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يشﻜﻞ ﺗدبيﺮ اﻹعﺎﻧﺎت و اﻟمﺴﺎعدات اﻟﺨﺎﺻة بﺎﻟﻨﻈﺎم اﻟﺒﺎﺳﻜﻲ
ﻟلﺨدﻣﺎت اﻻﺟتمﺎعية ﺗﺤديﺎ ﻓﻲ اﻟﻔتﺮة اﻟتشﺮيﻌية اﻟﺤﺎﻟية،
وﻓﻘﺎ ﻟلﻘﺎﻧون  /12/2008اﻟمﺆرخ  5أﻛتوبﺮ اﻟمتﻌلﻖ بﺎﻟﺨدﻣﺎت
اﻻﺟتمﺎعية ،و ﺗﺤديﺎ ﻛمﺎ ﺗﻢ ﺗﻀميﻨﻪ ﻓﻲ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟتشﺮيﻌﻲ
ﻟلﻔتﺮة  2016-2019ﻟﺒلدية غيتشو
ﻟﺬﻟﻚ ،ﻧﻌمﻞ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟمﺼﺎﻟﺢ اﻻﺟتمﺎعية اﻟتﺎبﻌة ﻟلﺒلدية
ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻔﻌيﻞ ھﺬا اﻟﺤﻖ اﻟمﻌتﺮف بﻪ ھﺬا اﻟﻘﺎﻧون ،و ھو ﺣﻖ
اﻟتوﻓﺮ علﻰ اﻟﺨدﻣﺎت ،اﻹعﺎﻧﺎت و اﻟمﺴﺎعدة اﻟمﮭﻨية ﻣﻦ أﺟﻞ
ﺗﺤﺴيﻦ اﻻﺳتﻘﻼﻟية ،اﻻﻧدﻣﺎج و اﻟﺮﻓﺎه اﻻﺟتمﺎعﻲ .يﺴﻌﻰ
ھﺬا اﻟدﻟيﻞ إﻟﻰ ﺗﻘﺮيﺐ ھﺬه اﻟﺨدﻣﺎت و اﻹعﺎﻧﺎت و اﻟمﺴﺎعدة
اﻟمشﺎر إﻟيﮭﺎ ﻣﻦ اﻟمواطﻨيﻦ
ﻛﺬﻟﻚ ﻧﻐتﻨﻢ ھﺬه اﻟﻔﺮﺻة ﻣﻦ أﺟﻞ ﺷﻜﺮ دعﻢ اﻟوﺣدات و
اﻟﻔﺎعليﻦ اﻻﺟتمﺎعييﻦ اﻟﺬيﻦ يﻘدﻣون ﻣﺴﺎعدﺗﮭﻢ ﻟﻨﺎ ،ﻛﺬﻟﻚ
دعﻢ اﻟمواطﻨيﻦ و اﻟمواطﻨﺎت اﻟمﻨﺨﺮطيﻦ ﻓﻲ ﺗﺤﻘيﻖ ﻓﻜﺮة
ﻣﻘﺎطﻌة ودية و ﻣتﻀﺎﻣﻨة ﺗﺴﻌﻰ إﻟﻰ ﺗﺤﺴيﻦ اﻟتمﺎﺳﻚ
اﻻﺟتمﺎعﻲ
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ﻣﺎ ھﻲ؟

اﻟﺨدﻣﺎت اﻻﺟتمﺎعية اﻷﺳﺎﺳية
ھﻲ بوابة وﻟوج اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺒﺎﺳﻜﻲ
ﻟلﺨدﻣﺎت اﻻﺟتمﺎعية اﻟﺬي ﺗتﺠلﻰ
ﻣﮭمتﻪ اﻷﺳﺎﺳية ﻓﻲ ﻛشﻒ و ﺗلﺒية
.اﻻﺣتيﺎﺟﺎت اﻻﺟتمﺎعية
يﮭدف اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺒﺎﺳﻜﻲ ﻟلﺨدﻣﺎت اﻻﺟتمﺎعية بﺎﻟتﻨﺴيﻖ ﻣﻊ
:بﻌﺾ اﻷﻧﻈمة و اﻟﺴيﺎﺳﺎت اﻟﻌموﻣية اﻷﺧﺮى إﻟﻰ
ﺗشﺠيﻊ اﻻﺳتﻘﻼﻟية اﻟﺬاﺗية ،اﺳتﺒﺎق و ﺗلﺒية
اﻻﺣتيﺎﺟﺎت اﻟﻔﺮدية و اﻟﻌﺎﺋلية اﻟﻨﺎﺟمة عﻦ اﻹعﺎﻟة
اﺳتﺒﺎق و ﺗلﺒية اﻻﺣتيﺎﺟﺎت اﻟﻨﺎﺟمة عﻦ بﻌﺾ
.ﺣﺎﻻت اﻟﮭشﺎﺷة
اﺳتﺒﺎق و ﻣﻌﺎﻟﺠة ﺣﺎﻻت اﻹﻗﺼﺎء و ﺗشﺠيﻊ
.اﻻﻧدﻣﺎج اﻻﺟتمﺎعﻲ ﻟﻸﺷﺨﺎص ،اﻟﻌﺎﺋﻼت و اﻷﻓﺮاد
اﺳتﺒﺎق و ﻣﻌﺎﻟﺠة اﻻﺣتيﺎﺟﺎت اﻟﻨﺎﺗﺠة عﻦ ﺣﺎﻻت
اﻟﻄوارئ

ﻣﻦ
اﻟﻤﺴﺘﻔﯿﺪ؟
ﻣﻦ ھﻢ
اﻟﺘﻘﻨﯿﻮن
اﻟﻤﻌﻨﯿﻮن؟

اﻟمﺴتﻔيدون ھﻢ ﻛﻞ ﻗﺎطﻨﻲ ﻣﻘﺎطﻌة غيتشو اﻟﺬيﻦ يﺤتﺎﺟون
ﻟدعﻢ ﻓﺮيﻖ ﻣﻦ اﻟتﻘﻨييﻦ اﻟﺬي ﺳيﻘوم بمﺴﺎعدﺗﮭﻢ ﻣﻦ
أﺟﻞ ﺗﺤﺴيﻦ اﺳتﻘﻼﻟيتﮭﻢ ،و اﻧدﻣﺎﺟﮭﻢ و/أو رﻓﺎھيتﮭﻢ
.اﻻﺟتمﺎعية

ﺳيﻜون اﻟتﻘﻨﻲ اﻟمﺮﺟﻊ بﺎﻟﻨﺴﺒة ﻟﻚ ﻓﻲ اﻟمﺼﺎﻟﺢ اﻻﺟتمﺎعية
اﻷﺳﺎﺳية ،ھو اﻟمﺴﺎعد أو اﻟمﺴﺎعدة اﻻﺟتمﺎعية ،اﻟﺬي
ﺳيﻘوم بﺈﺟﺮاء ﺗﻘييﻢ و ﺗشﺨيﺺ اﻟﺤﺎﻟة اﻟمﻌﺮوﺿة و اﺳتﻨﺎدا
علﻰ ﻧﻔﺲ اﻟتﻘييﻢ اﻟﺨﺎص بوﺿﻌيتﻚ يﺤدد اﻟﺨﻄوات اﻟتﻲ
ﺳيﺴتلﺰم أﺧﺬھﺎ و ﻣﺎھﻲ اﻟﺨدﻣﺎت و اﻹعﺎﻧﺎت اﻟتﻲ يﺠﺐ
.ﺗﻨﺴيﻘﮭﺎ ﻣﻦ أﺟﻞ إيﺠﺎد اﻟﺤﻞ
ﻧتوﻓﺮ ﻓﻲ اﻟمﺼلﺤة اﻻﺟتمﺎعية اﻷﺳﺎﺳية أيﻀﺎ علﻰ ﻣﮭﻨييﻦ
و ﻣﮭﻨيﺎت أﺧﺮيﺎت )أطﺒﺎء/طﺒيﺒﺎت ﻧﻔﺴيﺎت ،ﻣﺮبييﻦ/ﻣﺮبيﺎت
اﺟتمﺎعيﺎت ،ﻣﺴﺎعديﻦ/ﻣﺴﺎعدات إداريﺎت ،ﻣﺴﺎعديﻦ
ﻣﻨﺰﻟييﻦ ،ﻣﺤﺎﻣيﻦ .(....اﻟﺬيﻦ يﻘوﻣون بتتميﻢ اﻟﻌمﻞ اﻟمﻨﺠﺰ
.ﻣﻦ طﺮف اﻟمﺴﺎعديﻦ و اﻟمﺴﺎعدات اﻻﺟتمﺎعيﺎت
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ﻣﺎ ھﻲ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ و اﻟﺨﺪﻣﺎت
اﻟﺘﻲ ﻧﺘﻮﻓﺮ ﻋﻠﯿﮭﺎ؟
ﻓيمﺎ يلﻲ ﺳﻨﻘدم ﻟﻜﻢ  10ﺟﺬاذات ﺳتﺠدون ﻓيﮭﺎ
اﻟمﻌلوﻣﺎت اﻷوﻟية ﺣول اﻟﺨدﻣﺎت و اﻹعﺎﻧﺎت اﻟﺮﺋيﺴية
اﻟتﻲ ﻧﻘوم بتوﻓيﺮھﺎ .ﻓﻲ ﺣﺎﻟة إذا رغﺒﺖ ﻓﻲ اﻟمﺰيد ﻣﻦ
اﻟمﻌلوﻣﺎت ﺣول أﺣد اﻟﺨدﻣﺎت يمﻜﻨﻚ اﻻﺗﺼﺎل ھﺎﺗﻔيﺎ أو
.اﻟﺤﻀور إﻟﻰ أﺣد ﻣﺮاﻛﺰﻧﺎ ﻣﻦ أﺟﻞ طلﺐ ﻣوعد

 .1اﻟتوﺟيﻪ ،اﻟمﻌلوﻣﺎت و اﻻﺳتشﺎرة
 .2إﻧﺠﺎز اﻟتشﺨيﺼﺎت و بﺮاﻣﺞ اﻟﺮعﺎية اﻟشﺨﺼية
 .3اﻟمﺮاﻓﻘة اﻻﺟتمﺎعية
 .4ﻣﺼلﺤة اﻟتدﺧﻞ اﻻﺟتمﺎعﻲ اﻟتﺮبوي و اﻟﻨﻔﺴﻲ
اﻻﺟتمﺎعﻲ
 .5اﻻﺳتشﺎرة اﻟﻘﺎﻧوﻧية
 .6اﻹعﺎﻧﺎت اﻻﻗتﺼﺎدية
 .7ﻣﻨﺎزل اﻹيواء
 .8ﻣﺼلﺤة ﺗشﺠيﻊ اﻟمشﺎرﻛة و اﻹدﻣﺎج
اﻻﺟتمﺎعﻲ
 .9ﻣﺼلﺤة اﻻﺳتﻘﺒﺎل ﻓﻲ أوﻗﺎت اﻟليﻞ و اﻟﻨﮭﺎر
 .10ﺗدبيﺮ ﻗﺎﻧون اﻹعﺎﻟة
اﻟموارد و اﻹعﺎﻧﺎت اﻟﺨﺎﺻة اﻻﺳتﻘﺒﺎل اﻷوﻟﻲ

/
/
/
/
/

ﺧدﻣﺎت اﻟمﺴﺎعدة اﻟمﻨﺰﻟية
اﻟمﺴﺎعدة اﻟﮭﺎﺗﻔية
ﺧدﻣة اﻻﺳتﻘﺒﺎل ﻓﻲ أوﻗﺎت اﻟليﻞ
ﺷﻘﻖ ﻣﺴيﺮة
ﻣﺼلﺤة دعﻢ اﻷﺷﺨﺎص ﻣﻘدﻣﻲ اﻟﺮعﺎية

اﻟموارد و اﻹعﺎﻧﺎت اﻟﺨﺎﺻة بﺎﻻﺳتﻘﺒﺎل اﻟﺜﺎﻧوي
/
/
/

اﻟمﺮﻛﺰ اﻟيوﻣﻲ
ﻣﺮﻛﺰ اﻹيواء
اﻹعﺎﻧﺎت اﻻﻗتﺼﺎدية
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1

اﻟﺘﻮﺟﯿﻪ ،اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت و
اﻻﺳﺘﺸﺎرة

ھﻲ ﺧدﻣة يﻘوم ﻓيﮭﺎ اﻟمﺴﺎعد/ة
اﻻﺟتمﺎعية بﻌد اﻟﺤﺼول علﻰ
ﻣوعد ﻣﺴﺒﻖ بتﻘديﻢ اﻟمﻌلوﻣﺎت،
اﻟتوﺟيﻪ و /أو ﺗﻘديﻢ اﻻﺳتشﺎرة
ﻣﺤﺎوﻻ إعﻄﺎء ﺟواب ﻻﺣتيﺎﺟﺎﺗﻚ
اﻟمﺮﺗﺒﻄة بﺎﻟﺨدﻣﺎت اﻻﺟتمﺎعية

2

إﻧﺠﺎز اﻟﺘﺸﺨﯿﺼﺎت و ﺑﺮاﻣﺞ
اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ

يﻘوم اﻟمﺴﺎعد/ة اﻻﺟتمﺎعية بﺎﻻﺳتﻨﺎد علﻰ ﺗﻘﺮيﺮ ﺗﻘييﻢ اﻻﺣتيﺎﺟﺎت اﻟمﻨﺠﺰ ،إﺟﺮاء
ﺗشﺨيﺺ ﻟلوﺿﻌية و اﻟﺬي ﺳيتﻢ ﺗﻀميﻨﻪ اﻻﺣتيﺎﺟﺎت و اﻟﺼﻌوبﺎت اﻟمﻄﺮوﺣة ،و ﻛﺬﻟﻚ
اﻟﻘدرات/ﻧﻘﻂ اﻟﻘوة اﻟموﺟودة و ﺷﺒﻜة اﻟدعﻢ اﻟمتﺎﺣة
عﻨدﻣﺎ يوﺻﻲ ﺗﻘﺮيﺮ اﻟتشﺨيﺺ بﺬﻟﻚ يمﻜﻨﻚ اﻟمشﺎرﻛة رﻓﻘة اﻟمﺴﺎعد/ة اﻻﺟتمﺎعية
ﻓﻲ إﻧﺠﺎز بﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺮعﺎية اﻟشﺨﺼية اﻟتﻲ يتﻢ ﻓيﮭﺎ ﺻيﺎغة اﻷھداف اﻟمﺮاد ﺗﺤﻘيﻘﮭﺎ ،و
اﻷﻓﻌﺎل اﻟتﻲ يﺠﺐ اﻧﺠﺎزھﺎ و اﻟموارد اﻟشﺨﺼية اﻟﺨﺎﺻة بﺎﻟدعﻢ أو اﻟﺨدﻣﺎت اﻟتﻲ ﺗﻌتﺒﺮ
ﺿﺮورية ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺠﺎوز اﻟوﺿﻌيﺎت اﻟﺼﻌﺒة اﻟتﻲ يمﻜﻦ أن ﺗتواﺟد ﻓيﮭﺎ

3

اﻟﻤﺮاﻓﻘﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ

يتﻌلﻖ اﻷﻣﺮ بﺎﻟﺨدﻣة اﻷﻛﺜﺮ أﺻﺎﻟة و ﺗميﺰا ﺿمﻦ ﺧدﻣﺎت اﻟمﺼﺎﻟﺢ اﻻﺟتمﺎعية
اﻷﺳﺎﺳية ﺣيﺚ يمﻜﻨﻚ بموﺟﺒﮭﺎ اﻻﺳتﻔﺎدة ﻣﻦ ﻣﺴﺎعدة و دعﻢ اﻟمﺴﺎعد/ة
اﻻﺟتمﺎعية و ﻣﮭﻨييﻦ آﺧﺮيﻦ يمﻜﻨﮭﻢ ﺗوﺿيﺢ وﺿﻌيتﻚ ،و ﻣﺮاﻓﻘتﻚ ﻓﻲ إﺗﺨﺎد اﻟﻘﺮارات
و ﺗوطيد اﻟتﻐييﺮات و ﺗﺴﮭيﻞ اﻛتﺴﺎب أو ﺗﻨمية اﻟﻘدرات اﻷوﻟية ﻣﻦ أﺟﻞ أن ﺗﺴتﻄيﻊ
ﺗﻄويﺮ ﻣشﺮوع ﺣيﺎﺗﻚ بﻜﻞ اﺳتﻘﻼﻟية
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4

ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﺘﺪﺧﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
اﻟﺘﺮﺑﻮي و اﻟﻨﻔﺴﻲ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ

ﺗتﻜون ھﺬه اﻟﺨدﻣة ﻣﻦ ﻣﺠموعة ﻣﻦ اﻟمﺴﺎعدات اﻟمﺮﺗﺒﻄة بﺎﻟدعﻢ اﻻﺟتمﺎعﻲ
اﻟتﺮبوي و/أو اﻟﻨﻔﺴﻲ اﻻﺟتمﺎعﻲ  -بﺼﻔة ﻓﺮدية ،عﺎﺋلية و/أو ﺟمﺎعية -يمﻜﻦ اﻟﻘيﺎم
بﮭﺎ ﺳواء ﻓﻲ ﻣﻨﺰل اﻷﺳﺮة )اﻟتﺮبية اﻟمﻨﺰﻟية ،اﻟتدﺧﻞ اﻟﻌﺎﺋلﻲ اﻷوﻟﻲ( أو ﻓﻲ اﻟمﺤيﻂ
)اﻟمﺠتمﻌﻲ )اﻟتﺮبية ﻓﻲ اﻟشﺎرع ،اﻟوﺳﺎطة اﻟﺴوﺳيوﺛﻘﺎﻓية
أھداﻓﻪ ھﻲ أن يتمﻜﻦ اﻷﺷﺨﺎص اﻟمﺴتﻔيديﻦ ﻣﻦ :اﻛتﺴﺎب و ﺗﻄويﺮ
اﻟﻘدرات)اﻟمواﻗﻒ ،اﻟﻜﻔﺎءات ،اﻟمﻌﺎرف ،اﻟمﻌﺎييﺮ ،اﻟﻘواعد ،اﻟمﮭﺎرات( اﻟشﺨﺼية،
اﻟﻌﺎﺋلية و اﻟﺠمﺎعية ،اﻟتﻲ ﺗﺴﺎعد ﻓﻲ ﺗﺮﺳيﺦ اﺳتﻘﻼﻟيتﮭﻢ و اﻧدﻣﺎﺟﮭﻢ اﻻﺟتمﺎعﻲ
و اﻟتﻌﺎيﺶ اﻟﺴليﻢ ﻓﻲ وﺳﻄﮭﻢ اﻟﻌﺎﺋلﻲ و اﻟمﺠتمﻌﻲ؛ أ( ﺗﻐييﺮ اﻟﻌﺎدات و اﻟﺴلوﻛيﺎت
و اﻟتﺼورات و اﻟمشﺎعﺮ و اﻟمواﻗﻒ اﻟﻐيﺮ اﻟمﻼﺋمة بﺄﺧﺮى أﻛﺜﺮ ﻗﺒوﻻ

5

اﻻﺳﺘﺸﺎرة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ

و ھﻲ ﺧدﻣة ﺗشﺮف عليﮭﺎ ﻣﺤﺎﻣية و ﻣوﺟﮭة ﻷوﻟﺌﻚ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬيﻦ يﺮغﺒون
ﻓﻲ اﻟﺤﺼول علﻰ اﻟمﻌلوﻣﺎت و اﻟتوﺟيﻪ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ بﺴﺒﺐ ﺗواﺟدھﻢ ﻓﻲ وﺿﻌيﺎت
ﻗﺎﻧوﻧية ذوات ﺟواﻧﺐ ﻣﻌﻘدة )اﻟشﻘﺎق ،اﻹﻓﺮاغ ﻣﻦ اﻟمﻨﺰل ،ﺣﻀﺎﻧة اﻷطﻔﺎل ،ﻣشﺎﻛﻞ
عﺎﺋلية .(...يتﻄلﺐ اﻟوﻟوج ﻟلﺨدﻣة ﺗﻘييﻢ ﻟلوﺿﻊ ﻣﻦ طﺮف اﻟمﺴﺎعد أو اﻟمﺴﺎعدة
اﻻﺟتمﺎعية

6

اﻹﻋﺎﻧﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ:

اﻹﻋﺎﻧﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺤﺎﻻت اﻟﻄﻮارئ و اﻹﻋﺎﻧﺎت اﻟﻐﯿﺮ اﻟﺪورﻳﺔ
اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ طﺮف اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ

اﻹعﺎﻧﺎت اﻟﺨﺎﺻة بﺤﺎﻻت اﻟﻄوارئ ھﻲ ﻣﺴﺎعدات
اﻗتﺼﺎدية غيﺮ دورية ﻣوﺟﮭة ﻷوﻟﺌﻚ اﻷﺷﺨﺎص ذوي
اﻟموارد اﻟﻐيﺮ اﻟﻜﺎﻓية ﻟمواﺟﮭة بﻌﺾ اﻟمﺼﺎريﻒ اﻟمﺤددة
)اﻟﺴﻜﻦ ،إﺻﻼح و ﺗﺠﮭيﺰ اﻟﺴﻜﻦ ،اﻟﺤﺎﺟيﺎت اﻷوﻟية،(...
ذات اﻟﻄﺎبﻊ اﻟﻌﺎدي أو اﻻﺳتﺜﻨﺎﺋﻲ و اﻟﻀﺮورية ﻣﻦ
أﺟﻞ اﻟوﻗﺎية و ﺗﺠﻨﺐ أو اﻟتﺨﻔيﻒ ﻣﻦ ﺣﺎﻻت اﻹﻗﺼﺎء
اﻻﺟتمﺎعﻲ
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اﻹعﺎﻧﺎت اﻟﻐيﺮ اﻟدورية اﻟمﻘدﻣة ﻣﻦ طﺮف اﻟﺒلدية ھﻲ
ﻣﺴﺎعدات اﺳتﺜﻨﺎﺋية ذات طﺎبﻊ اﻗتﺼﺎدي ﻣوﺟﮭة
ﻟتﻐﻄية اﻻﺣتيﺎﺟﺎت اﻟﺨﺎﺻة ﻷوﻟﺌﻚ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬيﻦ
ﻻ يتوﻓﺮون علﻰ اﻟموارد اﻟمﺎدية اﻟﻜﺎﻓية ﻟمواﺟﮭة ھﺬه
اﻟمﺼﺎريﻒ
يتﻢ اﻟوﻟوج ﻟﻺعﺎﻧﺎت اﻻﻗتﺼﺎدية بﺎﺳتيﻔﺎء اﻟشﺮوط
اﻟﺨﺎﺻة اﻟمﺤددة ﻟﻜﻞ إعﺎﻧة علﻰ ﺣدا

7

ﻣﻨﺎزل اﻻﻳﻮاء

يوﻓﺮ اﻹيواء ﻟﻸﺷﺨﺎص اﻟمﺤتﺎﺟيﻦ ﻹﻗﺎﻣة ﻟمدة ﻗﺼيﺮة ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻔﺎدي ﻣشﻜﻞ عدم
اﻟتوﻓﺮ علﻰ ﺳﻜﻦ ﻧﺎﺗﺠة عﻦ اﻟوﺟود ﻓﻲ ﺣﺎﻟة اﻟﻄوارئ أو اﻟﺤﺎﺟة اﻻﺟتمﺎعية اﻟملﺤة
أو ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺠﺎوز ﺣﺎﻟة اﻟﻌﻨﻒ اﻟمﻨﺰﻟﻲ
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ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺗﺸﺠﯿﻊ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ و
اﻹدﻣﺎج اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ

ﻣﺼلﺤة ﺗشﺠيﻊ اﻟمشﺎرﻛة و اﻹدﻣﺎج اﻻﺟتمﺎعﻲ
ﺗﻘوم ھﺬه اﻟمﺼلﺤة بتشﺠيﻊ اﻟمشﺎرﻛة اﻟمﻨﻈمة ﻟلمﺠتمﻊ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺤﻘيﻖ اﻷھداف
اﻟﺨﺎﺻة بﺎﻟﻨﻈﺎم اﻟﺒﺎﺳﻜﻲ ﻟلﺨدﻣﺎت اﻻﺟتمﺎعية و اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ اﻻﺣتيﺎﺟﺎت اﻟﻘﺎبلة
ﻟلمﻌﺎﻟﺠة ﻣﻦ طﺮف اﻟمﺼﺎﻟﺢ اﻻﺟتمﺎعية .ﻛمﺎ ﻧتﻌﺎون ﻣﻊ اﻟﻨﺴيﺞ اﻻﺟتمﺎعﻲ ﻓﻲ
اﻟمﻘﺎطﻌة عﻦ طﺮيﻖ اﻟدعﻢ اﻟتﻘﻨﻲ ،ﺗوﻓيﺮ اﻟمﻘﺮات و اﻹعﺎﻧﺎت اﻟمﺎدية و اﻟمﺴﺎعدات
ﻟﻔﺎﺋدة ﻣﻨﻈمﺎت اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺠمﻌوي

9

ﺧﺪﻣﺔ اﻻﺳﺘﻘﺒﺎل اﻟﯿﻮﻣﻲ و
اﻟﻠﯿﻠﻲ

ھﻲ ﺧدﻣة ذات ﻣتﻄلﺒﺎت بﺴيﻄة و إﺳتﻌمﺎل ﻣﺆﻗﺖ ﺗتوﺧﻰ ﺗﻐﻄية اﻻﺣتيﺎﺟﺎت
اﻟﺒﺴيﻄة ﻣوﻓﺮة ﻟﻸﺷﺨﺎص اﻟمتواﺟديﻦ ﻓﻲ وﺿﻌية اﻟتﮭميﺶ اﻻﺟتمﺎعﻲ ﻣﻨشﺎة ﻣﻦ
أﺟﻞ اﻻﺣتمﺎء ،اﻻغتﺴﺎل ،اﻻﻛﻞ و اﻟمﺒيﺖ
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10

ﺗﺪﺑﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮن اﻹﻋﺎﻟﺔ

يﺮﺟﻊ ﻟلمﺼلﺤة اﻻﺟتمﺎعية اﻷﺳﺎﺳية ﻣﮭمة ﺗدبيﺮ طلﺒﺎت ﺗﻘييﻢ ﺣﺎﻻت اﻹعﺎﻟة
بﺎﻟﻨﺴﺒة ﻷوﻟﺌﻚ اﻷﺷﺨﺎص اﻟمﺴﺠليﻦ ﻓﻲ اﻟﻘيد اﻟمدﻧﻲ ﻟلمﻘﺎطﻌة
إن اﻹﻗﺮار بﺜﺒوت ﺣﺎﻟة اﻹعﺎﻟة ﻟﻔﺎﺋدة ﺷﺨﺺ ﻣﺎ ،ﺗمﻜﻨﻪ ﻣﻦ اﻟوﻟوج إﻟﻰ عدد ﻣﻦ ﻣوارد
و إعﺎﻧﺎت اﻟمﻨﻈوﻣة .ﻓيمﺎ يلﻲ ﻧﺴتﻌﺮض أھمﮭﺎ

ﻣﻮارد و إﻋﺎﻧﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻻﺳﺘﻘﺒﺎل
اﻷوﻟﻲ

ﺧﺪﻣﺎت اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة اﻟﻤﻨﺰﻟﯿﺔ
ھﻲ ﺧدﻣة ذات طﺎبﻊ إﻧﺴﺎﻧﻲ و وﻗﺎﺋﻲ ﻣوﺟﻪ ﻟلشﺨﺺ اﻟمﺴتﻔيد اﻟموﺟود ﻓﻲ ﺣﺎﻟة
إعﺎﻟة ،أو ﺧﻄﺮ اﻟوﻗوع ﻓﻲ اﻹعﺎﻟة ،ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺒﻘﺎء ﻓﻲ ﻣﺤﻞ ﺳﻜﻨﻪ ﻣوﻓﺮة ﻟﻪ ﺧدﻣة
اﻟمﺴﺎعدة اﻟمﻨﺰﻟية و اﻟشﺨﺼية اﻟتﻲ ﺳتمﻜﻨﻪ ﻣﻦ اﺳتﻘﻼﻟيتﻪ ﻓﻲ ﻣﻨﺰﻟﻪ اﻟﺨﺎص و
اﻧدﻣﺎﺟﻪ ﻓﻲ ﻣﺤيﻄﻪ اﻟمﺠتمﻌﻲ بتﺠﻨﺒﻪ ﺣﺎﻻت اﻟﻌﺰﻟة

اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة اﻟﮭﺎﺗﻔﯿﺔ
ﺗمﻜﻦ ﺧدﻣة اﻟمﺴﺎعدة اﻟﮭﺎﺗﻔية اﻷﺷﺨﺎص اﻟمﺴتﻔيديﻦ بواﺳﻄة
ﺧﻂ ھﺎﺗﻔﻲ و ﺗﺠﮭيﺰات ﺗواﺻلية و ﻣﻌلوﻣﺎت ﻣﺤددة ﻣﻦ اﻻﺳتﻔﺎدة ﻣﻦ ﺧدﻣة
اﻟمﺴﺎعدة اﻟﮭﺎﺗﻔية اﻟداﺋمة طيلة  24ﺳﺎعة ﻣﻦ اﻟيوم و ﻓﻲ ﻛﻞ أيﺎم اﻟﺴﻨة ،ﺣيﺚ
يتﻢ اﺳتﻘﺒﺎﻟﮭﻢ ھﺎﺗﻔيﺎ ﻣﻦ طﺮف أﺷﺨﺎص ﻣﮭيﺌيﻦ ﻣﻦ أﺟﻞ إعﻄﺎء اﻟﺮد اﻟمﻨﺎﺳﺐ
ﻟﺤﺎﻻت اﻻﺣتيﺎج اﻻﺟتمﺎعﻲ أو اﻟﻄوارئ

ﺧﺪﻣﺔ اﻻﺳﺘﻘﺒﺎل اﻟﯿﻮﻣﻲ
ﺗوﻓﺮ ﻣﺼلﺤة اﻻﺳتﻘﺒﺎل اﻟيوﻣﻲ ﻟﻔﺎﺋدة اﻷﺷﺨﺎص اﻟمﺴﻨيﻦ اﻟمﮭدديﻦ بﺎﻹعﺎﻟة أو ﻓﻲ
وﺿﻌية اﻹعﺎﻟة ﻣﻨشﺎة يلﺠﺆون إﻟيﮭﺎ طيلة اﻟيوم ﺣيﺚ يوﻓﺮ ﻟﮭﻢ دعﻢ بﺴيﻂ ﻟﻪ عﻼﻗة
بﺎﺣتيﺎﺟﺎﺗﮭﻢ
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اﻟﺸﻘﻖ اﻟﻤﺴﯿﺮة
ھﻲ ﺧدﻣة ﻧوﻓﺮھﺎ ﻛﺒديﻞ ﻟﻺيواء و اﻟتﻌﺎيﺶ ھدﻓﮭﺎ أن يتمﻜﻦ اﻟشﺨﺺ اﻟمﺴﻦ
اﻟمتواﺟد ﻓﻲ وﺿﻌية اﻹعﺎﻟة )اﻟدرﺟة  (1ﻣﻦ اﻻﺳتمﺮار ﻓﻲ اﻟﻌيﺶ ﻓﻲ وﺳﻄﻪ ﻓﻲ
ﻣﻘﺎطﻌة غيتشو دون اﻟﺤﺎﺟة إﻟﻰ إدﺧﺎﻟﻪ دور اﻹيواء ،بﺄﺳلوب ﺣيﺎة ﻣمﺎﺛﻞ ﻟوﺳﻄﻪ
اﻟﻌﺎدي .يتﻢ اﻟوﻟوج ﻟلشﻘﻖ اﻟمﺮاﻗﺒة بﺎﺳتيﻔﺎء اﻟشﺮوط اﻟﺨﺎﺻة اﻟمﺤددة ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون
اﻟتﻨﻈيمﻲ

ﻣﺼﻠﺤﺔ دﻋﻢ اﻷﺷﺨﺎص ﻓﻲ وﺿﻌﯿﺔ اﻹﻋﺎﻟﺔ و
اﻷﺷﺨﺎص ﻣﻘﺪﻣﻲ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ
ﺗوﻓﺮ ھﺬه اﻟمﺼلﺤة ﻟلمﻌيليﻦ و اﻟمﻌيﻼت اﻟﺬيﻦ يﻨتمون ﻟلشﺒﻜة اﻻﺟتمﺎعية اﻟﻌﺎﺋلية
ﻟدعﻢ اﻷﺷﺨﺎص اﻟمﻌﺮﺿيﻦ ﻟﺨﻄﺮ اﻹعﺎﻟة أو ﻓﻲ ﺣﺎﻟة اﻹعﺎﻟة ،إﻣﻜﺎﻧية اﻛتﺴﺎب اﻟمﻌﺎرف
و اﻟمواﻗﻒ و ﻣﮭﺎرات اﻟﺮعﺎية واﻟﻌﻨﺎية اﻟﺬاﺗية .أھداﻓﮭﺎ ھﻲ
 (1ﺗﻌﺰيﺰ ﺗﺤﺴيﻦ ﺟودة اﻟﺮعﺎية اﻟمﻘدﻣة ﻣﻦ طﺮف اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺴﺎھﺮيﻦ
علﻰ اﻟﺮعﺎية
 (2ﺗﻌﺰيﺰ ﺗﺤﺴيﻦ ﺟودة ﺣيﺎة اﻷﺷﺨﺎص اﻟمﻜلﻔيﻦ بﺎﻟﺮعﺎية
 (3ﺗﻌﺰيﺰ اﻟمﺴﺆوﻟية اﻟمشتﺮﻛة بيﻦ اﻟمﻜلﻔيﻦ و اﻟمﻜلﻔﺎت بﺎﻟﺮعﺎية اﻵﺧﺮيﻦ
 (4ﺗﻌﺰيﺰ اﻛتﺴﺎب اﻟمﻌﺎرف و اﻟمواﻗﻒ و ﻣﮭﺎرات اﻟﺮعﺎية و اﻟﻌﻨﺎية اﻟﺬاﺗية
يﺴﻌﻰ بﺮﻧﺎﻣﺞ ﻣﺮاﻓﻘة اﻷﺷﺨﺎص اﻟمﺴﻨيﻦ إﻟﻰ إعﻄﺎء ﺣﻞ ﻟمشﻜﻞ اﻟمﺮاﻓﻘة ﻟدى اﻷﺷﺨﺎص
اﻟمﺴﻨيﻦ اﻟﺬيﻦ يﻌيشون وﺣيديﻦ عﻦ طﺮيﻖ ﺗوﻓيﺮ ﻣﺮاﻓﻘة ﺷﺨﺺ ﻣتﻄوع ﻟﮭﻢ
ﺧدﻣة اﻻﺳتﺮاﺣة و ھﻲ ﻣوﺟﮭة ﻟﻔﺎﺋدة اﻟﻘﺮيﺐ اﻟﺬي يﺮعﻰ و يتﻌﺎيﺶ ﻣﻊ اﻟشﺨﺺ اﻟمﮭدد
بﺎﻹعﺎﻟة أو اﻟمتواﺟد ﻓﻲ ﺣﺎﻟة اﻹعﺎﻟة .و ﺗوﻓﺮ إﻣﻜﺎﻧية ﻟلشﺨﺺ ﻣﻘدم اﻟﺮعﺎية اﻟﻐيﺮ اﻟمﮭﻨية ﻣﻦ
اﻟتوﻓﺮ علﻰ وﻗﺖ ﺧﺎص بﻪ ،بيﻨمﺎ يتﻢ اﻻعتﻨﺎء بﺎﻟشﺨﺺ اﻟمﻌﺎل ﻣﻦ طﺮف ﻣﮭﻨييﻦ ﻣﺆھليﻦ
بواﺳﻄة دروس اﻟتﻜويﻦ ﻧﺴﻌﻰ إﻟﻰ ﺗمﻜيﻦ ﻣﻘدﻣﻲ أو ﻣﻘدﻣﺎت اﻟﺮعﺎية ﻟﻔﺎﺋدة اﻷﺷﺨﺎص ﻓﻲ
وﺿﻌية اﻹعﺎﻟة ﻣﻦ اﻟمﻌﺎرف اﻟﻨﻈﺮية و اﻟتﻄﺒيﻘية و اﻷدوات ﻟﻜﻲ يتمﻜﻨوا ﻣﻦ إعﻄﺎء اﻟﺮد ﻟمﺨتلﻒ
اﻻﺣتيﺎﺟﺎت اﻟﻨﺎﺗﺠة ﺧﻼل اﻟﻘيﺎم بمﮭمة اﻟﺮعﺎية و اﻟتﻲ ﺳتمﻜﻨﮭﻢ ﻣﻦ إعﻄﺎء رعﺎية أﻓﻀﻞ
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اﻟﻤﻮارد و اﻹﻋﺎﻧﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ
ﺑﺎﻻﺳﺘﻘﺒﺎل اﻟﺜﺎﻧﻮي

اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﯿﻮﻣﻲ
يوﻓﺮ ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺮعﺎية اﻟيوﻣﻲ و اﻟمﺮﻛﺰ اﻟيوﻣﻲ ﻟﻸﺷﺨﺎص اﻟمﮭدديﻦ بﺎﻹعﺎﻟة أو ﻓﻲ
وﺿﻌية اﻹعﺎﻟة ﻣﺴﺎعدة ﺷموﻟية طيلة اﻟيوم ،ﺗﮭدف إﻟﻰ ﺗﺤﺴيﻦ أو اﻟﺤﻔﺎظ علﻰ
ﻣﺴتوى ﻣﻘﺒول ﻣﻦ اﻻﺳتﻘﻼﻟية اﻟﺬاﺗية و ﻛﺬﻟﻚ دعﻢ اﻟﻌﺎﺋﻼت أو اﻷﺷﺨﺎص اﻟمﻌيليﻦ

ﻣﺮﻛﺰ اﻹﻳﻮاء
يوﻓﺮ ﻣﺮﻛﺰ اﻹيواء رعﺎية ﺷموﻟية و ﻣﺴتمﺮة
ﺧﻼل اﻟﻔتﺮة اﻟليلية و اﻟﻨﮭﺎرية ﻟﻔﺎﺋدة
اﻷﺷﺨﺎص اﻟمتواﺟديﻦ ﻓﻲ وﺿﻌية اﻹعﺎﻟة
و يﻔتﻘﺮون ﻟﻼﺳتﻘﻼل اﻟوظيﻔﻲ .و ﺗتوﻓﺮ
غيتشو علﻰ ﻣﺮﻛﺰ ﻟﻺيواء

اﻹﻋﺎﻧﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
ﺗﺨﺼﺺ اﻹعﺎﻧة اﻻﻗتﺼﺎدية ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺮعﺎية داﺧﻞ اﻟوﺳﻂ اﻟﻌﺎﺋلﻲ ﻟلمﺴﺎھمة ﻓﻲ ﺗﻐﻄية
اﻟمﺼﺎريﻒ اﻟﻨﺎﺗﺠة عﻦ اﻟﺮعﺎية اﻟتﻲ يﻘوم بﮭﺎ ﻣﻘدم اﻟﺮعﺎية اﻟﻐيﺮ اﻟمﮭﻨﻲ ،و اﻟتﻲ يمﻜﻦ
اﻻعتﺮاف بﮭﺎ عﻨد اﺳتﻜمﺎل ﺟميﻊ اﻟشﺮوط اﻟمﻔﺮوﺿة
ﺗﮭدف اﻹعﺎﻧة اﻻﻗتﺼﺎدية اﻟﻔﺮدية إﻟﻰ اﻟمﺴﺎھمة ﻓﻲ اﻻﺳتﻔﺎدة ﻣﻦ عﻘد اﻟﺮعﺎية
اﻟشﺨﺼية
اﻟﺬي يشﺠﻊ علﻰ اﺳتﻘﻼﻟية اﻷﺷﺨﺎص اﻟمﻌﺎﻟيﻦ
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ﺧﺪﻣﺎت أﺧﺮى و إﻋﺎﻧﺎت
أﺧﺮى ﻳﻤﻜﻨﻚ إﻳﺠﺎدھﺎ ﻟﺪى
اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ
ﻟديﻨﺎ ﻣﻨﺰﻟيﻦ ﻟﻺﻗﺎﻣة اﻟيوﻣية
يوﻓﺮان بﺮﻧﺎﻣﺞ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻦ اﻷﻧشﻄة
اﻟتﺮﻓيﮭية اﻻﺟتمﺎعية و اﻟﺜﻘﺎﻓية و ﺧدﻣﺎت
أﺧﺮى ﻟﻔﺎﺋدة اﻷﺷﺨﺎص اﻟمﺴﻨﻨيﻦ ﻓﻲ
اﻟمﻘﺎطﻌة

ﻣﻌلوﻣﺎت ھﺎﻣة ﻟﻔﺎﺋدة
اﻷﺷﺨﺎص اﻟمﮭﺎﺟﺮيﻦ اﻷﺟﺎﻧﺐ اﻟﺬيﻦ
يﻘيمون ﻓﻲ ﻣﻘﺎطﻌة غيتشو .ﺗتﻀمﻦ
بﺮﻧﺎﻣﺞ إيلﻜﺎرغوﻧﻲ إﺟﺮاءات ﺧﺎﺻة
ﺗﺴتﮭدف اﻹيواء ﻓﻲ ﻣﻘﺎطﻌة )يوﺟد
ﻛتيﺐ ﺧﺎص( .بﺎﻹﺿﺎﻓة إﻟﻰ ذﻟﻚ يوﻓﺮ
 www.kaixogetxo.اﻟموﻗﻊ اﻻﻟﻜتﺮوﻧﻲ
ﻣﻌلوﻣﺎت ﺷﺎﻣلة ﺣول اﻟموارد net
اﻟمتﺎﺣة ﻟﻘﺎطﻨﻲ و ﻗﺎطﻨﺎت غيتشو .و
ھﻲ ﻣتوﻓﺮة ب  7ﻟﻐﺎت )اﻹيوﺳﻜيﺮا،
اﻟﻘشتﺎﻟية ،اﻻﻧﺠليﺰية ،اﻟﻔﺮﻧﺴية،
)اﻟﺼيﻨية ،اﻟﺮوﻣﺎﻧية و اﻟﻌﺮبية

اﻟمدن اﻟﺼديﻘة ﻟﻸﺷﺨﺎص
اﻟمﺴﻨيﻦ  -غيتشو ﻻغوﻧﻜويﺎ
غيتشو ﻻغوﻧﻜويﺎ ﻣشﺮوع
يﮭدف إﻟﻰ اﺗﺨﺎذ اﻟﺨﻄوات اﻟﻼزﻣة
ﻟتﺤويﻞ غيتشو إﻟﻰ ﻣديﻨة ﺻديﻘة ﻣﻊ
اﻷﺷﺨﺎص اﻟمﺴﻨيﻦ  .يتﻌلﻖ اﻷﻣﺮ
بﺈﻧشﺎء ﻣشﺮوع بﻨﺎء ﻣديﻨة ،ﻣﺎ يتﻄلﺐ
ﻣﻌﻪ اعتمﺎد ﻧﮭﺞ عﺮﺿﻲ ﻣﻦ طﺮف
اﻟﺒلدية و ﻣشﺎرﻛة اﻟمواطﻨيﻦ
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أﻳﻦ ﻧﺘﻮاﺟﺪ؟
ﻧتوﻓﺮ علﻰ  3ﻣﻘﺮات اﻟتﻲ يمﻜﻨﻚ اﻟوﻟوج إﻟيﮭﺎ بﺤﺴﺐ ﻣﻨﻄﻘة اﻟتﺴﺠيﻞ ﻓﻲ
اﻟﻘيد اﻟمدﻧﻲ/اﻹﻗﺎﻣة

GETXO - ANDRA MARI
C/ Puerto Orduña, 16

ROMO - LAS ARENAS
C/ Monte Gorbea, 10,
esquina Gobelaurre

ALGORTA - NEGURI
C/Urgull, s/n

ﺗوﻗيﺖ اﺳتﻘﺒﺎل اﻟﻌموم :ﻣﻦ اﻻﺛﻨيﻦ إﻟﻰ اﻟﺠمﻌة ﻣﻦ اﻟﺴﺎعة  8.00إﻟﻰ 14.00
إذا ﻛﺎﻧﺖ ﻟديﻚ ﺻﻌوبﺎت ﻣﻊ اﻟلﻐة ،ﻧتوﻓﺮ علﻰ دواﻟيﺎ و ھﻲ ﺧدﻣة ﺧﺎﺻة بﺎﻟتﺮﺟمة
اﻟﻔورية إﻟﻰ ﻣﻌﻈﻢ اﻟلﻐﺎت اﻷﺟﻨﺒية اﻟموﺟودة ﻓﻲ إيوﺳﻜﺎدي

اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ أﻟﻐﻮرطﺎ -ﻧﯿﻐﻮري
C/Urgull, s/n, 1ª planta
T: 94 4660101
F: 94 4660155

اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ اﻟﺮوﻣﻮ ﻻس أرﻳﻨﺎس
C/ Monte Gorbea, 10, esquina Gobelaurre
T: 94 4660153
F: 94 4660155

اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ أﻧﺪرا ﻣﺎري
C/Puerto Orduña, 16
T: 94 4660130
F: 94 4660155

: gizartez@getxo.eusاﻟﺒﺮيد اﻻﻟﻜتﺮوﻧﻲ
ﻟﻘد ﺗﻢ ﻧشﺮ دﻟيﻞ اﻟموارد ھﺬا ﻓﻲ ﺳﻨة 2017
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ﻛﺬﻟﻚ ﻣﻤﻜﻦ ﺗﺼﻔﺢ دﻟﯿﻞ اﻟﺨﺪﻣﺎت ﺑﻠﻐﺎت
أﺧﺮى ﻓﻲ اﻟﻤﻮﻗﻊ
getxo.eus/guiarecursos

14

