لهموقاية المسنين من العزلة واالستبعاد والع •

  رات تغيبها للعمل أو للدراسةمية لمسنيها أثناء فتمين الخدمات اليو مساعدة األسرة على تأ •

  آليات التنفيذ:

  المندوبيات الجهوية لشؤون المرأة واألسرةالمسنين بمصالح  •

 لجمعيات العاملة في مجال المسنينا •

  

   السجل الوطني للكفاءات من كبار السن والمتقاعدين

هو عبارة عن بنك معلومات يخص الكفاءات الوطنية من كبار السن والمتقاعدين  ار:ــــــــــــــــــاإلط

توظيف خبراتهم وكفاءاتهم الفكرية أو الحرفية لفائدة المجموعة الوطنية الذين عبروا عن رغبتهم في 

  ومواصلة المساهمة في المسيرة التنموية للبالد.

  داف:ــــــــــــاأله

 عدين في المجتمع وتثمين كفاءاتهممزيد إدماج كبار السن والمتقا •

 مساعدهم على قضاء شيخوخة نشيطة •

 ة في المسيرة التنموية للبالداهمتمكينهم من مواصلة النشاط والمس •

 مجموعة الوطنية بالخبرة والتجربةإفادة ال •

  آليات التنفيذ:

  التوجد حاليا •

  
  


