اﳌﻌﺎﻳﲑ اﳌﺮﺟﻌﻴﺔ

ﻟﺘﺴﻴﲑ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻃﻔﻮﻟﺔ ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ )ﻣﺮﻛﺐ ﻃﻔﻮﻟﺔ
اﳌغﻴلﺔ و دي أﻃﻔﺎل ﻣزران(

ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﳉﻤﻌﻴﺎت ﰲ إﻃﺎر اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺷﺮاﻛﺔ

كـــراس الشـــروط

الفصل اﻷول :اﻹطار العام ﻻتفاقية الشراكة

في إطار تنفيذ توجهات اﻟو ازرة و رامجها خاصة فيما يتعلق بالخدمات المسداة لفائدة اﻷطفال أينما

كانوا ،وحرصا على دعم اﻟتعاون واﻟشراكة مع اﻟجمع ات اﻟناشطة في مجال اﻟطفوﻟة تعتزم و ازرة
اﻟمرأة واﻷسرة واﻟطفوﻟة و ار اﻟسن إبرام اتفاق ة شراكة عن طر

اﻟتعاقد مع جمع ات أو منظمات

أو ش ة جمع ات وغيرها ﻟمدة سنة قابلة ﻟلتجديدلتسيير مؤسسات طفولة عمومية من قبل

جمعياتوذﻟك بتسيير نادي أطفال مزران من وﻻية مدنين ،ومركب طفولة وفضاء طفولة مبكرة
بالمغيلة من وﻻية سيدي بوزيد.
وعلى الجمعية المترشحة اﻻلتزام بتسيير كلتا المؤسستين وليس إحداهمامع اﻹشارة ّ
أن مركب
الطفولة المغيلة متكون من فضاء رعاية يقدم خدمات اجتماعية وخدمات تنشيط تربوي اجتماعي
لفائدة اﻷطفال الفاقدين للسند مكفولي الدولة وفضاء للطفولة المبكرة يؤمن خدمات التربية ما قبل
مدرسية.

الفصل  : 2الشروط المطلوبة للمشاركة

هذا اﻻعﻼن موجه ﻟـ افة اﻟجمع ات أو ش ات اﻟجمع ات اﻟناشطة

ﻟها اطﻼع على اﻟقوانين اﻟوطن ة و اﻟمعاهدات و اﻟمواثي

امل تراب اﻟجمهورة واﻟتي

اﻟدوﻟ ة اﻟتي صادقت عليها اﻟدوﻟة

اﻟتونس ة خاصة منها ذات اﻟعﻼقة حقوق اﻟطفل ورعا ة اﻟطفوﻟة اﻟفاقدة ﻟلسند و اﻟجمع ات اﻟناشطة
في اﻟمجال اﻻجتماعي و اﻟنفسي واﻟمدر ة ﻻحت اجات اﻷطفال اﻟعمرة واﻟتي تتمتع بخبرة في

مجال اﻟتسيير و اﻟتعامل مع اﻷطفال واﻹحاطة بهم وﻟديها د ار ة فن ة في مجال اﻟتنش

اﻹجتماعي واﻟطفوﻟة اﻟم رة واﻟطفوﻟة اﻟفاقدة وذﻟك بتأمين جملة من اﻟخدمات تتمثل في:

اﻟترو

 خدمات اﻟرعا ة اﻷساس ة واﻟتغذ ة اﻟسل مة واﻟمتوازنة واﻹحاطة اﻟنفس ة واﻹجتماع ة وخدماتاﻟتنش

اﻟترو اﻻجتماعي ﻟﻸطفال اﻟفاقدين ﻟلسند واﻟم فوﻟين مر ب اﻟطفوﻟة اﻟمغيلة واﻟذين

تتراوح أعمارهم بين  6و 18سنة.

 خدمات اﻟتر ة ما قبل اﻟمدرس ة فضاء اﻟطفوﻟة اﻟم رة اﻟمغيلة واﻟذين تتراوح أعمارهم بين 3و 5سنوات

 -خدمات اﻟتنش

اﻟترو اﻻجتماعي ﻟﻸطفال اﻟمنخرطين وغيرهم بناد اﻻطفال مزران واﻟذين

تتراوح أعمارهم بين  6و 18سنة.

 ما يجب على اﻟجمع ة اﻟمترشحة أن تكون قادرةعلى إنجاز اﻟمشروع وﻟها من اﻟكفاءاتما
م نها من تنفيذه وفر عمل خاص اﻟمشروع اﻟمقترح ،وان تكون قادرة على اﻟمتا عة اﻟلص قة

واﻟتقي م اﻟمستمر ﻟلبرنامج،

 أن تكون اﻟجمع ة مؤسسة صفة قانون ة ،ومسيرة وف

أنظمتها اﻷساس ة واﻟداخل ة اﻟتي ﻻ

تتعارض مع أح ام اﻟمرسوم اﻟمنظم ﻟلجمع ات،

 أن تكون اﻟجمع ة مختصة في مجال اﻟطفوﻟة أوتقوم أنشطة ﻟفائدته خاصة في مجال احترام
حقوق اﻟطفل أواﻟتنش

اﻟترو اﻻجتماعي ﻟفائدة اﻷطفال أو اﻹحاطة اﻹجتماع ة اﻷطفال،

الفصل  :3التزام العارضين باحترام شروط الترشح للحصول على تمويل عمومي
تلتزماﻟجمع ات اﻟمترشحة احترام اﻟتشرع اﻟجار

ه اﻟعمل وخاصة أح ام اﻟمرسوم عدد  88ﻟسنة

بتنظ م اﻟجمع ات ،ومقتض ات اﻷمر

 ،2011اﻟمؤرخ في  24سبتمبر ﻟسنة  ،2011واﻟمتعل

 5183ﻟسنة  2013اﻟمؤرخ في  18نوفمبر ﻟسنة  ،2013اﻟمتعل

ض

وشرو إسناد اﻟتمو ل اﻟعمومي ﻟلجمع ات وجم ع اﻟنصوص اﻟتي نقحته وتممته.

معايير ٕواجراءات

الفصــﻞ :4ملف الترشح

يتعين على اﻟجمع ة اﻟراغ ة في اﻟحصول على تمو ل عمومي في إطار اتفاق ة شراكة تقد م مطلب
ترشح مضمنا ﻟمبلغ اﻟتمو ل اﻟعمومي اﻟمطلوب ﻟتسيير اﻟمؤسسة مع ب ان اﻟتمو ل اﻟذاتي ﻟلجمع ة

مؤرخ ومؤشر من قبل رئ س اﻟجمع ة ،مصحو ا اﻟوثائ
ﻟسنة  2013اﻟمؤرخ في  13نوفمبر  2013واﻟمتعلق ض
اﻟعمومي ﻟلجمع ات:

اﻟمنصوص عليها اﻷمر عدد5183

معايير ٕواجراءات شرو إسناد اﻟتمو ل

 اﻟنظام اﻷساسي ﻟلجمع ة،

 نسخة من إعﻼن تكو ن اﻟجمع ة صورة قانون ة،
 قائمة في مسيرها واﻟوثائ اﻟمثبتة ﻟمؤهﻼتهم،

 قائمة فروعها وم اتبها اﻟجهو ة إن وجدت وأسماء مسيرها،

 تقرر مراقب أو مراقبي اﻟحسا ات مؤشر عل ه ﻟلسنة اﻟسا قة ﻟتارخ تقد م اﻟمطلب
اﻟنس ة ﻟلجمع ات اﻟتي تتجاوز مواردها اﻟسنو ة مائة أﻟف دينار،

 نسخة من آخر تقرر موجه إﻟى دائرة اﻟمحاس ات اﻟنس ة ﻟلجمع ات اﻟمتحصلة على
تمو ل عمومي ساب تطب قا ﻷح ام اﻟفصل  44من اﻟمرسوم عدد  88ﻟسنة 2011
اﻟمشار إﻟ ه أعﻼه،

 آخر تقرر أدبي وماﻟي مصادق عل ه من قبل اﻟجلسة اﻟعامة،

 نسخة من سجل اﻟنشاطات واﻟمشارع وسجل اﻟمساعدات واﻟتبرعات واﻟه ات واﻟوصا ا

اﻟمنصوص عليهما اﻟفصل  40من اﻟمرسوم عدد  88ﻟسنة  2011اﻟمشار إﻟ ه
أعﻼه،

 نسخة من آخر محضر جلسة انتخاب ة ﻟه اكل تسيير اﻟجمع ة،

 اﻟوثائ اﻟمثبتة ﻟسﻼمة وضع ة اﻟجمع ة تجاه اﻟصنادي اﻻجتماع ة وازاء اﻟج ا ة
 اﻟوثائ

اﻟمثبتة ﻟتقيد اﻟجمع ة مقتض ات اﻟفصل  41من اﻟمرسوم عدد  88ﻟسنة

2011اﻟمتعل
أجنب ة،

بتنظ م اﻟجمع ات ،في صورة تلقيها ﻟه ات أو تبرعات أو مساعدات

 وث قة اﻟتزام يتم اﻟتعرف اﻹمضاء عليها ،وتتضمن اﻻﻟتزام بإرجاع مبلغ اﻟتمو ل
اﻟعمومي في صورة اﻟحصول على تمو ل مواز من ه ل عمومي آخر عنوان نفس

اﻟمشروع أو نفس اﻟنشا ) ملح عدد،(4

 استمارة زارة ﻟلمؤسسة )ملح عدد (11

يتم تضمين طلب اﻟترشح في ظرفين منفصلين ومختومين يدرجان في ظرف ثاﻟث خارجي مغل ،
ّ
يتم تسل مه م اشرة مقابل وصل إيداع إﻟى م تب اﻟض اﻟمر ز اﻟتا ع ﻟو ازرة اﻟمرأة واﻷسرة
ّ

واﻟطفوﻟة و ار اﻟسن خﻼل اﻟتوقيت اﻹدار وتكتب عل ه فق ع ارة:

" ﻻ فتح دعوة للترشح عدد 2019/01ﻹبرام اتفاق ة شراكة متعلقة "بتسيير مؤسسات
طفولة عموم ة )مر ب الطفولة المغيلة وناد أطفال مزران("

يتم إرسال اﻟعروض أو تسل مها علـى اﻟعنوان اﻟتاﻟ ــي:
ّ

و ازرة اﻟمرأة و اﻷسرة واﻟطفوﻟة و ار اﻟسن

 02نهج عاصمة اﻟجزائر  1001-تونس
حدد يوم اﻹثنين15جو ل ة على الساعة  11ص احا آخر أجل ﻟتقد م اﻟعروض ) عتمد
هذا وقد ّ
ختم م تب اﻟض اﻟمر ز ﻟتحديد تارخ اﻟوصول(.
تم تسل مها عد تارخ آخر أجل ﻟقبول اﻟعروض.
ﻻ تقبل اﻟعروض اﻟواردة أو اﻟتي ّ
أ -الظرف الخارجي:

يتضمن اﻟظرف اﻟخارجي إضافة اﻟى اﻟوثائقاﻟمذ ورة أعﻼهواﻟمنصوص عليها اﻟفصل  7من
ّ
اﻷمر عدد 5183ﻟسنة  2013اﻟمؤرخ في  13نوفمبر  2013واﻟمتعلق ض معايير ٕواجراءاتشرو
إسناد اﻟتمو ل اﻟعمومي ﻟلجمع ات اﻟظرف اﻟمحتو ﻟلعرض اﻟفني واﻟظرف اﻟمحتو ﻟلعرض اﻟماﻟي
اﻟوثائ اﻟتاﻟ ة:

 .1راس اﻟشروطفي نسخته اﻷصل ة مؤشر من قبل رئ س اﻟجمع ة اﻟمؤهل قانونا ﻟذﻟك في ّل
صفحاته مع إضافة اﻹمضاء واﻟختم واﻟتارخ في اﻟصفحة اﻷخيرة،
 .2طاقة ارشادات ممضاة ومختومة حسب اﻷنموذج اﻟمصاحب )الملح ، ( 1

 .3تصر ـح على الشـرفتلتزم اﻟجمع ات موج ه عدم اﻟق ام م اشرة أو بواسطة اﻟغـير بتقـد م وعود
أو عطـا ا أوهـدا ا قصـد اﻟتـأثير على مختـلف اﻻجراءات ومراحل إنجازها وذﻟك حسب اﻻنموذج
اﻟمرف )الملح عدد، (2

أن ممثليها ﻟم
 .4تصر ح على الشرفتقدمه اﻟجمع ات ّ
اﻷسرة واﻟطفوﻟة وﻟم مضي عن انقطاعهم عن اﻟعمل اﻟو ازرة خمس سنوات على اﻷقل حسب
اﻷنموذج اﻟمرف )الملح عدد .(3

ونواأعونا عموميين ﻟد

و ازرة اﻟمرأة و

ﻞ عرض ﻻ يتضمن الوثائ المذ ورة أو أ ة وث قة أخر مطلو ة ضمن راسات الشرو

إقصاؤه وذلك عد تم ين العارضين عند اﻻقتضاء من اﻷجﻞ اﻹضافي الذ

مختصة م ونة في الغرض.

قع

تمنحه لجنة

ب  -العرض الفني:

يتضمن اﻟعرض اﻟفني اﻟوثائ اﻟفن ة اﻟتاﻟ ة:

 .1تقد م خطة عمل واضحة ﻟتدخل اﻟجمع ة أو ش ة اﻟجمع ات في تسيير اﻟمؤسستين
اﻟعموميتين ﻟلطفوﻟة )ناد

أطفال مزران ومر ب اﻟطفوﻟة اﻟمغيلة( أو إحداهما ،وفقا

ﻟتوجهات اﻟو ازرة في مجال اﻟطفوﻟة،

 .2روزنامة تنفيذ اﻟمشروع،

 .3اﻹستراتيج ة اﻟمتوخاة ﻟضمان نجاح اﻟمشروع و استم ارره،
 .4اﻟنتائج اﻟكم ة و اﻟنوع ة اﻟمرتق ة ﻻنجازخطة اﻟعمل،
.5

تر ي ة فر عمل اﻟمشروع اﻟذ يجب أن يتكون من :

 2 مديرواﻟمسؤول اﻹدار اﻷول عن تسيير اﻟمؤسسة )ﻟكل مؤسسة مدير سيرها(:
 2 إطارات ترو ة ﻟتسيير فضاء اﻟطفوﻟة اﻟم رة.

 6 إطارات ترو ة ﻟتسيير مر ب اﻟطفوﻟة اﻟمغيلة ) 3إطارات مسؤوﻟين على رعا ة اﻻطفال
م فوﻟي اﻟدوﻟة و 3إطارات مسؤوﻟين على تأمين اﻟتنش

اﻟترو اﻻجتماعي(.

 3 إطارات ترو ة ﻟتسيير ناد أطفال مزران وتأمين اﻟتنش
 أعواناﻟخدمات و تكونون من:

ناد أطفال مزران
-

 1عامل تنظيف
 1حارس ﻟيلي
 1حارس نهار

فضاء اﻟرعا ة

مر ب اﻟطفوﻟة اﻟمغيلة

 1حاف مغازة
 1ط اخ

 2عملة تنظيف
 1حارس ﻟيلي

اﻟترو اﻻجتماعي.

 1حارس نهار

فضاء اﻟطفوﻟة اﻟم رة
-

 2عملة تنظيف
 1حارس ﻟيلي

 1حارس نهار

 اﻹطارات اﻟمختصة:

  1أخصائي اجتماعي 1 -أخصائي نفساني

 .6تقد م اﻟسيرة اﻟذات ة ﻟﻼطارات واﻷعوان اﻟعاملة اﻟمشروع مصحو ة معط ات حول اﻟخبرة
واﻟشهائد اﻟعلم ة اﻟمتحصل عليها.

 .7شتر ان

ون اﻹطارات اﻟترو ةواﻟمدير من خرجي اﻟمعهد اﻟعاﻟي ﻹطارات اﻟطفوﻟة

قرطاج درمش.

 .8تقد م شهائد طب ة من طرف طبيب صحة عموم ة تفيد سﻼمة اﻟفر

اﻟمقترح ﻟلعمل

اﻟمؤسسة من جم ع اﻷمراض اﻟمعد ة وقدرتهم على اﻟق ام اﻟمهام اﻟمنوطة عهدتهم على

أكمل وجه ،وأن ونوا متمتعين امل مدار هم اﻟعقل ة ﻟلق ام مهامهم،

 .9اﻻستظهار ما فيد تمتع اﻹطارات واﻷعوان اﻟمقترحين
) طاقة عدد ،(3

امل حقوقهم اﻟمدن ة واﻟس اس ة

 .10اﻹدﻻء بنسخة مطا قة ﻟﻸصل من شهادته اﻟعلم ة و طاقة اﻟسواب اﻟعدﻟ ة ﻟم مضي على
استخراجها اكثر من  03اشهر و نسخة من طاقة اﻟتعرف اﻟوطن ة،وسيرة ذات ة مدعمة

اﻟوثائ واﻟمؤ دات ،ونسخة من شهادة في اﻹسعافات اﻷوﻟ ة،و شهادة طب ة ممنوحة من

طرف طبيب صحة عموم ة.

 .11اﻟه ل اﻹدار ﻟلمشروع و مهامه.

مﻼحظة :

 -ﻻ يتم قبول اﻷعوان إﻻ عد مصادقة ﻟجنة مختصة في اﻟغرض من اﻟو ازرة.

 -ل عرض ﻻ يتضمن اﻟوثائ اﻟمذ ورة أو أ ة وث قة أخر مطلو ة ضمن راسات اﻟشرو

إقصاؤه وذﻟك عد تم ين اﻟعارضين عند اﻻقتضاء من اﻷجل اﻹضافي اﻟذ تمنحه اﻟلجنة.

قع

ج -العرض المالي:

يتضمن اﻟظرف اﻟمحتو ﻟلعرض اﻟماﻟي اﻟوثائ اﻟتاﻟ ة:
 -1اﻟتكلفة اﻟتفصيل ة ﻟم ونات اﻟبرنامج اﻟتنفيذ
اﻟنفقات )اﻟتأجير واﻟتسيير واﻟتدخل(

ﻟمدة ثﻼث سنوات مع تحديد أوجه صرف

 -2اﻟمساهمة اﻟماﻟ ة ﻟلجمع ة أو اﻟتمو ل اﻟذاتي ﻟلمشروع
 -3مراحل اﻻنجاز وتكلفتهااﻟجمل ة

 -4دراسة اقتصاد ة ﻟبرنامج اﻟعمل ما في ذﻟك اﻟمتطل ات اﻟماد ة و اﻟماﻟ ةﻻنجازه

 -5ه ل تمو ل اﻟمشروع ما في ذﻟك حجم اﻟمساعدة اﻟمطلو ة و نس ة اﻟتمو ل اﻟذاتي ﻟلجمع ة،

 -6توزع لفة اﻟمشروع ٕوارفاقه اﻟتزامات موقعة من قبل اﻟمشار ين وذﻟك حسب اﻷنموذج
اﻟمرف )اﻟملح عدد.( 5

الفصﻞ  :5مراحﻞ تقي م العروض ٕواسناد التمو ﻞ العمومي :
تحدث ﻟجنة مختصة في اﻟغرض مقتضى مقرر ممضى من قبل اﻟوزر اﻟم لف اﻟطفوﻟة وتجتمع
حضور جم ع أعضائها ﻟفتح اﻟعروض واﻟتثبت في محتواها و إعداد تقرر فرز عروض اﻟترشح

ﻹبرام اتفاق ة شراكة مشفوعا برأيها بخصوص أفضل عرض ماﻟي و فني ﻟتسيير اﻟمر ز في إطار

اتفاق ة شراكة ٕواحاﻟته ﻟلجنة اﻟفن ة اﻟمنصوص عليها اﻟفصل  10من اﻷمر اﻟمنظم ﻹسناد اﻟتمو ل
اﻟعمومي.

تبت اﻟلجنة اﻟفن ة اﻟم لفة

اﻟنظر في مطاﻟب اﻟحصول على تمو ل عمومي اﻟو ازرة اﻟم لفة

اﻟطفوﻟة في دراسة اﻟمطاﻟب اﻟمقدمة في إطار اتفاق ة شراكة وتقي مها وتحديد مبلغ اﻟتمو ل

اﻟعمومي اﻟذ

م ن إسناده ﻟلجمع ة اﻟتي تستجيب ﻟلمعايير اﻟمنصوص عليها اﻟفصل  11من

اﻷمر اﻟمنظم ﻟلتمو ل اﻟعمومي وذﻟك في اجل أقصاه شهرن من تارخ تلقي اﻟمطلب ط قا
ﻟلفصل  17من اﻷمر عدد 5183ﻟسنة  2013اﻟمؤرخ في  13نوفمبر 2013
ض

معايير و إجراءات شرو

إسناد اﻟتمو ل اﻟعمومي ﻟلجمع ات.

واﻟمتعل

و عتبر مبلغ اﻟجملي ﻟلتمو ل اﻟعمومي اﻟذ صادقت عل ه اﻟلجنة اﻟفن ة ثابتا وغير قابل ﻟلمراجعة.
الفصﻞ  :06منهج ة فرز وتقي م العروض

تتوﻟى اﻟلجنة في مرحلة أوﻟى اﻟتثبتمن صحة اﻟوثائ اﻟم ّونة ﻟلعرض اﻟماﻟي وتصح ح اﻷخطاء
اﻟمحاسب ة واﻟماد ة عند اﻻقتضاء ثم ترتيب جم ع اﻟعروض اﻟماﻟ ة تصاعد ا.
تتوﻟى اﻟلجنة في مرحلة ثان ة اﻟتثبت في مد

مطا قة اﻟعرض اﻟفني ﻟلجمع ة صاح ة اﻟعرض

اﻟماﻟي اﻷقل ثمنا ﻟلخصائص اﻟفن ة اﻟدن ا اﻟمنصوص عليها راس اﻟشرو اﻟفن ة.

وتقترح ﻟجنة اﻟفرز اﻟتاﻟي إبرام اﻻتفاق ة

مع اﻟجمع ة صاح ة اﻟعرض اﻟماﻟي اﻷقل ثمنا

واﻟمتحصلة على عدد ساو أو فوق  70نقطة وفقا ﻟمعايير اﻹنتقاء .

أن اﻟعرض اﻟفني ﻟلجمع ة صاح ة اقل عرض ماﻟي غير مطاب فن ا ومتحصل على عدد
تبين ّ
ٕواذا ّ
يتم اﻟمرور ﻟ اقي اﻟعروض اﻟمنافسة حسب ترتيبها اﻟماﻟي اﻟتصاعد مع اعتماد نفس
اقل من ّ 70
اﻟمنهج ة .

و تم اعتماد معايير اﻻنتقاء اﻟجدول اﻟتاﻟي وفقاﻟعدد اﻟنقا اﻟمتحصل عليها وط قا ﻟلفصل  11من

اﻷمر اﻟمنظم ﻟلتمو ل اﻟعمومي ﻟلجمع ات.

يتم ترتيب العروض وفقالعدد النقاط المتحصل عليه حسب الجدول التالي:

1

معايير اﻹنتقاء

الدراسة اﻹقتصادية لتنفيذ المشروع

15

المتطلبات المادية

2.5

مدى مﻼئمة اﻷنشطة المزمع انجازها مع الميزانية المقترحة

10

حجم المساعدة المطلوبة من الهيكل العمومي

05

المتطلبات المالية

2

2.5

هيكلة تمويل المشروع

التمويل الذاتي

3

05

النتائج المرتقبة من انجاز المشروع

النتائج الكمية

05

النتائج النوعية

4

خطة العمل المقترحة

5

05

التمشي المقترح ﻹنجاز المشروع

المنهجية المعتمدة في تنفيذ
المشروع

الشهائدالعلمية:
فياختصاصات )تربية

02

10

20

02

تحديد النتائج المنتظرة من انجاز
المشروع

02

وضع مؤشرات التقييم

02

تحديد الصعوبات وكيفية تجاوزها

02

تحديد الجدول الزمني لحسن تسيير
المؤسسة
تحديد المؤشرات الكمية والنوعية

2.5

مراحل تنفيذ المشروع
كفاءة رئيس و أعضاء الفريق العامل في المشروع

15

05

التعريف بالمؤسسة ومدى اشعاعها وانفتاحها على محيطها

تحديد اﻷهداف العامة واﻷهداف
الخصوصية
تحديد اﻷنشطة اﻷساسية واﻷنشطة
الفرعية بوضوح

10

10

05
2.5

المرحلة اﻷولى من شهادة ختم التعليم الجامعي،
اﻷستاذية أو اﻹجازة

02

10

الطفل ،علم نفس ،علم
اجتماع(

6

التكوين المستمر:
 في التنشيط الربوياﻹجتماعي
 اﻹحاطة والتعهدباﻷطفال الفاقدين للسند
 التعهد بالطفال في سنالطفولة المبكرة في سن
الطفولة المبكرة

مرحلة ثالثة

01

شهادة في اﻹسعافات اﻷولية

02

شهادة تكوين من مؤسسات خاصة /منظمات

01

شهادة تكوين من مؤسسات دولية
) 1نقطة عن كل شهادة على أنﻼتتجاوز  02نقاط(

02

شهادة تكوين من مؤسسات عمومية

القدرات اﻻقتصادية ،المالية ،المهنية الفنية للجمعية

الخبرة الفنية في مجال
الطفولة

نشر ثقافة حقوق الطفل
رعاية اﻷطفال الفاقدين للسند

التنشيط التربوي واﻻجتماعي

التعهدباﻷطفال في سن الطفولة المبكرة

اﻹحاطة النفسية بالطفل

الخبرة في مجال التصرف و التسيير)ك ّل سنة خبرة وعمل عليها )  01نقطة(

7

8

02

01
01

05

15

01
01
01

05

التجربةفي جلب التمويﻼت )كل مصدرلتمويل خارجي عليه ) 01نقطة(

05

تنظيم دورات تكوينية
) 0.5نقطة عن عملية تنظيم على أن
الدورات التكوينية
ﻻتتجاوز  02نقاط(
المشاركة في دورات تكوينية
) 0.25نقطة عن كل مشاركة على أن
ﻻتتجاوز  03نقاط(
عدد فروع الجمعية وعدد منخرطيها وعدد أجرائها
 0.25نقطة عن كل
عدد فروع الجمعية داخل الجمهورية
فرع
 0.5نقطة عن كل مائة
عدد منخرطيها
منخرط

05

تنظيم دورات تكوينية

05

05
2.5

10

 0.5نقطة عن كل 2
أجراء

عدد أجرائها

2.5

100

المجـــمــــــــــــــــــــوع

 ﻻ قبل ل عرض ﻟم يتحصل على  70حد ادني من مجموع  100نقطة. -سند اﻟتمو ل اﻟعمومي ﻟلجمع ة اﻟمتحصلة على أكثر عدد من اﻟنقا

عند اﻟفرز في صورة

اﻟتساو في اﻟعدد اﻟمسند سند اﻟتمو ل ﻟلجمع ة صاح ة أدنى مقترح تمو ل عمومي .

الفصﻞ :7آجال تنفـيذ م ونات البرنامج:

ابتداء من تارخ استكمال إجراءات تسجيل اﻟعقد

تلتزماﻟجمع ةبتنفيذ م ونات اﻟبرنامج اﻟتنفيذ

ٕوامضاء اتفاق ة اﻟشراكة بين اﻟجمع ة واﻟو ازرة واﻟبرنامج اﻟتنفيذ
سنة واحدة.

ﻻنجاز اﻟمشروع في اﻟغرض ﻟمدة

الفصﻞ  : 8فيــة تمو ﻞ المشروع :

تحال مساهمة اﻟو ازرة ﻟلجمع ة سنو ا على قسطين %70 :اﻟقس اﻷول و % 30اﻟقس اﻟثاني مع

اﻟتزام اﻟجمع ة موافاة اﻟو ازرة ّل ستة أشهر اﻟتقارر اﻷدب ة واﻟماد ة ونسخ من مؤ دات
اﻟمصارف .صرف اﻟقس اﻷول عد موافقة اﻟلجنة اﻟفن ة اﻟم لفة اﻟنظر في مطاﻟب اﻟحصول
على تمو ل عمومي بو ازرة اﻟمرأة واﻷسرةواﻟطفوﻟة و ار اﻟسن وعلى تقرر فرز اﻟعروض واستكمال

اﻹجراءات اﻟقانون ة اﻟمتعلقة بإمضاء وتسجيل اﻟعقد .وتصرف اقي اﻷقسا إثر طلب من رئ س
اﻟجمع ة مرفوق مؤ دات صرف ل قس

وتقدم تنفيذ اﻟمشروع حال على أنظار اﻟلجنة اﻟفن ة

اﻟمذ ورة وذﻟك وفقا ﻟلتراتيب اﻟجار بها اﻟعمل في اﻟغرض.

الفصﻞ  : 9اﻹ ضاحات والمﻼح بخصوص الدعوة للمشار ة

م ن ﻟكل مشارك أن طلب تاب ا إ ضاحات بخصوص ملف ﻟلمشار ة في أجل أقصاه خمس

) (05أ ام قبل اﻟتارخ اﻟمحدد ﻟقبول اﻟعروض.

إذا ان اﻟطلب مبررا ،يتم إعداد ملح

ﻟملف اﻟدعوة ﻟلمشار ة ﻹبرام اتفاق ة شراكة يتضمن

اﻹ ضاحات اﻟمطلو ة و وجه إﻟى جم ع ساحبي راس اﻟشرو في أجل ﻻ يتجاوز خمسة أ ام قبل
اﻟتارخ اﻷقصى اﻟمحدد ﻟقبول اﻟعروض

الفصﻞ  :10معال متسجيﻞ العقد

تحمل معاﻟ م تسجيل اﻟعقد واﻟمﻼح على نفقة اﻟجمع ة.
ّ
الفصﻞ  :11المتا عة والمراق ة

تشرف مصاﻟح اﻟو ازرة اﻟجهو ة واﻟمر زة على حسن سير اﻟبرامج اﻟمشتر ة وعلى مراقبتها ماﻟ ا

ٕوادارا وتتوﻟى إجراء عمل ات تفقد خﻼل مراحل إنجاز اﻟمشروع وفي صورة ثبوت أ
تتخذ اﻟو ازرة اﻹجراءات اﻟجزائ ة اﻟﻼزمة.

إخﻼﻻت

الفصـﻞ  :12تسو ة النزاعات

ف صورة نشوب نزاع عند تنفيذ اﻟمشروع سعى اﻟطرفان اﻟمتعاقدان إﻟى فضه اﻟحسنى و علم اﻟطرف
اﻟمعني اﻟنزاع اﻟطرف اﻟمقابل موضوع اﻟنزاع عن طر

وصل اﻹعﻼم ببلوغ هذا اﻹعﻼم.

م توب مضمون اﻟوصول و ثبت تارخ

يتم فسخ عقد اﻻتفاقية من قبل الوزارة في صورة إخﻼل الطرف اﻵخر بتعهداته الواردة بكراس
الشروط ،وذلك بعد توجيه تنبيه كتابي لتدارك اﻹخﻼﻻت في أجل شهر من تاريخ التنبيه.

وتلتزم اﻟجمع ة بإرجاع اﻷموال في حال تعطل انجاز اﻟمشروع أو فسخ اﻟعقد نتيجة عدم اﻟتزامها
ما جاء راس اﻟشرو .

وفي ل اﻟحاﻻت ٕواذا ما تماد اﻟنزاع فإنه ص ح من أنظار اﻟمحاكم اﻟتونس ة اﻟمختصة.
الفصـﻞ  :13وضع ات خاصة
منع ممارسة أ

ش ل من أش ال اﻟعنف أو تسل

أ

نوع من أنواع اﻟعقاب اﻟبدني أو اﻟمعنو

على اﻷطفال و تعرض ل من يخاﻟف مقتض ات هذا اﻟفصل ﻟلتت عاتاﻹدارة واﻟجزائ ة اﻟجار بها

اﻟعمل.

في حال تعرض طفل فضاء اﻟمؤسسة اﻟى وضع ة تهديد يتم فتح تحقي ادار ٕواحاﻟة اﻷمر على
أنظار مندوب حما ة اﻟطفوﻟة مرجع اﻟنظر اﻟترابي ،وفي حال ثبوت أن اﻟتهديد ناتجة عن تقصير

بين او اهمال او استغﻼل جنسي او اعت اد سوء معاملة تكون ف ه ادارة اﻟمؤسسة طرف سواء
اﻟتواطئي او حما ة اﻟمسؤوﻟين عن اﻟتجاوز او ثبوت علمهم حاﻻت سا قة وعدم اتخاذ ا

اجراء

ﻟحما ة اﻻطفال ،فانه يتم وقف تنفيذ اﻟمشروع وفسخ اﻟعقد مع اﻟجمع ة واتخاذ اﻟتدابير اﻟقانون ة

واﻟجزائ ة في شأن من ثبت تورطهم.
الفصﻞ  :14شـــرو عـــامـــة

اﻟحاﻻت اﻟتي ﻟم يتعرض إﻟيها راس اﻟشرو ت قى خاضعةﻷح ام:
 مجلةاﻟمحاس ة اﻟعموم ة.

 اﻷمر عدد 5183ﻟسنة  2013اﻟمؤرخ في  13نوفمبر  2013واﻟمتعلق ض
معايير ٕواجراءاتشرو إسناد اﻟتمو ل اﻟعمومي ﻟلجمع ات.
 اﻟتشرعات اﻟتونسّة اﻟجار بها اﻟعمل.

الفصﻞ  :15صحة العقد

ﻻ

ون اﻟعقد اﻟذ

سيبرم في إطار اتفاق ة شراكة سار اﻟمفعول إﻻّ عد اﻟمصادقة عل ه من قبل

اﻟسيدة وز رة اﻟمرأة واﻷسرة واﻟطفوﻟة و ار اﻟسن بناء على أر

مطاﻟب اﻟحصول على تمو ل عمومي اﻟو ازرة.

اطلعت عل ه ووافقت
رئ س اﻟجمع ة

اﻟلجنة اﻟفن ة اﻟم لفة اﻟنظر في

تونس في ....................

اطلعت عل ه و صادقت

عن وز رة اﻟمرأة واﻷسرة واﻟطفوﻟة و ار اﻟسن

 -IIاﳌ ــﻼﺣــﻖ

ﻣلﺤﻖ ﻋـ1ـﺪد

اﻻسم اﻻجتماعي

الشخص الملزم للجمعية

الشكل القانوني للجمعية

رأس مال الجمعية

تاريخ التأسيس

تاريخ الترخيص
المقر الرئيسي

المعرف الجبائي

رقم الحساب الجاري)(RIB
ببنك

العنوان والترقيم البريدي
العمل

الهاتف

الفاكس

العنوان اﻹلكتروني

بطاقة ارشادات

 (6الكفاءة والتجربة العملية ﻷعضاء الجمعية والوثائق المثبتة لمؤهﻼتهم وسيرتهمالذاتية و نسخ من

شهاداتهم العلمية ونسخ من بطاقات تعريفهم الوطنية و شهادات التكوين المتحصل عليها في إطار النشاط
ضمن الجمعية..........................................................................................:

....................................................................................................................

....................................................................................................................

 (7عدد المنخرطين..............................................................................................

 (8عدد المكاتب الجهوية ومكانها ........................................................................... :
 (9عدد اﻷجراء................................................................................................:

 (12رقم اﻻنخراط في الصندوق الوطني للضمان اﻻجتماعي...............................................:
 (13أهداف الجمعية ومجاﻻت نشاطها ......................................................................:

....................................................................................................................

 (14ميزانية الجمعية خﻼل السنوات الثﻼثة اﻷخيرة.........................................................:
....................................................................................................................

....................................................................................................................

 (15مشاركة الجمعية في الندوات والدورات التكوينية......................................................:

...........................................................................................................................
.............................................................................................................

 (16الكفاءة والتجربة العمليةللفريق المشرف على تنفيذ المشروع والوثائق المثبتة لمؤهﻼته والسيرةالذاتية

و نسخ من الشهادات العلمية ونسخ من بطاقات التعريف الوطنية و شهادات التكوين المتحصل عليها خارج أو
ضمن نشاط الجمعية:

....................................................................................................................

....................................................................................................................
....................................................................................................................

....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
تونس في........................ ،
الممثل القانوني للجمعية

)اﻹسم  ،اللّقـب  ،الصفـة  ،التـاريخ والخـتم(

ﻣلﺤﻖ ﻋـ2دد

تصريح علـى الشرف
بعدم التأثير

إنّ

ـي الممض

ـي أسفل

ـه  ) :اﻹس

م  ،اللّق

…..……………………….….……………………………………………..………….

ـب  ،الصف

ـة (

……………...........................…….……………………………………………………………………..
...........................................................................................................

و الممثل القانوني لجمعية.......................................................................................................

……………………………………......................................................................…..

………….........................……………………………………………………..………………………..
........................................................................................................

أصرح على الشرف وألتزم بعدم القيام مباشرة أو بواسطة الغي ر بتق ديم وع ود أو عطاي ا أو ه دايا القص د منه ا الت أثير عل ى مختل ف إج راءات
ّ

إبرام الصفقة ومراحل إنجازها بما يخدم مباشرة أو بصفة غير مباشرة مصلحتي.

تونس في........................ ،
الممثل القانوني للجمعية

)اﻹسم  ،اللّقـب  ،الصفـة  ،التـاريخ والخـتم

ﻣلﺤﻖ ﻋـ3ـﺪد

ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻋلـﻰ اﻟﺸﺮﻓﻔـﻲ ﺧﺼﻮص
ﻋـﺪم اﻹﻧﺘﻤﺎء ﻟﻺدارة اﳌﻌﻨﻴﺔ

إنّ

ـي الممض

ـي أسفل

م  ،اللّق

ـه  ) :اﻹس

ـب  ،الصف

…..……………………….….......................................................................……….

ـة (

……………...................................…….……………………………………………………………………..
...............................................................................................

والمتعـهد بـاسـم جمعية ……………………………............................................…..………............................
…………..................................……………………………………………………..………………………..
..............................................................................................

ي ﻻ أنتمي لﻺدارة المعنية منذ ما ﻻ يقل عن خمس سنوات.
أصرح علـى الشرف بـأن ّ

تونس في ............
الممثل القانوني للجمعية

)اﻹسم  ،اللّقـب  ،الصفـة  ،التـاريخ والخـتم(

ﻣلﺤﻖ ﻋـ4دد

التزام بارجاع اﻻموال العمومية

إنّ

ـي الممض

ـي أسفل

م  ،اللّق

ـه  ) :اﻹس

ـب  ،الصف

…..……………………….….……………………………………………..………….

ـة (

……………...........................…….……………………………………………………………………..
...........................................................................................................

و الممثل القانوني لجمعية.......................................................................................................

……………………………………......................................................................…..

………….........................……………………………………………………..………………………..
........................................................................................................

ألتزم بإرجاع مبلغ التمويل العمومي في صورة الحصول على تمويل موازي من هيكل عمومي آخر بعنوان نفس المشروع أو نفس النشاط.

تونس في........................ ،
الممثل القانوني للجمعية

مﻼحظة

)اﻹسم  ،اللّقـب  ،الصفـة  ،التـاريخ والخـتم(

:اﻻمضاء معرف به طبقا للفصل عدد 7من اﻻمر عدد 5183ﻟسنة  2013اﻟمؤرخ في  13نوفمبر  2013و اﻟمتعل

اﻟعمومي ﻟلجمع ات

ض

معايير و اجراءات شرو

اسناد اﻟتمو ل

ﻣلﺤﻖ ﻋـ5ـﺪد

هﻴكل ﲤﻮﻳل ﻣكﻮ ت اﻟﱪ ﻣج اﻟﺘﻨﻔﻴذي ﻟلﻤﺸﺮوع
ﻣكﻮ ت
اﻟﱪ ﻣج

اﻟﺘﻨﻔﻴذي

ﻣﺮاﺣل اﻟﱪ ﻣج

اﳌﺘﻄلﺒﺎت
اﳌﺎدﻳﺔ

اﳌﺘﻄلﺒﺎت
اﳌﺎﻟﻴﺔ

اﻟكلﻔﺔ

اﻟﺘﻘﺪﻳﺮﻳﺔ

ﻟلﻤﺸﺮوع ﳌﺪة
ﺳﻨﺔ واﺣﺪة

ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳل

اﻟذاﰐ ﻟلﺠﻤﻌﻴﺔ

ﳌﺪة ﺳﻨﺔ واﺣﺪة

ﻟﺪﻳﻨﺎر اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ

ﺣﺠﻢ اﻟﺘﻤﻮﻳل

اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﳌﺪة ﺳﻨﺔ
واﺣﺪة ﻣﻄلﻮب

أوﻗﻒ ﺣﺠﻢ اﻟﺘﻤﻮﻳل اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ اﳌﻄلﻮب هذا ﲟﺒلﻎ ﲨلﻲ ﻗﺪرﻩ ) :ﳊﺮوف و اﻷرﻗﺎم ﻣع إﺣﺘﺴﺎب ﲨﻴع اﻷداءات ﻟﺪﻳﻨﺎر اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ(

وﳌﺪة ﺳﻨﺔ واﺣﺪة

.................................................................................................................................

)إﺳﻢ و ﻟﻘﺐ وﺻﻔﺔ اﳌﻤﻀﻲ(
اﻹﻣﻀﺎء و اﳋﺘﻢ

ﻣلﺤﻖ ع6ـﺪد

اﻻسم واللقب

الصفة

قائمة الكفاءات البشرية العاملة بالمشروع
اﻻختصاص

الشهائد العلمية

الشهائد التكوينية

عدد سنوات الخبرة

ﺗﻮﻧﺲ ﻓﻲ ..........

النقاط

اﻟﻤﺴﺆول ﻣﻦ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ) اﻻﺳﻢ واﻟﻠﻘﺐ واﻟﺨﺘﻢ (

ﻳﺮﺟﻰ ارﻓﺎق اﳉﺪول ﲟﺆﻳﺪات )ﺳﲑةذاﺗﻴﺔ +ﻧﺴخ ﻣﻦ اﻟﻮ ئﻖ اﳌﺆﻳﺪة ﻟلخﱪة (

الخبرة والكفاءة في مجال الطفولة
سنوات الخبرة في مجال الطفولة
السنة اﻷولى

ﻣلﺤﻖ ﻋـ7دد

الخدمات المقدّمة

النقاط

السنة الثانية
السنة الثالثة
السنة الرابعة

ﺗﻮﻧﺲ ﻓﻲ ..........

اﻟﻤﺴﺆول ﻣﻦ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ) اﻻﺳﻢ واﻟﻠﻘﺐ واﻟﺨﺘﻢ (

ﻳﺮﺟﻰ ارﻓﺎق اﳉﺪول ﲟﺆﻳﺪات )ﺳﲑةذاﺗﻴﺔ +ﻧﺴخ ﻣﻦ اﻟﻮ ئﻖ اﳌﺆﻳﺪة ﻟلخﱪة (

ﻣلﺤﻖ ﻋـ9دد

الخبرة في مجال إدارة التصرف والتسيير

سنوات الخبرة في مجال التصرف و
التسيير
السنة اﻷولى

البيان

النقاط

السنة الثانية
السنة الثالثة
السنة الرابعة
السنة الخامسة

ﺗﻮﻧﺲ ﻓﻲ ..........

اﻟﻤﺴﺆول ﻣﻦ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ) اﻻﺳﻢ واﻟﻠﻘﺐ واﻟﺨﺘﻢ (

ﻣلﺤﻖ ﻋـ10دد

الخبرة في جلب التمويﻼت) نماذج(
اﻟﺘﻤﻮﻳل اﻻﺟﻨﱯ

ﺑﻴﺎن اﳌﺸﺮوع اﳌﻤﻮل

ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺪﻋﻢ

ﺗﻮﻧﺲ ﻓﻲ ..........

اﻟﻤﺴﺆول ﻣﻦ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ) اﻻﺳﻢ واﻟﻠﻘﺐ واﻟﺨﺘﻢ (

ﻣلﺤﻖ ﻋـ11دد

بطاقة زيارة مركب طفولة المغيلة
الكائن بوﻻية سيدي بوزيد

يشهد السيد)ة( من المندوبية الجهوية لشؤون المرأة واﻷسرة سيدي بوزيد،
أن السيد)ة( ممثل)ة( عن جمعية.......... ..................................صاحب بطاقة تعريف وطنية عدد

.....................الصادرة بتاريخ  ..........................قد أدى زيارة معاينة إلى "مركب الطفولة وفضاء

الطفولة المبكرة المغيلة" بتاريخ ..........................

ممثل المندوبية الجهوية

لشؤون المرأة واﻷسرة سيدي بوزيد

ممثل الجمعية

)اﻻسمواللّقـب والصفـة(

اﻻسمواللّقـب والصفـة(

اﻹمضاء

اﻹمضاء

ﻣلﺤﻖ ﻋـ13دد

بطاقة زيارة

نادي أطفال مزران الكائن بجربة وﻻية مدنين
يشهد السيد)ة( من المندوبية الجهوية لشؤون المرأة واﻷسرة مدنين،
أن السيد)ة( ممثل)ة( عن جمعية.......... ..................................صاحب بطاقة تعريف وطنية عدد

.....................الصادرة بتاريخ  ..........................قد أدى زيارة معاينة إلى "نادي أطفال مزران"

بتاريخ ..........................

ممثل المندوبية الجهوية

لشؤون المرأة واﻷسرة مدنين

ممثل الجمعية

)اﻻسمواللّقـب والصفـة(

اﻻسمواللّقـب والصفـة(

اﻹمضاء

اﻹمضاء

ﻣلﺤﻖ ﻋـ14دد

استمارات جابة

اﳌن ية اﳌعتمدة ﻻنجازاﳌشروع :

 .1مدة انجاز اﳌشروع.................................................................................................................:
 .2مراحل انجاز اﳌشروع..........................................................................................................

 .3ت لفة مفصلة ﳌراحل اﳌشروع ............................................................................................
 .4التم
.5

اﳌق ح ﻻنجاز اﳌشروع والنتائج ............................................................................

س اتجية اﳌتوخاة لضمان نجاح اﳌشروع واستمراره...................................................

 .6النتائج الكمية من انجاز اﳌشروع .................................................................................
 .7النتائج النوعية من انجاز اﳌشروع ..............................................................................
 .8الدراسة قتصادية بما ذلك اﳌتطلبات اﳌادية واﳌالية ﻻنجازه:

.....................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

 .9ي ل م ونات ال نامج التنفيذي للمشروع
م ونات
ال نامج
التنفيذي

مراحل
ال نامج

.11فر ق عمل اﳌشروع :

اﳌتطلبات ال لفة
اﳌالية التقدير ة

م
سبة
التمو ل التمو ل
الذا ي العمومي
ل معية اﳌطلوب

........................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
 .10ال ي ل داري للمشروع وم ام م

 .11الس ة الذاتية ﻷعضاء الفر ق ومؤ ﻼ م

...............................................................................................

.......................................................................................................................................................

إمضاء ختم رئ س ا معية

ﻣلﺤﻖ ﻋـ15دد اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﺪاﺧلﻴﺔ ﻟﺘﺴﻴﲑ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻄﻔﻮﻟﺔ

النظام الداخلي لتسيير نادي أطفال
تعريف المؤسسة:

نادي أطفال مزران هو مؤسسة اجتماعية تربوية عمومية قارة تحتضن أطفال الجوار
المتراوحة أعمارهم ما بين  6و 18سنة لتعاطي أنشطة ترفيهية وثقافية وعلمية ورياضية وفنية
مختلفة ومتنوعة وتتﻼءم مع رغباتهم وميوﻻتهم وقدراتهم.

طبيعة الخدمات المقدمة من قبل المؤسسة:

تأمين خدمات التنشيط التربوي اﻻجتماعي من خﻼل ممارسة أنشطة مختلفة ومتنوعة موجهة
ﻷطفال الجوار.
مهام المؤسسة:

 -استقبال اﻷطفال الراغبين في ممارسة أنشطة تربوية.

 تأمين اﻷطفال داخل المؤسسة وفي اﻷنشطة الخارجية التي يتم تنظيمها أو المشاركة فيها المساهمة في النمو الجسمي والعقلي والعاطفي واﻻجتماعي لﻸطفال.-التنشئة اﻻجتماعية لﻸطفال.

 -تنمية قدرات اﻷطفال وإبراز مواهبهم

 -وقاية اﻷطفال من اﻻنحراف والسلوكات المحفوفة بالمخاطر.

 -تعزيز قيم المواطنة واﻷصالة والتسامح واﻻعتدال لدى اﻷطفال.

 -تربية اﻷطفال على محبة الوطن وتفتحهم على حضارات أخرى.

 -العمل على التواصل مع اﻷولياء فيما يخص أطفالهم.

 -إعادة إدماج اﻷطفال المنقطعين عن الدراسة في المسار الدراسي أو المسارات البديلة

اﻷخرى.

 -تعزيز الشراكات مع مؤسسات شبيهة.

مﻼمح الفئة المستفيدة من خدمات المؤسسة:

 -اﻷطفال المتراوحة أعمارهم بين  6و 18سنة المتمدرسين أو المنقطعين عن الدراسة.

-

اﻻنفتاح على المحيط الخارجي للمؤسسة وذلك من خﻼل تقديم أنشطة موجهة ﻷولياء
اﻷطفال ومتساكني المنطقة.

مﻼمح اﻹطارات التربوية ومهامها:

 يجب أن يكون بنادي اﻷطفال  4إطارات تربوية 2 :أساتذة شباب وطفولة و  2مربي طفولة بمافيهم المدير متخرجين من المعهد العالي ﻹطارات الطفولة قرطاج درمش.
 -يجب أن تكون اﻹطارات التربوية من الجنسين وبالتناصف.

 تتمثل مهام اﻹطارات التربوية في تنشيط اﻷطفال وتأطيرهم من خﻼل تقديم أنشطة تربويةمتنوعة وهادفة تهدف إلى تنمية مهاراتهم والمساهمة في بناء شخصيتهم وحمايتهم من السلوكات
المحفوفة بالمخاطر وذلك في كنف احترام حقوق الطفل.
 مدير المؤسسة يجب أن يكون أستاذ شباب وطفولة ويتولى إدارة المؤسسة والتواجد بها طيلةوقت فتح المؤسسة كما يتولى اﻹشراف على اﻹطارات التربوية والعمالية العاملة بالمؤسسة
والتنسيق بينها.
 يقوم مدير المؤسسة بمهمة التنسيق مع المندوبية الجهوية في المسائل اﻹدارية ومع إطار التفقدواﻹرشاد البيداغوجي بالجهة في البرامج والمسائل البيداغوجية.

 مدير المؤسسة مطالب بتوفير الظروف المﻼئمة لضمان سﻼمة التجهيزات المتوفرة بالمؤسسةوحمايتها من السرقة واﻻتﻼف وذلك بالتنسيق مع اﻹطارات التربوية والعمالية العاملة بالمؤسسة.
 يتعين على اﻹطارات التربوية حماية اﻷطفال وضمان سﻼمتهم داخل المؤسسة وفي اﻷنشطةالخارجية التي تنظمها المؤسسة أو تشارك فيها.

 يتعين على اﻹطارات التربوية أن يكونوا في حالة صحية بدنية ونفسية جيدة تمكنهم من ممارسةمهامهم على أحسن وجه.
 يتعين على اﻹطارات التربوية أن يكونوا متمتعين بحسن السيرة والسلوك وخلوهم من السوابقالعدلية.
اﻹطار العمالي ومهامه:

يجب أن يكون اﻹطار العمالي لنادي اﻷطفال متكونا من  3إطارات عمالية وهي كالتالي:

-

-

حارس ليلي :يتولى الحراسة الليلية للمؤسسة وحمايتها من جميع اﻷخطار كالسرقة
وغيرها ،يجب أن يكون مستواه التعليمي من السنة اﻷولى تعليم ثانوي إلى السنة الرابعة
تعليم ثانوي غير كاملة نظام قديم أو ما يعادلها نظام جديد.
حارس نهاري :يتولى حراسة المؤسسة نهارا ،كما يتعين عليه أن يعوض الحارس الليلي
وعون النظافة في مهامهما في صورة تمتع أحدهما بعطلة مرض أو عطلة سنوية .يجب
أن يكون مستواه التعليمي من السنة اﻷولى تعليم ثانوي إلى السنة الرابعة تعليم ثانوي غير
كاملة نظام قديم أو ما يعادلها نظام جديد.
عون نظافة :يتولى تنظيف المؤسسة نهارا كما يتعين عليه أن يعوض الحارس النهاري في
مهامه في صورة تمتعه بعطلة مرض أو عطلة سنوية .يجب أن ﻻ يتجاوز مستواه
الدراسي السنة السادسة من التعليم اﻻبتدائي أو اﻷساسي.
يتعين على اﻹطارات العمالية أن يكونوا في حالة صحية بدنية ونفسية جيدة تمكنهم من
ممارسة مهامهم على أحسن وجه.
يتعين على اﻹطارات العمالية أن يكونوا متمتعين بحسن السيرة والسلوك وخلوهم من
السوابق العدلية.
يمنع منعا باتا على اﻹطارات العمالية التعامل مباشرة مع اﻷطفال أو استخدامهم في تنشيط
اﻷطفال أو مرافقتهم وكل اخﻼل في ذلك يتحمل مسؤوليته مدير المؤسسة واﻹطارات
التربوية العاملة معه.

توقيت عمل المؤسسة والعطل:

 -التوقيت الشتوي :من  1سبتمبر إلى  30جوان

* أيام الثﻼثاء واﻷربعاء والخميس والجمعة والسبت من الساعة التاسعة صباحا إلى الساعة
الخامسة مساء )  (17:00 -9:00دون انقطاع.
* يوم اﻷحد من الساعة التاسعة صباحا إلى الساعة الواحدة بعد الزوال ).(13:00 -9:00

 التوقيت الصيفي :من  1جويلية إلى  31أوت حصة واحدة من الساعة الثامنة صباحا إلىالساعة الواحدة بعد الزوال ) (13:00 -8:00كامل أيام اﻷسبوع.

 التوقيت خﻼل شهر رمضان :من الساعة التاسعة صباحا إلى الساعة الثانية بعد الزوال )-9:00 (14:00كامل أيام اﻷسبوع.
 -يجب أن يكون يوم اﻻثنين يوم راحة أسبوعية.

 -يتمتع اﻹطارات التربوية والعمالية العاملة بالمؤسسة بالتداول بعطلة سنوية بـ  30يوما.

كيفية عمل وتسيير المؤسسة:

يتولى مدير المؤسسة تسييرها طبقا لما نص عليه هذا النظام الداخلي باﻹضافة إلى توجيهات
إطار التفقد واﻹرشاد البيداغوجي بالجهة.

التسيير اﻹداري:

يتعين على مدير المؤسسة:
-

اﻹشراف على اﻷعوان العاملين معه ومتابعة ملفاتهم
إعداد المشروع السنوي للمؤسسة بالتنسيق مع اﻹطارات العاملة معه
إعداد جداول العمل اﻷسبوعي لﻺطارات العاملة معه وتعليقها ببهو المؤسسة بعد
المصادقة عليها من قبل إطار التفقد بالجهة.
متابعة المراسﻼت اﻹدارية )دفتر الصادرات ،دفتر الواردات(
متابعة حضور اﻷطفال )كراس تواتر اﻷطفال ،ملفات اﻷطفال ،دفتر اﻻنخراطات(
مسك أختام ومفاتيح وملف المؤسسة
إعداد قائمة في اﻷثاث والتجهيزات المتحصل عليها من المندوبية الجهوية بمدنين وحالتها
عند اﻻستﻼم والقيام بجرد لﻸثاث والتجهيزات والحالة التي عليها عند انتهاء فترة التعاقد
وذلك قبل تسليمها للمندوبية الجهوية بمدنين.
متابعة اﻷثاث والتجهيزات المتوفرة بالمؤسسة )دفتر جرد اﻷثاث والتجهيزات(
متابعة التصرف في المخزون )دفتر المغازة(
متابعة تأمين اﻷطفال )ملف التأمين(
متابعة المناشير والمذكرات الصادرة في المجال )ملف المناشير والمذكرات(
تدوين جلسات العمل التي تعقد بالمؤسسة )دفتر محاضر الجلسات(
توثيق التظاهرات واﻷنشطة التي تنظمها أو تشارك فيها المؤسسة
مسك اﻷرشيف الخاص بالمؤسسة والمحافظة عليه
مسك السجل التاريخي للمؤسسة
مسك السجل الذهبي للمؤسسة

التسيير المالي:

يتعين على الجمعية من خﻼل ممثلها التصرف في منحة التصرف التي تسندها لها الوزارة
لضمان تسيير المؤسسة وفي هذا اﻹطار يتعين عليها القيام بما يلي:
 خﻼص اﻹطارات التربوية والعمالية التي ستتولى العمل بالمؤسسة. -شراء وتوفير مستلزمات التنشيط مثل اﻷوراق واﻷقﻼم واﻷلوان المائية......

-

خﻼص معلوم تأمين اﻷطفال.
خﻼص فواتير استهﻼك الماء والكهرباء.
التكفل بخﻼص المصاريف الطارئة مثل )اصﻼح زجاج النافذة ،اصﻼح الحنفية.(....،
قبول اﻷطفال مجانا

يتعين على الجمعية موافاة المندوبية الجهوية للمرأة واﻷسرة والطفولة وكبار السن بمدنين بتقرير
أدبي ومالي كل ثﻼثة أشهر يبين أوجه صرف المنحة المسندة من الوزارة ومدعما بالوثائق
الثبوتية الﻼزمة.
كل اخﻼل من قبل الجمعية أو ممثلها بالتزام من اﻻلتزامات المذكورة أعﻼه يترتب عنه فسخ
التعاقد مع الجمعية.

التنسيق مع المندوبية الجهوية:

* يتعين على مدير المؤسسة التنسيق مع المندوبية الجهوية للمرأة واﻷسرة والطفولة وكبار السن
بمدنين فيما يلي:
 -المسائل اﻹدارية

 تجهيز المؤسسة بالتجهيزات الﻼزمة حسب اﻹمكانيات. -حضور اﻻجتماعات واﻷيام البيداغوجية والتكوينية.

 المشاركة في التظاهرات الجهوية التي تنظمها المندوبية. -التنسيق مع المندوبية عند حدوث أي طارئ.

خضوع المؤسسة لرقابة سلك التفقد واﻹرشاد البيداغوجي فيما يتعلق بالنقاط التالية:

متابعة سير المؤسسة:

* يتم زيارة المؤسسة من قبل إطارات التفقد واﻹرشاد البيداغوجي خﻼل الست أشهر اﻷولى مرة
واحدة في الشهر على اﻷقل لمتابعة سير العمل بالمؤسسة والبرامج والمشاريع التربوية الموجهة
لﻸطفال وتوجيه وارشاد اﻹطارات العاملة بها.

* يتم زيارة المؤسسة من قبل إطارات التفقد واﻹرشاد البيداغوجي خﻼل الست أشهر الثانية مرة
واحدة كل شهرين على اﻷقل.
* يتم زيارة المؤسسة من قبل إطارات التفقد واﻹرشاد البيداغوجي كلما استدعى اﻷمر ذلك.

* ﻻ يمكن لمدير المؤسسة أو اﻹطارات التربوية أو العمالية رفض زيارة المؤسسة من قبل سلك
التفقد واﻹرشاد البيداغوجي أو موظفي المندوبية الجهوية للمرأة واﻷسرة والطفولة وكبار السن
بمدنين أو موظفي وزارة المرأة واﻷسرة والطفولة وكبار السن باﻹدارة المركزية.
* يمكن لتلك الزيارات أن تتم دون سابق إعﻼم وأثناء أوقات عمل المؤسسة أو خارجها.
اﻻنضباط والحضور:

* يتعين على مدير المؤسسة إعداد مشروع جداول توقيت عمل اﻹطارات التربوية بالتنسيق
معها وﻻ يتم اعتماده إﻻ بعد المصادقة عليه من طرف متفقد الطفولة بالجهة.

* يتعين على مدير المؤسسة مسك بطاقات حضور اﻹطارات التربوية والعمالية العاملة معه
ومتابعة حضورهم وانضباطهم.
* يتعين على مدير المؤسسة إعﻼم المندوبية الجهوية للمرأة واﻷسرة والطفولة وكبار السن بمدنين
وإطار التفقد بالجهة بكل غياب أو اخﻼل في اﻻنضباط والحضور من قبل اﻹطارات التربوية
والعمالية العاملة معه.
* يتعين على مدير المؤسسة إطﻼع إطار التفقد واﻹرشاد البيداغوجي وموظفي الوزارة على
المستويين الجهوي والمركزي على بطاقات الحضور في صورة طلبها.

الدراسة والمصادقة على البرامج والمشاريع التربوية الموجهةلﻸطفال:

يتولى مدير المؤسسة بالتنسيق مع اﻹطارات التربوية العاملة معه إعداد مشروع البرنامج السنوي
للمؤسسة في إطار البرامج الرسمية للوزارة وﻻ يدخل حيز التنفيذ إﻻ بعد دراسته والمصادقة عليه
من قبل إطار التفقد بالجهة كذلك الشأن بالنسبة لمختلف المشاريع التربوية الموجهة لﻸطفال.
التوجيه واﻹرشاد البيداغوجي:

* يتعين على مدير المؤسسة واﻹطارات التربوية اﻻلتزام بتطبيق توجهات الوزارة في مجال
التنشيط التربوي اﻻجتماعي بالتنسيق مع المندوبية الجهوية للمرأة واﻷسرة والطفولة وكبار السن
بمدنين وسلك التفقد واﻹرشاد البيداغوجي بالجهة.
* يتعين على مدير المؤسسة واﻹطارات التربوية اﻻلتزام بتوجيهات وتعليمات إطارات التفقد
واﻹرشاد البيداغوجي والعمل على تطبيقها.

النظام الداخلي لتسيير مركب طفولة
التعريف المؤسسة:

هــو مؤسســة اجتماعيــة تربويــة تقــدم خدمــات الوقايــة والتنشــيط التربـــوي اﻻجتماعــي
ﻷطفال الجــوار وتؤ ّمن اﻹحاطــة التربويــة والنفســية لهــم.

ينتفـع بخدمات مركب الطفولة اﻷطفال المتراوحـة أعمارهـم بيـن 6و 18ســنة ،على اعتبار أنهم
مهددون أو فاقدون للســند العائلــي أومنتمون إلى عائﻼت غيــر قــادرة علــى اﻹحاطة بهم
بسـبب شكل من أشكال القصور ،أو جراء معاناتها من صعوبـات اجتماعيـة أواقتصاديـة،
أوغيرها مما ينجر عنه تعطيل لمسار نشأة الطفل المعني أو تهديد على معنى الفصل  20من
مجلة حماية الطفل ،يتطلب التعهد به ومرافقته بالخدمات النهارية التي تسديها مركبات الطفولة.
الخدمات المؤ ّمنة بمركبات الطفولة:

تقدممركبـات الطفولـة خدمـات نهارية متعـددة ،وتصنف فنيا بخدمات الوسط الطبيعي؛ وهي
صيغة كفالة تهـدف إلـى تأميـن المتابعـات اﻻجتماعيـة والتربويـة لﻸطفـال المكفوليـن )إعاشـة
وملبــس ومستحقات يومية ومرافقــة تربويــة ومدرسية وصحية ،ومتابعــة نفسـانـية ومرافقة(...
إلــى جانــب تأمين التنشــيط التربــوي اﻻجتماعـي لمنظوريها ولكافـة أطفـال الجـوار ،كمــا
تدعــم قــدرات اﻷســر بمرافقتها في تنشــئة أبنائهــا وتهيئتهم لﻼندماج فــي المجتمــع.
مهام مركبات الطفولة:

تعمــل مركبات الطفولة علــى توفيــر الحمايــة لــكل اﻷطفال وتقريب الخدمات مــن مســتحقيها
عبــر إحــداث مركبــات للطفولــة بالمناطــق ذات اﻷولويــة ،وتسعى إلى الترفيــع ســنويا فــي
عــدد اﻷطفــال المكفوليــن بهــا بحســب حاجـات الجهــات؛كما تراهن على تحســين نوعيــة
التعهــد باﻷطفــال عبر دعــم قــدرات المتدخليــن مــن مهنييــن وأسر دون فصل الطفل عن
وسطه الطبيعي ومحيط نشأته اﻷسرية ،بحيث يقع استثمار اﻷنساق اﻻجتماعية في محيط النشأة،
وتوفير ما يحتاجه الطفل من مستحقات وتعهد نفساني واجتماعي وتربوي وترفيهي عبرتردده
على المؤسسة.

ويعتبر تعهد مركب الطفولة بمنظوريه كفالة ويتمثل دوره في:

 استقبال اﻷطفال المتمدرسين المتراوحة أعمارهم بين  6و 18سنة،والراغبين في ممارسةأنشطة تربوية.
 العمل على تنمية القدرات الجسمية والعقلية والعاطفية واﻻجتماعية لﻸطفال. -التنشئة اﻻجتماعية لﻸطفال.

 -تنمية قدرات اﻷطفال وإبراز مواهبهم.

 -وقاية اﻷطفال من اﻻنحراف والسلوكات المحفوفة بالمخاطر.

 -تعزيز قيم المواطنة واﻷصالة والتسامح واﻻعتدال لدى اﻷطفال.

 تربية اﻷطفال على محبة الوطن وتفتحهم على حضارات أخرى. -العمل على التواصل مع اﻷولياء فيما يخص أطفالهم.

 -إعادة إدماج اﻷطفال المنقطعين عن الدراسة في المسار الدراسي أو المسارات البديلة

اﻷخرى.

مﻼمح الفئة المستفيدة من الخدمات:

 أطفال يعيشون وضعية اجتماعية صعبة )عجز مادي( يتم قبولهم بعد عرض ملفاتهم علىاللجنة الجهوية للقبول.
 أطفال متمدرسين من  6سنوات إلى حين إدماجهم )بالعائلة ،تشغيل ،زواج( تقديم خدمات التنشيط التربوي اﻻجتماعي ﻷطفال الجوار )المنطقة السكنية(.مﻼمح اﻹطارات التربوية :

يجب أن يكون بمركب الطفولة  6إطارات تربوية من خريجي المعهد اﻷعلى ﻹطارات
الطفولة بما في ذلك المدير  3مربين يهتمون بالرعاية و 3مربين يهتمون بالتنشيط التربوي
اﻻجتماعي.
يجب أن تكون اﻹطارات من الجنسين وبالتناصف.

تتمثل مهام اﻹطارات التربوية في:

 تأمين مختلف الخدمات المتعلقة بتأطير اﻷطفال ورعايتهم في إطار فريق عمل المؤسسة بصرفالنظر عن مواقع العمل أوالخطة التي يشغلها كل مربي.
الحرص على تأمين الحماية الجسدية والمعنوية لﻸطفال من كل أصناف التهديدات ،بالوسطالطبيعي ونوادي التنشيط ،أو من خارجها وعدم استعمال أية ألفاظ أو إشارات مهينة ،والعمل على
تحقيق قيم تقدير الذات.
 تأمين كل ظروف الرعاية المﻼئمة للطفل وتطوير المهارات الحياتية لﻸطفال ،وذلك بحرص كلمن موقعه خاصة على :
 نظافة الطفل . مشاركة اﻷطفال في تناول الوجبات ،وتقييم جودتها والعمل على تأمين التربية على آدابالطعام )البسملة والحمدلة – استعمال المنديل -غسل اليدين -الجلوس المستقيم -عدم الحديث
خﻼل الطعام -عدم التمييز بين اﻷطعمة -حسن استعمال أدوات اﻷكل .(....
 ضمان استقﻼلية الطفل وتعويده على التعويل على نفسه . ضمان مشاركة اﻷطفال في تأمين خدماتهم الحياتية . مراقبة الوضع الصحي لﻸطفال والتنسيق مع إدارة المؤسسة لتأمين مرافقتهم لدى الوحداتالصحية والحرص على تأمين ظروف السﻼمة الكافية .
 تأمين الرعاية التربوية والمدرسية والمهنية والتنشيطية بمعيّة فريق العمل،وذلك من خﻼل : توفير اﻷدوات المدرسية بالتنسيق مع اﻹدارة والمغازة . المساعدة على أداء الفروض والواجبات المدرسية. التنسيق مع فريق العمل من أجل إعداد برامج مرافقة وتأطير ورعاية كفيلةبتحسين المستويات الدراسية والتربوية والتكوينية الخصوصية لكل طفل.
 تأمين اﻷنشطة المتنوعة التي تستجيب لحاجيات اﻷطفال وتوفر لهم ظروفالتواصل والمشاركة والترفيه.
 إعداد برامج تربوية وتنشيطية مﻼئمة ﻻحتياجات اﻷطفال ،والعمل على إثراءالتدخﻼت من خﻼل التفتح على المحيط والتعاون في إطار العمل الشبكي
والتشاركي.

 مسؤولية مربي الوسط الطبيعي ﻻ تُعفي مدير المؤسسة وبقية فريق العمل من التعاون علىتأمين كل ظروف الحماية والسﻼمة والرعاية.
 مدير المؤسسة يجب أن يكون إطارا تربويا أو إطارا مختصا ويتولى إدارة المؤسسة والتواجدبها طيلة وقت فتح المؤسسة كما يتولى اﻹشراف على اﻹطارات التربوية والعمالية العاملة
بالمؤسسة والتنسيق بينها.
 يقوم مدير المؤسسة بمهمة التنسيق مع المندوبية الجهوية في المسائل المتعلقة بالتسيير اﻹداريوالمالي للمؤسسة ومع إطار التفقد واﻹرشاد البيداغوجي بالجهة في البرامج والمسائل
البيداغوجية.

 مدير المؤسسة مطالب بتوفير الظروف المﻼئمة لضمان سﻼمة التجهيزات المتوفرة بالمؤسسةوحمايتها من السرقة واﻹتﻼف وذلك بالتنسيق مع اﻹطارات التربوية والعمالية العاملة بالمؤسسة.
 يتعين على اﻹطارات التربوية أن يكونوا في حالة صحية بدنية ونفسية جيدة تمكنهم من ممارسةمهامهم على أحسن وجه.
 يتعين على اﻹطارات التربوية أن يتمتعوا بحسن السيرة والسلوك وخلوهم من السوابق العدلية.مﻼمح اﻹطارات المختصة:
يجب أن يكون بمركب الطفولة أخصائي نفساني وأخصائي اجتماعي.

تتمثل مهام اﻷخصائي النفساني في التدخل النفساني في كل مراحل التعهد بالطفل منذ قبوله
بالمؤسسة إلى غاية إدماجه ،وذلك من خﻼل:
 إعداد تقرير يتضمن تشخيص الوضع النفساني للطفل ،وتحديد الصعوبات،اﻻضطرابات ،اﻷمراض النفسية ومختلف القدرات واﻹمكانات .

 التعه د النفس اني بالح اﻻت عن د الطل ب-ع ن طري ق إع ﻼم كت ابي -أو عن د اﻻقتض اء،خﻼل المتابعة والمرافقة والتوجيه والتنسيق لتأمين العﻼج النفسي،

 يق وم اﻷخص ائي النفس اني باختي ار اﻵلي ات والتقني ات المناس بة للتش خيص والمرافق ةالنفسانية للطفل في محيطه المؤسساتي والعائليبهدف إعادة إدماجه اﻻجتماعي.

 المشاركة في إطار فري ق العم ل للتعه د بوض عيات اﻷطف ال ،م ع الح رص عل ى تمك ينالمت دخلين م ن المعلوم ات الض رورية ح ول الوض عية النفس ية للطف ل ك ل فيم ا يخص ه،

وذلك عبر موافاة مدير المؤسسة بكل المعلومات الخاص ة بالطف ل كتابي ا ،عل ى أﻻّ يق وم
هذا اﻷخير بتقديمها خﻼل اجتماعات فريق العمل إﻻ في ح دود الض رورة بالتنس يق م ع

اﻷخصائي النفساني .

 إعداد تقارير المتابعة النفسية حول مدى تجاوب الطفل مع البرنامج اﻻفرادي الخاصبه.
وتتمثل مهام اﻷخصائي اﻻجتماعي في التدخل اﻹجتماعي في كل مراحل التعهد بالطفل منذ قبوله
بالمؤسسة إلى غاية إدماجه ،وذلك من خﻼل:

 القيام بالبحوث اﻻجتماعية المتعلقة بالطفل منذ قبوله بالمؤسسة إلى غاية إدماجه وتحيينهابصفة دورية،

 متابعة ودراسة وضعيات اﻷطفال المهددين والعمل على تشخيص المشكﻼت اﻻجتماعيةوحلها،

 مرافقة العائﻼت من خﻼل اﻹرشاد والتوجيه والتّ ْحسيس على استعادة دورها في اﻹحاطةبالطفل المعني ورعايته ،وذلكفي إطار عﻼقة مساعدة،

 التنسيق مع الهياكل والمنظمات والمجتمع المدني في عملية التعهد باﻷطفال وعائﻼتهم، -المشاركة في إطار فريق عمل في خصوص التعهد بوضعيات اﻷطفال،

 إعداد تقارير المتابعة اﻻجتماعية حول مدى تجاوب الطفل مع البرنامج اﻻفرادي الخاصبه.

 إعداد التقارير الخصوصية المنصوص عليها بالمذكرات الصادرةو عن اﻹدارة العامةللطفولة.
اﻹطارالعمالي ومهامه:

يجب أن يكون اﻹطار العمالي لمركب طفولة متكونا من  6إطارات عمالية وهي كالتالي:
 حارس ليلي :يتولى الحراسة الليلية للمؤسسة وحمايتها من جميع اﻷخطار كالسرقةوغيرها ،ويجب أن يكون مستواه التعليمي من السنة اﻷولى تعليم ثانوي إلى السنة الرابعة
تعليم ثانوي غير كاملة نظام قديم أو ما يعادلها نظام جديد.
 حارس نهاري :يتولى حراسة المؤسسة نهارا ،كما يتعين عليه أن يعوض الحارس الليليوعون النظافة في مهامهما في صورة تمتع أحدهما بعطلة مرض أو عطلة سنوية،ويجب
أن يكون مستواه التعليمي من السنة اﻷولى تعليم ثانوي إلى السنة الرابعة تعليم ثانوي غير
كاملة نظام قديم أو ما يعادلها نظام جديد.
 عوني نظافة 1 :يتولى تنظيف المؤسسة نهارا كما يتعين عليه أن يعوض الحارسالنهاري في مهامه في صورة تمتعه بعطلة مرض أو عطلة سنوية ،يجب أن ﻻ يتجاوز
مستواه الدراسي السنة السادسة من التعليم اﻹبتدائي أو اﻷساسي 1يتولى تنظيف واﻻهتمام
بشؤون المطبخ ومساعدة الطباخ.
 طباخ :يهتم بكافة شؤون المطبخ. -حافظ مغازة :يتولى إدارة شؤون المغازة.

 يتعين على اﻹطارات العمالية أن يكونوا في حالة صحية جيدة بدنية ونفسية جيدة تمكنهم منممارسة مهامهم على أحسن وجه.
 يتعين على اﻹطاراتالعمالية أن يكونوا يتمتعون بحسن السيرة والسلوك وخلوهم منالسوابق العدلية.
يمنع منعا باتا على اﻹطارات العمالية التعامل مباشرة مع اﻷطفال أو استخدامهم في التنشيط أو
تقديم خدمات الرعاية أو مرافقتهم وكل إخﻼل في ذلك يتحمل مسؤوليته مدير المؤسسة
واﻹطارات التربوية العاملة معه.
توقيت عمل المؤسسة:
التوقيت الشتوي من  1سبتمبر إلى  30جوان.

* أيام اﻻثنين والثﻼثاء واﻷربعاء والخميس والجمعة والسبت من الساعة التاسعة صباحا إلى
الساعة الخامسة مساء دون انقطاع.

* يوم اﻷحد من الساعة التاسعة صباحا إلى الساعة الواحدة بعد الزوال.

التوقيت الصيفي :من  1جويلية إلى  31أوت حصة واحدة من الساعة الثامنة صباحا إلى الساعة
الواحدة بعد الزوال.

 -يجب أن يتمتع إطارات وأعوان المركب بيوم عطلة أسبوعية بالتداول.

 -يجب أن يتمتع إطارات وأعوان المركببالتداول بعطلة سنوية بـ 30يوما.

كيفية عمل وتسيير المؤسسة:

يتولى مدير المؤسسة تسييرها طبقا لما نص عليه هذا النظام الداخلي باﻹضافة إلى توجيهات
إطار التفقد واﻹرشاد البيداغوجي بالجهة.
التسيير اﻹداري:

يتعين على مدير المؤسسة:
-

اﻹشراف على اﻷعوان العاملين معه ومتابعة ملفاتهم.
إعداد المشروع السنوي للمؤسسة بالتنسيق مع اﻹطارات العاملة معه.
إعداد جداول العمل اﻷسبوعي لﻺطارات العاملة معه وتعليقها ببهو المؤسسة بعد
المصادقة عليها من قبل إطار التفقد بالجهة.
متابعة المراسﻼت اﻹدارية )دفتر الصادرات ،دفتر الواردات(
متابعة حضور اﻷطفال )كراس تواتر اﻷطفال ،ملفات اﻷطفال ،دفتر اﻻنخراطات(
مسك أختام ومفاتيح وملف المؤسسة

-

إعداد قائمة في اﻷثاث والتجهيزات المتحصل عليها من المندوبية وحالتها عند اﻻستﻼم
والقيام بجرد لﻸثاث والتجهيزات والحالة التي عليها عند انتهاء فترة التعاقد وذلك قبل
تسليمها للمندوبية.
متابعة اﻷثاث والتجهيزات المتوفرة بالمؤسسة )دفتر جرد اﻷثاث والتجهيزات(
متابعة التصرف في المخزون )دفتر المغازة(
متابعة تأمين اﻷطفال )ملف التأمين(
متابعة المناشير والمذكرات الصادرة في المجال )ملف المناشير والمذكرات(
تدوين جلسات العمل التي تعقد بالمؤسسة )دفتر محاضر الجلسات(
توثيق التظاهرات واﻷنشطة التي تنظمها أو تشارك فيها المؤسسة
مسك اﻷرشيف الخاص بالمؤسسة والمحافظة عليه
مسك السجل التاريخي للمؤسسة
مسك السجل الذهبي للمؤسسة.

التسيير المالي:

يتعين على الجمعية من خﻼل ممثلها التصرف في منحة التصرف التي تسندها لها الوزارة
لضمان تسيير المؤسسة وفي هذا اﻹطار يتعين عليها القيام بما يلي:
-

خﻼص اﻹطارات التربوية والعمالية التي ستتولى العمل بالمؤسسة.
شراء وتوفير مستلزمات التنشيط مثل اﻷوراق واﻷقﻼم واﻷلوان المائية......
خﻼص معلوم تأمين اﻷطفال.
تامين اﻻحتياجات الحياتية للطفل اﻹعاشة ،توفير اللباس ،وشراء المستلزمات المدرسة،
وخﻼص مصاريف التداوي.
خﻼص فواتير استهﻼك الماء والكهرباء.
التكفل بخﻼص المصاريف الطارئة مثل )اصﻼح زجاج النافذة ،اصﻼح الحنفية.(....،
قبول اﻷطفال مجانا.

يتعين على الجمعية موافاة المندوبية الجهوية للمرأة واﻷسرة والطفولة وكبار السن بتقرير أدبي
ومالي كل ثﻼثة أشهر يبين أوجه صرف المنحة المسندة من الوزارة ومدعما بالوثائق الثبوتية
الﻼزمة.
كل اخﻼل من قبل الجمعية أو ممثلها بالتزام من اﻻلتزامات المذكورة أعﻼه يترتب عنه فسخ
التعاقد مع الجمعية.

التنسيق مع المندوبية الجهوية:

* يتعين على مدير المؤسسة التنسيق مع المندوبية الجهوية للمرأة واﻷسرة والطفولة وكبار السن
بمدنين فيما يلي:
 -المسائل اﻹدارية.

 تجهيز المؤسسة بالتجهيزات الﻼزمة حسب اﻹمكانيات. -حضور اﻻجتماعات واﻷيام البيداغوجية والتكوينية.

 المشاركة في التظاهرات الجهوية التي تنظمها المندوبية. -التنسيق مع المندوبية عند حدوث أي طارئ.

خضوع المؤسسة لرقابة سلك التفقد واﻹرشاد البيداغوجي فيما يتعلق بالنقاط التالية:

متابعة سير المؤسسة:

* يتم زيارة المؤسسة من قبل إطارات التفقد واﻹرشاد البيداغوجي خﻼل الست أشهر اﻷولى مرة
واحدة في الشهر على اﻷقل لمتابعة سير العمل بالمؤسسة والبرامج والمشاريع التربوية الموجهة
لﻸطفال وتوجيه وارشاد اﻹطارات العاملة بها.

* يتم زيارة المؤسسة من قبل إطارات التفقد واﻹرشاد البيداغوجي خﻼل الست أشهر الثانية مرة
واحدة كل شهرين على اﻷقل.
* يتم زيارة المؤسسة من قبل إطارات التفقد واﻹرشاد البيداغوجي كلما استدعى اﻷمر ذلك.

* ﻻ يمكن لمدير المؤسسة أو اﻹطارات التربوية أو العمالية رفض زيارة المؤسسة من قبل سلك
التفقد واﻹرشاد البيداغوجي أو موظفي المندوبية الجهوية للمرأة واﻷسرة والطفولة وكبار السن
بمدنين أو موظفي وزارة المرأة واﻷسرة والطفولة وكبار السن باﻹدارة المركزية.
* يمكن لتلك الزيارات أن تتم دون سابق إعﻼم وأثناء أوقات عمل المؤسسة أو خارجها.
 -اﻻنضباط والحضور:

* يتعين على مدير المؤسسة إعداد مشروع جداول توقيت عمل اﻹطارات التربوية بالتنسيق
معها وﻻ يتم اعتماده إﻻ بعد المصادقة عليه من طرف متفقد الطفولة بالجهة.

* يتعين على مدير المؤسسة مسك بطاقات حضور اﻹطارات التربوية والعمالية العاملة معه
ومتابعة حضورهم وانضباطهم.

* يتعين على مدير المؤسسة إعﻼم المندوبية الجهوية للمرأة واﻷسرة والطفولة وكبار السن وإطار
التفقد بالجهة بكل غياب أو إخﻼل في اﻻنضباط والحضور من قبل اﻹطارات التربوية والعمالية
العاملة معه.
* يتعين على مدير المؤسسة إطﻼع إطار التفقد واﻹرشاد البيداغوجي وموظفي الوزارة على
المستويين الجهوي والمركزي على بطاقات الحضور في صورة طلبها.

الدراسة والمصادقة على البرامج والمشاريع التربوية الموجهةلﻸطفال:

يتولى مدير المؤسسة بالتنسيق مع اﻹطارات التربوية العاملة معه إعداد مشروع البرنامج
السنوي للمؤسسة في إطار البرامج الرسمية للوزارة وﻻ يدخل حيز التنفيذ إﻻ بعد دراسته
والمصادقة عليه من قبل إطار التفقد بالجهة كذلك الشأن بالنسبة لمختلف المشاريع التربوية
الموجهة لﻸطفال.

التوجيه واﻹرشاد البيداغوجي:

* يتعين على مدير المؤسسة واﻹطارات التربوية اﻻلتزام بتطبيق توجهات الوزارة في مجال
التنشيط التربوي اﻻجتماعي بالتنسيق مع المندوبية الجهوية للمرأة واﻷسرة والطفولة وكبار السن
وسلك التفقد واﻹرشاد البيداغوجي بالجهة.
* يتعين على مدير المؤسسة واﻹطارات التربوية اﻻلتزام بتوجيهات وتعليمات إطارات التفقد
واﻹرشاد البيداغوجي والعمل على تطبيقها.

النظام الداخلي لتسيير فضاء طفولة مبكرة
تعريف المؤسسة:
فضاء الطفولة المبكرة بالمغيلةهومؤسسة تربوية اجتماعية يؤمها اﻷطفال المتراوحة أعمارهم بين

 3و 5سنوات،

يهدف فضاء الطفولة المبكرة إلى تربية اﻷطفال تربية شاملة ومتوازنة في محيط سليم بالتعاون مع
الوسط العائلي بما يساهم في نموهم الذهني والبدني والنفسي الحركي والعاطفي واﻻجتماعي من

خﻼل تنشيطهم وتأطيرهم وحمايتهم بما يتﻼءم مع احتياجاتهم النمائية،

كماتعملعلىتأصيﻼلناشئةفيهويتهاالعربيةاﻹسﻼميةوانتمائهاالوطنيوعلىترسيخاللغةالعربيةودعمهاوتعم

يماستخدامهاواﻻنفتاحعلىاللغاتاﻷجنبيةوالحضاراتاﻹنسانيةونشرثقافةحقوقاﻹنسان.

طبيعة الخدمات المقدمة من قبل المؤسسة:

يضطلع فضاء الطفولة المبكرة باﻷنشطة التربوية والصحية والنفسية اﻻجتماعية لﻸطفال المتمثلة
أساسا في:

 -إستقبال اﻷطفال،

-مرافقة اﻷطفال وتنشيطهم تربويا داخل فضاء الروضة أو خارجه طبقا للمنهج الرسمي للوزارة

المكلفة بالطفولة،

 -مﻼحظة اﻷطفال ومتابعة وضعياتهم النفسية والصحية،

 -إعداد اﻷطفال للحياةاﻹجتماعية،

 -الحضانة خارج أوقات النشاط

كما يمكن لفضاء الطفولة المبكرة أن يستقبل اﻷطفال في العطل المدرسية وعطل نهاية اﻷسبوع

شرط أن يكون النشاط موجها بهدف الترفيه عن الطفل واحتضانه وحمايته بعد إعﻼم المصالح
الجهوية للوزارة المكلفة بالطفولة ومدها ببرنامج النشاط.

تسدى جميع هذه اﻷنشطة في إطار المنهج التربوي الرسمي للوزارة المكلفة بالطفولة وفقا للمعايير
التي تتطلبها جودة الخدمات في هذا القطاع.

مهام المؤسسة:

 -استقبال اﻷطفال الراغبين في ممارسة أنشطة تربوية.

 تأمين اﻷطفال داخل المؤسسة وفي اﻷنشطة الخارجية التي يتم تنظيمها أو المشاركة فيها. المساهمة في النمو الجسمي والعقلي والعاطفي واﻻجتماعي لﻸطفال. -التنشئة اﻻجتماعية لﻸطفال.

 -تنمية قدرات اﻷطفال وإبراز مواهبهم

 -وقاية اﻷطفال من اﻻنحراف والسلوكات المحفوفة بالمخاطر.

 -تعزيز قيم المواطنة واﻷصالة والتسامح واﻻعتدال لدى اﻷطفال.

 تربية اﻷطفال على محبة الوطن وتفتحهم على حضارات أخرى. -العمل على التواصل مع اﻷولياء فيما يخص أطفالهم.

 إعادة إدماج اﻷطفال المنقطعين عن الدراسة في المسار الدراسي أو المسارات البديلةاﻷخرى.

 -تعزيز الشراكات مع مؤسسات شبيهة

مﻼمح الفئة المستفيدة من خدمات المؤسسة:
اﻷطفال المتراوحة أعمارهم بين  3و 5سنوات.

اﻷطفال ذوي اﻹعاقات الخفيفة وذوي الحاجيات الخصوصية

مﻼمح اﻹطارات التربوية ومهامها:
أعوان فضاء الطفولة المبكرة:

يتكون أعوان فضاء الطفولة المبكرة من:
المدير،
اﻹطارات التربوية،
أعوان الخدمات.

يشترط في اﻹطارات العاملة بفضاء الطفولة المبكرة سﻼمتهم من جميع اﻷمراض المعدية وقدرتهم
على القيام بالمهام المنوطة بعهدتهم على أكمل وجه،كما يجب أن يكونوا متمتعين بكامل حقوقهم
المدنية والسياسية.
المدير

يشترط في مدير فضاء الطفولة المبكرة أن يكون متحصﻼ على إحدى الشهادات التالية:
شهادة اﻷستاذية في علوم وتقنيات الطفولة،
شهادة مربي طفولة،
شهادة اﻹجازة اﻷساسية في تربية الطفل،
شهادة اﻹجازة التطبيقية في تربية الطفل،
شهادة اﻹجازة التطبيقية في المرافقة التربوية،
شهادة اﻷستاذية في علم النفس أو اﻹجازة في علم النفس التربوي،
شهادة اﻹجازة في التنشيط الشبابي والثقافي،
شهادة تقني سامي في إختصاص تنشيط برياض اﻷطفال مصادق عليها من قبل وزارة التكوين
المهني والتشغيل ،أو شهادة معادلة في اﻹختصاصات المذكورة مصادق عليها من قبل الوزارة
المعنية.
أو أن يكون من بين المنشطين الذين لديهم خبرة تفوق الخمس سنوات برياض اﻷطفال وتابعوا
التكوين اﻹشهادي بالوحدات الذي تنظمه وزارة التكوين المهني والتشغيل بالشراكة مع الوزارة
المكلفة بالطفولة في إطار الترقية المهنية،
اﻹطارات التربوية

تعهد مهمة تنشيط اﻷطفال إلى اﻹطارات المتحصلة على:
 -شهادة اﻷستاذية في علوم وتقنيات الطفولة،

 -شهادة مربي طفولة،

 شهادة اﻹجازة اﻷساسية في تربية الطفل، -شهادة اﻹجازة التطبيقية في تربية الطفل،

 شهادة اﻹجازة التطبيقية في المرافقة التربوية، -شهادة اﻹجازة اﻷساسية في التربية المختصة

 شهادة اﻹجازة اﻷساسية في التربية النفسية الحركية -شهادة اﻹجازة في التنشيط الشبابي والثقافي،

 شهادة تقني سامي في اختصاص مربي طفولة أولى ومبكرة أو شهادة المؤهل التقني المهني فياختصاص تنشيط برياض اﻷطفال مصادق عليهما من قبل الوزارة المكلفة بالتكوين والتشغيل أو
شهادة معادلة في اﻻختصاصات المذكورة مصادق عليها من الوزارة المعنية.

يتمثل دور المنشط في:

 تأطير وتنشيط مجموعة من اﻷطفال تتكون من  20طفﻼ كحد أقصى في إطار برامج ومشاريعتربوية تندرج ضمن البرنامج الرسمي للوزارة المكلفة بالطفولة -إعداد برامج تنشيطية تستجيب
ﻹحتياجات اﻷطفال واهتماماتهم وتتطابق مع أهداف البرنامج السنوي لرياض اﻷطفال مع اﻷخذ
بعين اﻻعتبار لخصوصيات الوسط الذي ينمو فيه الطفل ومبادئ التربية البيئية والتنمية المستدامة،
 تهيئة فضاءات الطفولة المبكرة بما يمكناﻷطفال من الحركة ويستجيب للبرمجة التنشيطيةالمقترحة،
 استعمال وسائل بيداغوجية ثرية ومتنوعة تستجيب لمواصفات حفظ الصحة والسﻼمة وﻻ تشكلأي خطر على اﻷطفال،
 -ربط عﻼقات تعاون وتواصل مع اﻷسرة والمحيط اﻻجتماعي،

 -اﻹصغاء إلى اﻷطفال وتشجيع مبادراتهم وتثمين مقترحاتهم وآرائهم،

 -رعاية اﻷطفال خﻼل أوقات اﻻستقبال والخروج والحضانة واﻷكل والقيلولة.

ﻻ يسمح لغير اﻹطارات التربوية العاملة بفضاء الطفولة المبكرة القيام بمهمة التنشيط باستثناء
المختصين في مجاﻻت معينة على غرار الرقص والموسيقى واﻹعﻼمية والمسرح وغيرها على
أن يتم مد المصالح الجهوية للوزارة المكلفة بالطفولةبالنظر بملفاتهم وموافقتها المسبقة على
محتوى النشاط،

أعوان الخدمات

تتمثل مهام أعوان الخدمات أساسا في:

القيام بأعمال النظافة،
الطبخ،
القيام بأعمال البستنة،
القيام بأعمال الصيانة،
الحراسة.
قيادة وسائل النقل أو القيام بمهام أخرى متعلقة بنقل اﻷطفال
وفي كل اﻷحوال يمنع تكليفهم باﻷعمال المنوطة بعهدة المديرأواﻹطارات التربوية.

اﻹطار العمالي ومهامه:

تتمثل مهام اﻹطار العماليأساسا في:

القيام بأعمال النظافة،
الطبخ،
القيام بأعمال البستنة،
القيام بأعمال الصيانة،
الحراسة.
قيادة وسائل النقل أو القيام بمهام أخرى متعلقة بنقل اﻷطفال
وفي كل اﻷحوال يمنع تكليفهم باﻷعمال المنوطة بعهدة المديرأواﻹطارات التربوية.

توقيت عمل المؤسسة والعطل:

 التوقيت 15 :سبتمبر الى  15جوان -كامل أيام اﻷسبوع:

الحصة الصباحية :من الساعة الثامنة صباحا إلى الساعة منتصف النهار ونصف

الحصة المسائية :من الساعة الثانية بعد الظهر إلى الساعة الخامسة مساءا

يوم السبت من الساعة الثامنة صباحا إلى منتصف النهار.
يوم اﻷحد عطلة أسبوعية

كيفية عمل وتسيير المؤسسة:

يتولى مدير المؤسسة تسييرها طبقا لما نص عليه هذا النظام الداخلي باﻹضافة إلى توجيهات
إطار التفقد واﻹرشاد البيداغوجي بالجهة.

التسيير اﻹداري:

يتعين على مدير فضاء الطفولة المبكرة هوالممثل القانوني للمؤسسة ويخول له بموجب ذلك
التواصل مع الهياكل الرسمية والجهات ذات الصلة والمنتفعين بخدمات فضاء الطفولة المبكرة
وتتمثل مهامه اﻷساسية في:
 اﻹشراف على إعداد وتنفيذ البرنامج البيداغوجي لفضاء الطفولة بالتنسيق مع اﻹطارات العاملةبالروضة.
 اﻹشراف على اﻹطارات العاملة بفضاء الطفولة المبكرةوتحديد مهامهم وتصريف شؤونهم، -توفير الظروف المﻼئمة لحسن سير العمل بالمؤسسة،

 قبول واستقبال اﻷطفال واﻷولياء وتوفير الخدمات الﻼزمة لهم، -القيام بالمهام المحددة بالمرجعي التمهيني.

اﻹشراف على اﻷعوان العاملين معه ومتابعة ملفاتهم

إعداد المشروع السنوي للمؤسسة بالتنسيق مع اﻹطارات العاملة معه

إعداد جداول العمل اﻷسبوعي لﻺطارات العاملة معه وتعليقها ببهو المؤسسة بعد المصادقة عليها
من قبل إطار التفقد بالجهة.

متابعة المراسﻼت اﻹدارية )دفتر الصادرات ،دفتر الواردات(

متابعة حضور اﻷطفال )كراس تواتر اﻷطفال ،ملفات اﻷطفال ،دفتر اﻻنخراطات(
مسك أختام ومفاتيح وملف المؤسسة

إعداد قائمة في اﻷثاث والتجهيزات المتحصل عليها من المندوبية الجهوية وحالتها عند اﻻستﻼم
والقيام بجرد لﻸثاث والتجهيزات والحالة التي عليها عند انتهاء فترة التعاقد وذلك قبل تسليمها
للمندوبية الجهوية بمدنين.

متابعة اﻷثاث والتجهيزات المتوفرة بالمؤسسة )دفتر جرد اﻷثاث والتجهيزات(
متابعة التصرف في المخزون )دفتر المغازة(

متابعة تأمين اﻷطفال من قبل شركة تأمين مختصة)ملف التأمين(

متابعة المناشير والمذكرات الصادرة في المجال )ملف المناشير والمذكرات(
تدوين جلسات العمل التي تعقد بالمؤسسة )دفتر محاضر الجلسات(

توثيق التظاهرات واﻷنشطة التي تنظمها أو تشارك فيها المؤسسة
مسك اﻷرشيف الخاص بالمؤسسة والمحافظة عليه

مسك السجل التاريخي للمؤسسة
مسك السجل الذهبي للمؤسسة

التسيير المالي:

يتعين على الجمعية من خﻼل ممثلها التصرف في منحة التصرف التي تسندها لها الوزارة
لضمان تسيير المؤسسة وفي هذا اﻹطار يتعين عليها القيام بما يلي:

خﻼص اﻹطارات التربوية والعمالية التي ستتولى العمل بالمؤسسة.
شراء وتوفير مستلزمات التنشيط

خﻼص معلوم تأمين اﻷطفال.

خﻼص فواتير استهﻼك الماء والكهرباء.

التكفل بخﻼص المصاريف الطارئة مثل )إصﻼح زجاج النافذة ،إصﻼح الحنفية.(...،

قبول اﻷطفال مجانا

يتعين على الجمعية موافاة المندوبية الجهوية للمرأة واﻷسرة والطفولة وكبار السن بالجهة بتقرير
أدبي ومالي كل ثﻼثة أشهر يبين أوجه صرف المنحة المسندة من الوزارة ومدعما بالوثائق
الثبوتية الﻼزمة.

كل اخﻼل من قبل الجمعية أو ممثلها بالتزام من اﻻلتزامات المذكورة أعﻼه يترتب عنه فسخ
التعاقد مع الجمعية.

التنسيق مع المندوبية الجهوية:

* يتعين على مدير فضاء الطفولة المبكرة التنسيق مع المندوبية الجهوية للمرأة واﻷسرة والطفولة
وكبار السن بالجهة بمايلي:

 -المسائل اﻹدارية

 تجهيز المؤسسة بالتجهيزات الﻼزمة حسب اﻹمكانيات. -حضور اﻻجتماعات واﻷيام البيداغوجية والتكوينية.

 المشاركة في التظاهرات الجهوية التي تنظمها المندوبية. -التنسيق مع المندوبية عند حدوث أي طارئ.

خضوع المؤسسة لرقابة سلك التفقد واﻹرشاد البيداغوجي فيما يتعلق بالنقاط التالية:

متابعة سير المؤسسة:

* يتم زيارة المؤسسة من قبل إطارات التفقد واﻹرشاد البيداغوجي خﻼل لمتابعة سير العمل
بالمؤسسة والبرامج والمشاريع التربوية الموجهة لﻸطفال وتوجيه وارشاد اﻹطارات العاملة بها.
* يتم زيارة المؤسسة من قبل إطارات التفقد واﻹرشاد البيداغوجي كلما استدعى اﻷمر ذلك.

* ﻻ يمكن لمدير المؤسسة أو اﻹطارات التربوية أو العمالية رفض زيارة المؤسسة من قبل سلك
التفقد واﻹرشاد البيداغوجي أو موظفي المندوبية الجهوية للمرأة واﻷسرة والطفولة وكبار السن أو
موظفي وزارة المرأة واﻷسرة والطفولة وكبار السن باﻹدارة المركزية.
* يمكن لتلك الزيارات أن تتم دون سابق إعﻼم وأثناء أوقات عمل المؤسسة أو خارجها.

اﻻنضباط والحضور:

* يتعين على مدير المؤسسة إعداد مشروع جداول توقيت عمل اﻹطارات التربوية بالتنسيق
معها وﻻ يتم اعتماده إﻻ بعد المصادقة عليه من طرف متفقد الطفولة بالجهة.

* يتعين على مدير المؤسسة مسك بطاقات حضور اﻹطارات التربوية والعمالية العاملة معه
ومتابعة حضورهم وانضباطهم.
* يتعين على مدير المؤسسة إعﻼم المندوبية الجهوية للمرأة واﻷسرة والطفولة وكبار السن بمدنين
وإطار التفقد بالجهة بكل غياب أو اخﻼل في اﻻنضباط والحضور من قبل اﻹطارات التربوية
والعمالية العاملة معه.
* يتعين على مدير المؤسسة إطﻼع إطار التفقد واﻹرشاد البيداغوجي وموظفي الوزارة على
المستويين الجهوي والمركزي على بطاقات الحضور في صورة طلبها.

الدراسة والمصادقة على البرامج والمشاريع التربوية الموجهةلﻸطفال:

يتولى مدير المؤسسة بالتنسيق مع اﻹطارات التربوية العاملة معه إعداد مشروع البرنامج
السنوي للمؤسسة في إطار البرامج الرسمية للوزارة وﻻ يدخل حيز التنفيذ إﻻ بعد دراسته
والمصادقة عليه من قبل إطار التفقد بالجهة كذلك الشأن بالنسبة لمختلف المشاريع التربوية
الموجهة لﻸطفال.

التوجيه واﻹرشاد البيداغوجي:

* يتعين على مدير المؤسسة واﻹطارات التربوية اﻻلتزام بتطبيق توجهات الوزارة في مجال
التنشيط برياض اﻷطفال بالتنسيق مع المندوبية الجهوية للمرأة واﻷسرة والطفولة وكبار السن
بمدنين وسلك التفقد واﻹرشاد البيداغوجي بالجهة.
* يتعين على مدير المؤسسة واﻹطارات التربوية اﻻلتزام بتوجيهات وتعليمات إطارات التفقد
واﻹرشاد البيداغوجي والعمل على تطبيقها.

-IIاﳌﻌﺎﻳﲑ اﳌﺮﺟﻌﻴﺔ

اﳌﺘﻌلﻘﺔ ﻟﱰﺷﺢ ﻹﺑﺮام اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺷﺮاﻛﺔ
ﻟﺘﺴﻴﲑ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻄﻔﻮﻟﺔ ) دي

أﻃﻔﺎل ﻣزران وﻣﺮﻛﺐ اﻟﻄﻔﻮﻟﺔ اﳌغﻴلﺔ(

اﻹطار العام:

تماشيا مع التوجهات العامة لوزارة المرأة واﻷسرة والطفولة والمتعلقة برعاية اﻷطفال
وحمايتهم وإعمال حقوقهم وضمان مبدأ تكافؤ الفرص عبر تقريبخدمات مؤسسات الطفولة منهم،
لﻺحاطة بهم وتحفيزهم لتنمية مهاراتهم وقدراتهم في مختلف المجاﻻت،

ووعيا بضرورة حسن توظيف واستغﻼل مؤسسات الطفولة العمومية الجديدة والجاهزة
وتمكين أطفال الجهات الداخلية من التمتع بها وللمساهمة في تشغيل العاطلين عن العمل من
أصحاب الشهائد العليا في مجال الطفولة،

وحرصا على دعم التواصل مع مكونات المجتمع المدني وتشريكه في تنفيذ توجهات الدولة
وبرامجها خاصة فيما يتعلق بالخدمات المسداة لفائدة اﻷطفال أينما كانوا ،تعتزم وزارة المرأة
واﻷسرة والطفولة وكبار السن بعث مشروع يتمثل في "تسيير مؤسسات طفولة عمومية من قبل
جمعيات )نادي أطفال مزران ومركب الطفولة المغيلة ("

الهدف العام:

تقريب خدمات الرعاية والتنشيط التربوي اﻹجتماعي والطفولة المبكرة من مستحقيها من اﻷطفال
وذلك باستغﻼل وتسيير مركب طفولة المغيلة من وﻻية سيدي بوزيد ونادي أطفال مزران من
وﻻية مدنين.

اﻷهداف الخصوصية:






حسن استغﻼل وتوظيف وتسيير مؤسسات طفولة العمومية للقيام باﻷدوار التي بعثت من
أجلها
المساهمة في حماية اﻷطفال من السلوكات المحفوفة بالمخاطر بتمكينهم من تفريغطاقاتهم
بشكل مؤطر،
تمتيع اﻷطفال في الطفولة المبكرة ) 5-3سنوات( بحقهم في اﻻلتحاق برياض أطفال
ذات جودة،
ضمان الحق في الترفيه لﻸطفال ووقايتهم من العنف والسلوكات المحفوفة بالمخاطر،
تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص و تقريب خدمات التنشيط التربوي اﻻجتماعـي وخدمات الحماية
والرعاية من مستحقيها باﻷحياء ذات الكثافة السكانية العالية والمناطق الريفية،

 تكثيف الجهود لمزيد تحقيق العناية والحماية للطفولة الفاقدة للسند والفئات اﻹجتماعية
اﻷكثر هشاشة والمهددة،
 دعم أطر الشراكة مع مكونات المجتمع المدني في مجال الطفولة.

النتائج المنتظرة:

 تمتع اﻷطفال بخدمات مؤسسات الطفولة المعنية بالمشروع، تقلص نسبة مظاهر العنف والسلوكيات المحفوفة بالمخاطر، مؤسسات طفولة عمومية تقدم خدمات رعاية وتنشيط تربوي اجتماعي ذات جودة لفائدةأطفال في المناطق الداخلية وذات كثافة سكانية.

اﻹنجازات المطلوبة:
 تسيير مؤسسات الطفولة وفقا للمعمول به حسب صنف كل مؤسسة من الناحية اﻹداريةوالمالية،
 انتداب إطارات تربوية من خريجي المعهد اﻷعلى ﻹطارات الطفولة بقرطاج درمشواخصائيين اجتماعيية ونفسين وعملة،
 القيام بتهيئة وصيانة المؤسسة والمحافظة عليها، -تأمين اﻷطفال رواد المؤسسة والسهر على سﻼمتهم،

الفئة المستفيدة:

رواد مؤسسات الطفولة المعنية من اﻷطفال المنخرطين والمستفيدين من اﻷنشطة والتي
تتراوح أعمارهم بين5- 3بالنسبة لفضاء الطفولة المبكرة و 18-6بالنسبة لﻸطفال رواد النادي
واﻷطفاﻻلفاقدين للسندمن أبناء العائﻼت المعوزة والذين تتراوح أعمارهم بين  18-6سنة.

التزامات الجمعية:

يجب على الجمعية المترشحة أن تقد ّم الوثائق التالية:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

خطة عمل واضحة لتدخل الجمعية أو شبكة الجمعيات لتنفيذ المشروع مبوبة حسب
اﻷنشطة والكلفة .
روزنامة اﻻنجاز.
اﻻستراتيجية المتوخاة لضمان نجاح المشروع و استمراره
النتائج الكمية و النوعية المرتقبة ﻻنجاز خطة العمل
فريق العمل
تقديم السيرة الذاتية اﻹطارات واﻷعوان العاملة بالمشروع
الهيكل اﻻداري للمشروع و مهامه

وبعد اختيار الجمعية وإمضاءها ﻻتفاقية شراكة مع الوزارة تلتزم هذه اﻷخيرة بـ:
 تنفيذ ما جاء بنص اﻻتفاقية والبرنامج التنفيذي المحدد لﻶجال وصرف اﻷقساط حسب تقدماﻹنجاز والتقيد بما جاء بكراس الشروط.
 مد الوزارة بتقرير شهري لﻸنشطة المنجزة، تقديم تقرير مالي ثﻼثي مشفوع بالوثائق والمؤيدات الﻼزمة. تقديم تقرير أدبي ومالي نهائي مرفق بالكشوفات والوثائق الﻼزمة. الخضوع لﻺشراف اﻹداري والبيداغوجي للوزارة على المستويين الجهوي والمركزي. -مدة إنجاز المشروع:

تلتزم الجمعية بتنفيذ مكونات البرنامج التنفيذي ابتداء من تاريخ استكمال إجراءات تسجيل العقد
وتبرم اتفاقية شراكة في الغرض لمدة سنة واحدة.
كما يتعين على الجمعية:

 تسيير فضاء الطفولة المبكرة بمركب الطفولة المغيلة وتامين جميع الخدمات الضرورية لفائدةاﻷطفال المنتفعين بهذه الخدمات)،(5-3
 تسيير مركب الطفولة المغيلة وتأمين خدمات الرعاية والتغذية السليمة لفائدة اﻷطفال الفاقدينللسند من أبناء العائﻼت المعوزة رواد هذا المركب والعمل على التنسيق مع عائﻼتهم وتذليل
الصعوبات اﻻجتماعية التي يواجهونها،
 تسيير نادي أطفال مزران وتأمين خدمات التنشيط التربوي اﻻجتماعي والترفيه لفائدة اﻷطفالرواد هذا النادي،
وبالتالي على الجمعية تأمين جميع الخدمات الضرورية لﻸطفال واﻹحاطة بهم حسب
خصوصية كل مؤسسة وكل فئة مستفيدة وحسب اﻷنظمة الداخلية الموضوع على الذمة )ملحق
 ،(15وتشمل هذه الخدمات:
 خدمات الرعاية والتغذية السليمة والمتوازنة.
 اﻹحاطة النفسية واﻻجتماعية.
 اﻷنشطة الترفيهية والرياضية.
 اﻷنشطة الثقافية والتوعوية.

_ التنسيق مع المندوبية الجهوية مرجع نظر المؤسسة وموافاتها بالتقارير الشهرية لﻸنشطة
المنجزة والتقارير المالية لحسن متابعة سير عمل المؤسسة.

_ توفير قواعد الصحة والسﻼمة والحماية من الحرائق والتهوية والتنوير والتزود بالماء الصالح
للشراب وإزالة الفضﻼت والصرف الصحي.

