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ما هو برنامج مشروع ACT لخلق موارد الرزق؟ 
ددخلت جمعّية تونس للّتعاوونن (Association de Coopération en Tunisie :ACT) منذ سنة 2012 في شرااكة مع االمنّظماتت 

وواالجمعّياتت االمحلّية للقيامم بمشارريع من شأنها أأنن تخلق مواارردد ررززقق لذوويي ااالحتياجاتت االخصوصّية. هذهه االمشارريع هي 
مشارريع صغيرةة مثل تربية االماشية وواالخياطة أأوو فتح محل صغير. 

ووتتمّثل أأهداافف االمشرووعع في بناءء كراامة مستفيد(ةة) ووتعزيز ااندماجه(ها) 
في االمجتمع. 

ووتمتّد هذهه االمشارريع عاددةة سنة ووااحدةة اانطالقا من االيومم االذيي يتّم فيه 
شرااءء االّتجهيزااتت االخاّصة بالمشرووعع. ووفي نهاية االمشرووعع، يتعّين على 

االمستفيد(ةة) إإعاددةة 45٪ من تكلفة بدئه إإلى مركز  محلّي . وويصبح 
االمستفيد(ةة) بعد ذذلك االمسؤوولل عن إإددااررةة مشرووعه. 

ما الغاية من بعث مشاريع موارد رزق ؟ 
إإّننا نؤمن أأنّن إإتاحة فرصص للعمل هو حّق إإنسانّي هامّم  بالّنسبة 
لجميع االبشر بما في ذذلك ذذوويي ااالحتياجاتت االخصوصّية. 

فالعمل من شأنه أأنن يعّززز شعورر االفردد بالكراامة وواالثقة بالّنفس، 
فضال عن تحقيق غاياته االّشخصّية ووذذلك بأنن نوّفر له(لها) 

فرصا إلعالءء شأنه(ها) ووااإلسهامم كذلك في جلب ااالحتراامم لنفسه(ها) وولألسرةة وواالمجموعة وواالمجتمع االمدني. كما 
أأنّن االعمل يوّفر فرصا للّنشاطط االخالقّق االذيي يعتبر أأمراا أأساسّيا في االّتجربة ااإلنسانية بدوونه يشعر االفردد أأّنه إإنسانن 

ناقص. لذلك فإنّن االعمل هو مظهر أأساسّي من مظاهر إإنسانّيتنا االمشتركة، وواالذيي يبني كراامة االفردد إإلى جانب أأّنه حّق 
ضروورريّي من حقوقق ااإلنسانن. 

إإنّن االعمل يوّفر أأيضا فرصا لالنخرااطط ووااالندماجج ااإليجابّي للفردد في االمجتمع. ووحين ينخرطط االمستفيد(ةة) بالمشرووعع 
في االعمل صلب االمجتمع، فإّنه(ها) سيتفاعل مع ااآلخرين، مّما يتيح للّشخص ذذيي ااالحتياجاتت االخصوصّية فرصا 

لتعّلّم كيفّية االّتفاعل مع االّناسس وواالذين بدووررهم ستتاحح لهم فرصص إلددررااكك كيفّية تكّيفهم بشكل أأفضل في 
االّتعامل مع هذهه االفئة من ااألشخاصص. إإنّن هذاا ااألمر سيكونن له ااألثر االطّيب على االمستفيد(ةة) بالمشرووعع ووعلى 
ررفاهه االمجتمع على حّد سوااءء. هذاا باإلضافة إإلى أأنّن مشرووعع مورردد االرززقق سيوّفر للمستفيد(ةة) مدااخيل إإضافّية 
تمّكنه(ها) من ااالنخرااطط أأكثر في االمجتمع، من ذذلك االتسّوقق في االمحالتّت بالجهة أأوو تسديد ثمن االقهوةة في االمقهى. 

من هي ACT؟ 
لقد بدأأتت مسيرةة ACT في بدااية االّسنوااتت االثمانين حين طلبت االحكومة االّتونسّية من االمنّظماتت غير االحكومّية موااصلة 

االعمل االذيي أأررسته االوكالة االّسويدّية للتنمية االدوولّية. ووهكذاا اانطلق عمل ACT ووبدأأتت تدّخالته االمتوااضعة ببعث ووررشة عمل 
ووتدرريب االفتياتت على االّنجاررةة. ووفي االّسنوااتت االمواالية ووّسعت ACT عملها في مختلف االجهاتت بتونس بإضافة مجاالتت 

مختلفة مثل االّتعليم وواالصّحة ووااإلعاقة. ووشهدتت هذهه االفترةة تواافداا متزاايداا لفرقق عمل من عددد كبير من االبلداانن وواالّثقافاتت. 
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يتّم بعث االمشرووعع بالشرااكة مع االمرااكز االمحلّية 

تساهم ACT في تمويل االمشرووعع 

يقتني االمركز االمحلّي تجهيزااتت االمشرووعع 

تقومم  ACT وواالمركز االمحلّي بزياررااتت متابعة  
مشتركة 

يعيد االمستفيد(ةة) بعد سنة ووااحدةة 45٪ من 
االتمويل االممنوحح للمشرووعع إإلى االمركز االمحلّي 

يصبح االمستفيد(ةة) بعد ذذلك مالكا(ةة) للمشرووعع

االمشارريع

االكراامة

ااالندماجج

االمقدمة



وولقد أأقامت ACT، ووبحكم عملها مع االفئاتت االتي 
تعيش أأووضاعا هّشة على اامتداادد 30 سنة، عالقاتت 

عديدةة مع أأشخاصص مؤّثرين ، ووعقدتت أأيضا 
شرااكاتت هاّمة مع ووززااررااتت ووشركاءء محّلّيين.إإنّن 
ACT عاقدةة االعزمم على موااصلة بناءء مسيرتها 

ااستنادداا إإلى تارريخها هذاا. ووبما أأّننا نبحث عن 
إإسدااءء خدماتنا لآلخرين، فإّننا نعتقد أأّننا سنثريي 

تجربتنا االخاّصة في االحياةة ووأأّننا سنتعّلم أأكثر من مضّيقينا. 

عمل ACT في مجال اإلعاقة 

مع من تعمل ACT ؟ 
إإنّن ACT ملتزمة بالعمل بالّشرااكة مع االجمعّياتت االّتونسّية االمحلّية باعتبارر أأّننا نؤمن أأنّن االجمعّياتت االتونسّية تستمّد قّوتها من 

ررفاهه تونس وومجتمعها. هذاا باإلضافة إإلى أأّننا كأجانب ندرركك جّيداا حدووددنا في فهم االّلغة االمحلّية ووثقافة االبلد ووتارريخه 
ووظرووفف االعمل في مجالل ااإلعاقة فيه. 

لقد بعثت ACT مشارريع توّفر مواارردد االرززقق بالّتعاوونن مع جمعّياتت تونسّية مختلفة مثل ااالّتحادد االوطنّي إلعانة ااألشخاصص 
 االقاصرين ذذهنّيا بكّل من االكافف ووجندووبة وومدنين ووجمعّية " ااألمل " بلعرووسة ووجمعّياتت أأخرىى.
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ACT جمعّية تنموّية مسيحّية تعمل من أأجل إإحدااثث تحّوالتت 

في حياةة االفئاتت االمهّمشة وواالتي تعيش ووضعّياتت هّشة  

وواالمعوززةة وواالمحروومة من أأبناءء االّشعب االّتونسّي في صلب 

االمجموعاتت االتي يعملونن معها وواالمجتمع االذيي يعيشونن فيه 

ووبكلفة معقولة.

تتمّثل ررؤؤيتنا في مالحظة تحّولل االمجتمع االّتونسّي إإلى مجتمع ينبذ ااإلقصاءء، إإلى جانب 

ررؤؤيتناددعم ااألشخاصص ذذوويي ااإلعاقة ووصونن كراامتهم حّتى يعيشواا حياةة متكاملة وونشيطة
تقديم االّدعم لألشخاصص ذذوويي ااإلعاقة وولشبكاتهم بحكم أأّننا نعمل جنبا إإلى جنب مع 

االّشركاءء االمحّليين لمجابهة  ظاهرةة اانعداامم االمساووااةة ووللبحث كذلك عن فرصص للّنهوضض 

بحقوقق ااإلنسانن
ررسالتنا



 

 ACT إإنّن االغرضض من توفير ووثيقة مكتوبة يتّم توززيعها بعد ذذلك على كّل مشارركك في االمشرووعع هو عرضض االخّطة االتي أأعّدتها
كي يفهمها شركاؤؤنا وواالمستفيدوونن بالمشارريع وويواافقواا عليها. هذاا باإلضافة إإلى أأنّن االمشارركين بإمكانهم االعوددةة إإلى هذهه 

االخّطة أأثناءء تقّدمم إإنجازز االمشرووعع للتعّرفف إإلى االخطوااتت االمواالية. 

هدف الوثيقة 

 إإبالغغ مباددئئ ووأأهداافف برنامج خلق مواارردد االرززقق 
إإنّن هدفنا هو ااّطالعنا ووشركاؤؤنا وواالمستفيدوونن على مباددئئ االمشرووعع ووأأهداافه وواااللتزاامم بها. إإذذاا نجح االمشرووعع مالّيا فإنّن 

مباددئنا ووأأهداافنا لم تتحّقق مثل ااالندماجج في االمجتمع وواالكراامة وواالخياررااتت االّشخصّية...إإذذ ال يكفي أأنن يتحّسن ددخل 
االّشخص ذذيي ااإلعاقة ووعائلته. فنجاحح االمشرووعع ،بالّنسبة إإلينا، يعني أأنن يكونن االّشخص ذذوو ااالحتياجاتت االخصوصّية أأكثر 

ااندماجا في االمجتمع ووأأنن يبني كراامته وويثبتها. لذلك نريد أأنن يكونن شركاؤؤنا وواالمستفيدوونن بالمشرووعع على بّينة من مباددئنا 
ووأأهداافنا. 

إإددماجج أأنشطة محّدددةة ووخطط في مشرووعع مورردد االرززقق 
كما ذذكرنا سابقا، فإنّن نجاحح االمشرووعع ال يحّددد فقط بالّنجاحح االمادديّي للمشرووعع، بل يحّددد بمدىى قبولل االمشارركك في االبرنامج 

من عدمه بمباددئنا ووأأهداافنا ووسعيه إإلى تنفيذها. لذلك تتضّمن هذهه االوثيقة خططا ووااستجوااباتت ووأأنشطة لتساعدنا على 
تحقيق أأهداافف مشرووعنا ووإإبالغغ االمباددئئ االتي يقومم عليها االبرنامج. 

توظيف أأددووااتت االمرااقبة وواالّتقييم 
إإلى جانب ااألنشطة وواالخطط االمضبوطة يتّم توظيف أأددووااتت االمرااقبة وواالّتقييم حّتى يتسّنى للACT ووشركاؤؤها تقييم 

االبرنامج وونجاحح االمشارريع االفرددّية. ووسُيستخدمم هذاا بعد ذذلك في مساعدةة أأصحابب االمشارريع االفرددّية ووتطوير االبرنامج ككّل. 

تقديم عّيناتت من االوثائق االّالززمة للمشرووعع 
أأخيراا، يتّم تضمين عّيناتت من االوثائق كالعقودد وواالّشهاددااتت لمساعدةة مسؤوولل برنامج ACT ووشركائنا االمحلّيين على 

إإنجازز االمشرووعع. 

بناء هذه الوثيقة 
تقّدمم مرااحل االبرنامج أأوّوال وواالتي تسمح بهيكلة مشرووعع مردد االرززقق. أأّما بقّية االوثيقة فهي مرّتبة ترتيبا ززمنّيا متسلسال ووفق 

 مرااحل االمشرووعع.
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ملّخص االوثيقة
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 ACT يقّدمم االمركز االمحّلي قلئمة االمترّشحين للبرنامج إإلى

تقومم ACT بزياررةة االّطالب(ةة) ووعائلته(ها) 

تتحّدثث ACT مع معّلمي االّطالب(ةة) 

يقّدمم االمركز االمحّلي ووااألسر خّطة عمل االمشرووعع 

يقّررر كّل من ACT وواالمركز االمحّلي ما إإنن كانن االمشرووعع قابال لإلنجازز 

توّقع ACT ااّتفاقّية مع االمركز االمحّلي 

تقومم ACT بتقدير كلفة االمشرووعع مع االّطالب ووأأسرته 

يتّم ااالّتفاقق بين ACT وواالمركز االمحّلي وواالّطالب ووأأسرته على ما يلي: 

برنامج االّتأهيل 

ااألهداافف االفرددّية ووأأهداافف االبرنامج 

برنامج االّنشاطط 

جدوولل سداادد االمبلغ االمقّدمم 

يوّقع االمركز االمحّلي ااّتفاقية مع أأسرةة االّطالب 

يقتني االمركز االمحّلي االّتجهيزااتت االخاّصة بالمشرووعع ( عند اانطالقه) 

تؤدّديي ACT ررفقة االمركز االمحّلي ززياررااتت لالّطالعع على تقّدمم االمشارريع مّرةة كّل ثالثة 
أأشهر 

ااألشهر االثالثة ااألوولى 

ااألشهر االثالثة االّثانية 

ااألشهر االثالثة االّثالثة 

ااألشهر االثالثة االّراابعة 

يتابع االمركز االمحّلي عملّية سداادد االقرضض 

ينتهي االمشرووعع بعد مروورر سنة على اانطالقه 

يقومم كّل من االمركز االمحّلي ووACT وواالّطالب ووأأسرته بالّتقييم االنهائّي 

 يحصل االمركز االمحّلي وواالطالب على شهاددةة في االغرضض
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 ااالنتهاءء االتارريخ

	 	 	  

	 	 	  

	 	 	  

	 	 	  

	 	 	  

	 	 	  

	 	 	  

	 	 	  

	 	 	  

	 	 	  

	 	 	  

	 	 	  

	 	 	  

	 	 	  

	 	 	  

	 	 	  

	 	 	  

	 	 	  

	 	 	  

	 	 	  

	 	 	  

	 	 	

مرااحل االمشرووعع



 

توجد عديد االمفاهيم ااألساسّية االتي نتمّنى إإددماجها في كّل أأعمالنا ووخاّصة في مشارريعنا االهاددفة إإلى توفير مواارردد االرززقق. 
وونحن ننتظر وونشّجع شركاءءنا وواالمستفيدين بهذاا االمشرووعع على االتشّبث بهذهه االمفاهيم وواالعمل على تحقيقها  أأيضا. 

 

إإّننا نرغب في توفير فرصص عمل لألشخاصص 
ذذوويي ااالحتياجاتت االخصوصّية تعّززز 

كراامتهم، كما أأّننا نرفض كّل عمل يقومم على ااستغاللل االبشر ووإإذذاللهم 
وويساهم في نشر االفقر. 

 

لألشخاصص ذذوويي ااإلعاقة حاجياتت مختلفة 
ووررغباتت ووموااهب ووااهتماماتت كبقّية االّناسس، 

كما لهم االحّق في ااختيارر االعمل االذيي يقومونن به مثل أأيّي إإنسانن آآخر. 
لذلك فإنّن نّيتنا تّتجه نحو االّتحاوورر مع هؤالءء ااألشخاصص ووااالستماعع 

إإليهم. 

إإّننا نؤمن أأّنه يجب أأنن يكونن للرجل ووللمرأأةة 
نفس االحظوظظ في االحصولل على عمل. 

لذلك فإّننا ال نمّيز في مشرووعنا بينهما على 
أأساسس االجنس وونحّث االمشارركين في هذاا 

االمشرووعع غلى االعمل في ااّتجاهه االمساووااةة بين االجنسْين. 

 

ينبغي أأنن يسعى االمشرووعع إإلى ضمانن نفاذذ/
ووصولل ااألشخاصص ذذوويي ااالحتياجاتت 

االخصوصّية إإلى االعمل بما في ذذلك ضمانن 
االّنقل وواالّدخولل بمفرددهه إإلى موقع االعمل أأوو 

االّنفاذذ إإلى ووسائل ااالّتصالل. 
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االمفاهيم ااألساسّية

ااألسئلة االعينة: 

هل يعّززز االعمل كراامة االفردد؟ 

كيف يعّززز االعمل االكراامة؟ 

هل هو عمل يرغب ااآلخروونن االقيامم  به؟

االعمل االّالئق

االخياررااتت االّشخصّية
ااألسئلة االعينة: 

هل يريد االشخص حّقا االقيامم بهذاا االمشرووعع؟ 

هل له(ها) ررأأيي في كيفّية صرفف ااألمواالل؟

االمساووااةة بين 
االجنسْين

ااألسئلة االعينة: 

هل ااحترمم هذاا االمشرووعع مبدأأ حضورر االّرجالل وواالّنساءء؟ 

هل لدْيه(ها) حّق ااختيارر االعمل االذيي يريد االقيامم به 
حّتى وولو كانن االعمل في ااألصل من ااختصاصص االجنس 

ااآلخر؟ 

هل يتمّتع االّرجالل وواالّنساءء بنفس االّتكوين؟

ااألسئلة االعينة: 

هل بإمكانن االّشخص االّدخولل بمفرددهه إإلى االمشرووعع ؟ 

كيف يتوااصل االّشخص بشكل كامل مع ااآلخرين في 
االمشرووعع؟ 

كيف يتنّقل االّشخص إإلى االمشرووعع ؟

 االوصولل إإلى
االمشرووعع



يتعّلق ااألمر هنا بتكييف االمشرووعع 
للّشخص ذذيي ااالحتياجاتت االخصوصّية 

لتيسير قدررته على االعمل. كما يمكن أأنن 
يتضّمن هذاا االتوّجه، على سبيل االمثالل، تكييف ااآلالتت ووأأددووااتت 

االمشرووعع ووما يتطّلبه إإنجازز االعمل من ووقت أأوو تنظيم للمشرووعع. 

 

إإنّن إإقصاءء االّشخص ذذيي ااالحتياجاتت 
االخصوصّية من االحياةة ااالقتصاددّية 

سيثقل كاهل االعائلة وواالمجموعة 
وواالمجتمع ماددّيا. لذلك فإنّن إإددماجج هؤالءء ااألشخاصص في حياةة 

االمجموعة ووااقتصاددها سيكونن مفيداا بعد ذذلك لألسرةة وواالمجموعة 

وواالمجتمع ككّل. 

قد يسقط ااألشخاصص ذذوويي ااالحتياجاتت 
االخصوصّية في حلقة مفرغة من 

ااالنتظاررااتت االمتوااضعة، ووبالّتالي يتّم 
توجيههم نحو أأعمالل ددوونن مستوىى قدررااتهم االحقيقّية. وويهدفف 

مشرووعنا إإلى االّرفع من مستوىى اانتظاررااتت ااألشخاصص ذذوويي 
ااالحتياجاتت االخصوصّية ووقدررتهم على أأنن يعيشواا حياةة كاملة 

وومستقّلة. 
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توفير سبل االّرااحة
ااألسئلة االعينة: 

كيف تّم تكييف االمشرووعع للّشخص ذذيي ااالحتياجاتت 
االخصوصّية وواالذيي يمّكنه من االعمل فيه بشكل كامل؟ 

هل توجد طرقق لتغيير االمشرووعع حّتى يستجيب أأكثر إإلى 
حاجياتت االّشخص؟ 

كيف يتنّقل االّشخص؟

ااألسئلة االعينة: 
ضريبة ااإلقصاءء

االّطموحاتت

ااألسئلة االعينة: 

كيف يتّم تشجيع االّشخص على ااإلبدااعع في االمشرووعع ؟ 

بأيّي شكل يتّم إإعداادد االّشخص ووتكوينه ليتمّكن من 
االّنجاحح ؟ 

هل للّشخص ذذيي ااالحتياجاتت االخصوصّية نموذذجج 
لشخص آآخر مثله يقتديي به حّقق االنجاحح في مشرووعع 

مماثل؟



 

خطة العمل 
1. ما هو االعمل أأوو االمنتج أأوو االخدمة:          

              

              

 a. ما االمشكلة االتي يحّلها هذاا االمنتج أأوو هذهه االخدمة:        

              

              

2. من هم االّزبائنك:            

 a. كيف أأنهم يجدوونن لك:           

              

3. من هم منافسوكك:            

              

4. ما هي ااألددووااتت أأوو االمواادد االتي يحتاجها االمشرووعع:         

              

              

5. ما هي نفقاتت االمشرووعع:            

              

              

6. كيف يمكن كسب االمالل:            

              

7. كيف سيكونن االمشرووعع بعد سنة ووااحدةة:          
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برنامج االمشرووعع 



8. ما هي أأنشطة االمشرووعع؟ ما هي كّل االخطوااتت االتي يتعّين االقيامم بها لضمانن نجاحح االمشرووعع ؟ كن ددقيقا في تحديد ذذلك. 

فيم يتمّثل االّنشاطط ؟ كم مرةة تحتاجج إإلى تأدديته ؟ هل يقتضي ذذلك تمويال ؟ 

ما هو االنشاطط كم مرةة أأنه يحتاجج 
إإلى االقيامم به؟

 هل ينطويي

 ااألمر على
االمالل؟
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برنامج المشروع: 
كيف يمكن أأنن يتضّمن هذاا االمشرووعع االمفاهيم ااألساسية للبرنامج ؟ 

 عد إإلى عّيناتت ااألسئلة االموجوددةة بالّصفحتْين 7 وو 8، إإذذاا ااقتضى ااألمر ذذلك. 
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االعمل االّالئق

االخياررااتت االّشخصّية

االمساووااةة بين 
االجنسْين

 االوصولل إإلى
االمشرووعع

توفير سبل االّرااحة

ضريبة ااإلقصاءء

االّطموحاتت



 

� 	  

Conven&on	  de	  partenariat	  

Entre	  les	  soussignés	  :	  

L’Association	  

Et	  	  

L’Associa&on	  ACT	  Associa&on	  de	  Coopéra&on	  en	  Tunisie	  pour	  l’Educa&on	  et	  Développement,	  

	  	  	  	  	  	  	  	   Organisa2on	   interna2onale	   (ci-‐après	   dénommée	   ACT),	   non-‐gouvernementale,	   Enregistrée	  

en	   Suède	   et	   en	   Tunisie,	   Visa	   n°	   27	   du	   Ministère	   de	   l’intérieur,	   daté	   le	   15/1/88.	   Accord	   de	  

coopéra2on	   financière	   et	   technique	   signé	   par	   les	   gouvernements	   Tunisien	   et	   Suédois	   le	   12	   mai	  

1973,	  Domiciliée	  	  à	  3	  rue	  Descartes,	  El	  Omrane,	  Tunis.	  

Il	  a	  été	  convenu	  ce	  qui	  suit	  :	  

Objet	  de	  la	  conven2on	  

Le	   présent	   accord	   vise	   à	   préciser	   le	   cadre	   définissant	   des	   termes	   de	   partenariat	   entre	   les	  

associa2ons	  l’Associa2on	  …	  et	  ACT.	  CeWe	  conven2on	  est	  faite	  concernant	  le	  financement	  d’un	  projet	  

de	  vie	  en	  faveur	  d’une	  personne	  porteuse	  de	  handicap	  et	  sa	  famille	  dans	  la	  région	  du	  Nord	  Ouest.	  

Titre	  du	  Projet	  :	  

Financement	  	  d’un	  projet	  de	  vie	  en	  faveur	  d’une	  personne	  porteuse	  de	  handicap	  et	  sa	  famille.	  

1. Objec&f	  général	  

L’associa&on	  …	  et	  l’ACT	  travailleront	  ensemble	  pour	  l’établissement	  d’un	  projet	  de	  vie	  

(couture)	  en	  faveur	  de	  deux	  personnes	  porteuses	  de	  handicap	  et	  de	  leurs	  familles.	  	  	  	  

Le	  projet	  de	  vie	  vise	  à:	  	  

a) L’établissement	   de	   projets	   comme	   ac2vité	   pédagogique	   et	   économique,	   adaptées	   aux	  

personnes	  porteuses	  de	  handicap	  ;	  	  

b) Un	  encouragement	  pour	  les	  personnes	  porteuses	  de	  handicap	  à	  par2ciper	  d’une	  manière	  

plus	  ac2ve	  dans	  la	  vie	  de	  la	  famille	  et	  de	  la	  société.	  

Condi&ons	  :	  
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عقد عينة



a)	   Les	  projets	  de	  vie	  sont	  financés	  par	  de	  crédits	  qui	  devront	  être	  remboursés	  à	  45%	  

(quarante	  cinq),	  en	  une	  seule	  fois,	  à	  la	  fin	  de	  la	  première	  année	  après	  le	  début	  de	  

l’ac2vité,	  après	  évalua2on	  du	  projet	  à	  la	  fin	  de	  la	  première	  année.	  

b)	   Les	   montants	   rendus	   comme	   remboursement	   reviendront	   à	   l’Associa2on	   …	   et	  

pourront	  cons2tuer	  un	  capital	  en	  vue	  de	  futurs	  projets	  de	  vie.	  

c)	   L’ACT	   et	   l’Associa2on	   ….	   veilleront	   pour	   que	   le	   projet	   de	   vie	   concerné	   par	   cet	  

accord	  de	  partenariat	  soit	  mise	  en	  marche	  dans	  un	  délai	  d’un	  moi	  au	  maximum	  a	  

par2r	   de	   la	   date	   quand	   le	   bénéficiaire	   reçoit	   le	   montant	   men2onné	   dans	   cet	  

accord.	  

d)	   Une	  évalua2on	  seront	  effectuées	  concernant	  le	  projet	  à	  la	  fin	  de	  la	  première	  .	  

2. Objec&fs	  spécifiques	  

− Renforcer	  le	  rôle	  des	  personnes	  porteuses	  de	  handicap	  dans	  la	  famille	  ;	  
− Offrir	  aux	  personnes	  porteuses	  de	  handicap	  une	  opportunité	  d’inclusion	  sociale	  ;	  
− Proposer	  aux	  personnes	  porteuses	  de	  handicap	  une	  ac2vité	  u2le	  adaptée	  à	  leur	  âge	  et	  a	  

leurs	  capacités,	  avec	  un	  objec2f	  pédagogique	  et	  vers	  l’intégra2on	  sociale	  ;	  
− Apporter	  	  aux	  personnes	  porteuses	  de	  handicap	  et	  leurs	  familles	  une	  occasion	  d’améliorer	  

leurs	  revenus.	  

3. Résultats	  aPendus	  

• La	  par2cipa2on	  des	  personnes	  porteuses	  de	  handicap	  dans	  une	  ac2vité	  u2le	  ;	  
• Le	  renforcement	  du	  rôle	  des	  personnes	  porteuses	  de	  handicap	  dans	  la	  famille	  et	  dans	  la	  

société	  ;	  
• Une	  meilleure	  par2cipa2on	  des	  parents	  dans	  le	  processus	  de	  développement	  de	  leurs	  

enfants	  porteurs	  de	  handicap	  ;	  
• Une	  améliora2on	  limitée	  du	  revenu	  l’associa2on	  ….	  	  et	  aussi	  le	  revenu	  familial	  avec	  la	  

par2cipa2on	  ac2ve	  des	  personnes	  porteuses	  de	  handicap.	  

4. Ac&vités	  

− L’iden2fica2on	  par	  l’Associa2on	  ….	  des	  bénéficiaires	  possibles	  du	  programme	  ;	  
− L’étude	  de	  la	  faisabilité	  du	  projet	  entre	  l’ACT	  et	  l’Associa2on	  ….	  ;	  
− L’approba2on	  conjointe	  entre	  l’ACT	  et	  l’Associa2on	  ….	  du	  projet	  de	  vie	  ;	  
− L’établissement	  d’accords	  ponctuels	  entre	  l’ACT	  et	  l’Associa2on	  ….	  et	  entre	  l’associa2on	  et	  les	  

familles	  ;	  
− Le	  suivi	  pédagogique	  et	  commercial	  du	  projet	  par	  l’Associa2on	  ….	  et	  l’ACT;	  
− Evalua2on	  effectué	  par	  l’Associa2on	  ….	  et	  l’ACT	  a	  posteriori.	  	  

5. Moyens	  	  

− L’ACT	   s’engage	   à	   soutenir	   les	   projets	   de	   vie	  men2onnés	   dans	   cet	   accord	   avec	   un	  montant	  

maximal,	  total	  et	  ponctuel	  de	  ….	  Dinars	  ;	  	  
− L’Associa2on	  …..	  s’engage	  à	  assurer	  le	  suivi	  du	  projet	  ainsi	  que	  l’évalua2on	  du	  progrès	  et	  de	  

l’efficacité	  du	  projet	  avec	  l’équipe	  de	  travail	  ;	  
− L’ACT	  s’engage	  à	  faire	  le	  suivi	  et	  l’évalua2on	  du	  projet	  ;	  
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− Les	   familles	   s’engagent	   à	   apporter	   le	   sou2en	   nécessaire	   aux	   personnes	   porteuses	   de	  

handicap	  en	  vue	  de	  la	  réussite	  du	  projet.	  
− Les	  frais	  de	  transport	  et	  autres	  frais	  du	  personnel	  de	  l’ACT	  seront	  couverts	  par	  le	  programme	  

établit	  avec	  SIDA	  pour	  les	  années	  2012	  –	  2014.	  

6.	   Par&cipants	  

CeWe	  conven2on	  est	  faite	  pour	  le	  financement	  de	  2	  projets	  de	  vie	  au	  bénéfice	  des	  

personnes	  ci-‐dessous,	  avec	  un	  montant	  total,	  ponctuel	  de	  …	  dinars.	  

7.	  Duree	  

CeWe	  conven2on	  est	  signée	  pour	  une	  année	  à	  par2r	  de	  la	  date	  de	  signature	  ci-‐dessous	  et	  pourra	  

être	  renouvelée	  selon	  les	  besoins	  exprimés	  et	  l’accord	  des	  partenaires.	  Elle	  peut	  être	  résiliée	  par	  

une	  par2e	  avec	  un	  préavis	  écrit	  de	  trois	  mois.	  

	   	   	   	   	   	  	  	  Faite	  en	  trois	  copies	  au	  Kef,	  le	  …..	  2016.	  

Pour	  l’Associa&on	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	   	   	   	   	  Pour	  l’associa&on	  ACT	  

املبلغ املوضوع ولي التلميذ االسم و اللقب
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هذاا هو ااالستبيانن ااألوّولل االذيي ينبغي أأنن ُيعطى قبل بدءء االمشرووعع. هذاا ااالستبيانن ااألوولّي طويل، وولكّن االهدفف من ذذلك هو أأّنه 
سوفف يساعد كثيراا ACT وواالمركز االمحلّي على تكييف االمشرووعع للّطالب. وولقد تمّ تقسيمه إإلى جزئين: نقاطط االقوةة ووتقييم 

االمهاررااتت / االتقييم االمرجعّي. 

1. إإسم االمستفيد(ةة):            

2. عمر االمستفيد(ةة):       

3. جنسه(ها):  ررااجل  /  مراا 

4. نوعع ااالعاقة:              

5. ررقم هاتف:              

6. عنواانن:              

              

7. قدااشش من ووااحد عايش في االداارر:      

8. ياخي اامستفيد(ةة) عندوو بيتو ووحدوو وو يرقد فيها وو إإال ثما شكونن يقسم معاهه االبيت:      

9. أأبيو موجودد:           نعم  /  ال 

10. أأمو موجوددةة:           نعم  /  ال 

11. قدااشش عندوو إإخوااتت بناتت وو أأووالدد:      

12. ااشنّوةة مستوىى تعليم أأفراادد االعايلة:          

              

13. ااشنّوةة نوعع ااإلعاناتت االلي االعايلة تتلقاها:           

              

14. ياخي االمستفيد(ةة) عندوو بطاقة إإعاقة:        نعم  /  ال 

15. شكونن االمسؤوولل على االمستفيد(ةة):           

16. قدااشش من ووااحد يخدمم في االعايلة:      

 17. ااشنّوةة يخدمواا:            

              

18. ياخي (شش مم) يمشي لمركز إإمتاعع االمعاقين:       نعم  /  ال 

�  of �15 46

معلوماتت عامة

ااستبيانن أأوولّي



19. قدااشش من مرةة في االجمعة يمشي االمتسفيد(ةة) للمركز إإمتاعع االمعاقين:       

20. كيفاشش يمشي للمركز (على ررجليه  / في االكارر  / في االتاكسي):        

نبدأأ عمداا بنقاطط االقّوةة ووتقييم االمهاررااتت من أأجل أأنن نستهّل مشرووعنا باالعتراافف بالكراامة وواالقيمة االمتأصلة في االفردد. إإنّن 
لدينا ررغبة في تشكيل االمشرووعع حولل نقاطط االقوةة وواالمهاررااتت، ووررغباتت االمستفيد(ةة) بالمشرووعع. ووباإلضافة إإلى ذذلك، فإنّن 

ااألمل يحدوونا ،من خاللل االعمل على نقاطط االقوةة ووتقييم االمهاررااتت، في تشجيع االّطالب ووأأسرته وواالمركز االمحلّي على االتفكير 
في نقاطط قّوةة االمستفيد(ةة) ووتأكيدها بدال من مجردد االتركيز على ااحتياجاته(ها). 

I. االهتمامات والميوالت 
1. ما هي نقاطط قّوتك?            

              

              

2. ما هي ااالشياءء االتي تعجبك?           

              

              

3. ما االموضوعع االذيي تريد أأنن تتعّلم مزيد من االمعلوماتت عنه?       

              

              

4. ما هي أأهداافك االقريبة االمدىى وو االبعيدةة االمدىى?         

              

              

5. ما هي األماكن التي فّكرت في العمل بها?          
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نقاطط االقّوةة ووتقييم االمهاررااتت



II. المهارات األساسّية 
1.—> غير قاددرر بالمّرةة على االقيامم بالعمل 

2.—> قاددرر على االقيامم بالعمل عن طريق مساعدةة جسدّية 

3.—> قاددرر على االقيامم بالعمل عن طريق مساعدةة لفظّية شاملة 

4.—> قاددرر على االقيامم بالعمل عن طريق مساعدةة لفظّية محدووددةة 

5.—> قاددرر على االقيامم بالعمل ددوونن مساعدةة 

ُيظهر قدررةة على ااالختيارر ……………………………………..…………..………………… 

ُيظهر قدررةة على حّل االمشاكل .…………………………………………..…………………… 

ُيظهر قدررةة على طلب االمساعدةة ………………………………………….………………… 

ُيظهر قدررةة على االتحّكم في مشاعرهه وواانفعاالته …………………………………………… 

يّتبع ااالّتجاهاتت االتي شفوّيا ………………………………….………………………………… 

يّتبع ااالّتجاهاتت االتي تحّددد له كتابّيا ………………………..………………………………… 

يعّد فطورراا بسيطا ……………………………….……………………………………………… 

قاددرر على االقرااءءةة ………………………………..…………………….……………………… 

قاددرر على االكتابة ………………………………..…………………….……………………… 

قاددرر على االعّد / االحسابب …………………………..…………………………………………… 

قاددرر على ااررتدااءء مالبسه ………………………..………………………………………………… 

قاددرر على تنظيف نفسه ……………..…………….………………….………………………… 

III. المهارات الفنّية و المهنّية 
1. سّجل االقدررااتت االمناسبة لمشرووعك?          

              

              

2. سّجل االقدررااتت االفنّية االتي ال عالقة لها بمشرووعك?         

              

              

IV. مهارات العمل 
1.—> غير قاددرر بالمّرةة على االقيامم بالعمل 

2.—> قاددرر على االقيامم بالعمل عن طريق مساعدةة جسدّية 

3.—> قاددرر على االقيامم بالعمل عن طريق مساعدةة لفظّية شاملة 

4.—> قاددرر على االقيامم بالعمل عن طريق مساعدةة لفظّية محدووددةة 

5.—> قاددرر على االقيامم بالعمل ددوونن مساعدةة 

يمكنه شرااءء حاجياته من محالتّت معرووفة ……………………………………..………………… 
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يمكنه شرااءء حاجياته من أأماكن غير معتاددةة .…………………………………………………… 

يمكنه عّد مزيج متنّوعع من قطع نقدّية وو/ أأوو ددنانير ………………………………………………… 

يحمل االمالل بأمانن ………………………………………………………………………………………… 

يستبدلل االّنقودد وويعّدها ………………………………….…………….…………………………… 

بإمكانه تحديد ااألهداافف وواالعمل تجاهها ………………………..……..…………………………… 

قاددررعلى االمساوومة عند االبيع وواالّشرااءء ……………………………….……………………………… 

قاددرر على ضبط ميزاانية ………………………………..………………………………………… 

قاددرر على تتبع االمخزوونن ………………………………..…………….……………………………… 

يفهم فكرةة ررأأسس مالل االمشرووعع …………………………..…………………………………………… 

قاددرر على تقدير االربح ………………..………………………..…….……………………………… 

بإمكانه ددفع االفوااتير / االخدماتت االعمومّية ……………..…………….…………………………… 

V. المهارات الحياتّية األساسّية 
1.—> غير قاددرر بالمّرةة على االقيامم بالعمل 

2.—> قاددرر على االقيامم بالعمل عن طريق مساعدةة جسدّية 

3.—> قاددرر على االقيامم بالعمل عن طريق مساعدةة لفظّية شاملة 

4.—> قاددرر على االقيامم بالعمل عن طريق مساعدةة لفظّية محدووددةة 

5.—> قاددرر على االقيامم بالعمل ددوونن مساعدةة 

ييحافظ على مظهر أأنيق ……….……………………………………..….………………………… 

ُيظهر قدررةة على االتحّكم في االّسلوكك .……………………………………..………………………… 

يعرفف كيفية ااالّتصالل بشخص في االحاالتت االطاررئة ………………………………………………… 

ُيمكنه االتعّرفف على عالماتت االتحذير / الصقاتت ………………………………………………………………… 

ُيظهر مهاررااتت لغوّية مناسبة في االّتخاطب ………………………………….………………………… 

يمتلك طريقة توااصل ووظيفية ووعفوّية ………………………..…………………………………… 

ُيظهر قدررةة على كيفّية معاملة ااآلخرين بكراامة ووااحتراامم ……………………………….…………… 

ُيظهر قدررةة على ااستخداامم طرقق فّعالة للّتعبير عن حدووددهه االشخصية ……………………………… 

ُيظهر قدررةة على ااحتراامم حدوودد ااآلخرين ………………………………..……………………………… 

ُيظهر قدررةة على ااستخداامم االتكنولوجيا للتوااصل …………………………..…………………………… 

ُيظهر قدررةة على تقّبل االّتغيير في االنسق االيومّي ………………………………………………… 

ُيظهر قدررةة على ااستخداامم أأنوااعع مختلفة من ووسائل االنقل …………………….……………… 

ُيظهر قدررةة على عبورر االشاررعع بمفرددهه ……..………………………………………………………… 

ُيظهر االسلوكك االمناسب في ووسائل االنقل االعمومّي ……..…………………………………………… 

ُيظهر تعّوددهه على االعمل من خاللل االقيامم باألعمالل االمنزلّية …..………….…………………………… 

ُيظهر تعّوددهه على االعمل في االقسم ……..…………………………………………………………… 
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االغرضض من االّتقييم ااألساسّي هو متابعة ااألثر االمالّي للمشرووعع ووما حّققه من ررااحة ّنفسّية لألسرةة ككّل. ُيقّدمم هذاا االتقييم في 

بدااية االمشرووعع، ووكذلك في نهايته وو ذذلك لتسجيل االّتغييرااتت االحاصلة. 

تارريخ ااالستجواابب:    

ااسم االُمستجِوبب:    

هل يوجد أأشخاصص آآخروونن حاضروونن لالستجواابب:       نعم  /  ال 

كم كنت تثق في إإجاباتت االّشخص االمستجَوبب?     
1 = على ااالطالقق، 2 = شويي، 3 = كثيراا، 4 = كثيراا جداا 

I. أفراد األسرة 
1 . هل كانن أأيّي فردد من أأفراادد ااألسرةة يدررسس في االّسنوااتت ااألخيرةة / االمّدةة ااألخيرةة؟    نعم /  ال 

2. كم يوما تغّيب/ تغّيبت عن االمدررسة في االشهر االماضي?        

              

3. لماذذاا لم يذهب/تذهب إإلى االمدررسة في تلك ااأليامم?         

              

4. ما هو أأهّم مصدرر ددخل لألسرةة?           

              

5. ما هو ثاني أأهّم مصدرر ددخل لألسرةة?          

              

II. األرض 
1. هل تملك ااألررضض االتي ُبني عليها منزلك؟        نعم  /  ال 

2. هل تملك أأيي قطعة أأررضض أأخرىى منفصلة عن االمنزلل؟      نعم /  ال 

3. هل مزررعة عائلتك تمّثل جزءءاا من ااألررضض?       نعم  /  ال 

 a. هل تستهلك بعض ما تزررعع?        نعم  /  ال 

 b. هل تبيع بعض ما تزررعع?         نعم  /  ال 

�  of �19 46

االّتقييم ااألساسّي



III .الحيوانات 
1. كم عددد ااألبقارر االتي تملكها?           

  a. هل تشربب حليب االبقرةة?        نعم  /  ال 

 b. هل تبيع حليب االبقرةة?         نعم  /  ال 

2. كم عددد االماعز االتي تملكها?           

3. كم عددد ااألغنامم االتي تمتلكها?           

4. كم عددد االّدجاجج / االديكة االروومّية / االبط االتي تمتلكها?        

              

. a هل تبيع بيضها?         نعم  /  ال 

	b. كم عددد االّطيورر االتي بعتها االشهر االماضي?         

 c. هل تأكل بيضها?         نعم  /  ال 

 d. كم عددد االطيورر االتي تناوولتها االشهر االماضي?        

IV. المشروع 
1. هل تكسب االمالل من عمل تقومم به?        نعم  /  ال 

2. كم شهراا ااشتغل االمشرووعع في االعامم االماضي?         

3. كم عددد االعاملين االذين ليسواا من أأفراادد ااألسرةة?         

4. كم حققت في ااألشهر االستة االماضية أأررباحا، أأمم مدااخيل محدووددةة، أأمم خسرتت?      

V. القروض 
1. هل ااقترضض أأحد أأفراادد عائلتك ماال االّسنة االفاررطة؟       نعم  /  ال 

2. هل سّدددتت قرضا االّسنة االفاررطة؟        نعم /  ال 

3. هل ااشترْيت شيئا من محّل مع تأجيل االّدفع?       نعم  /  ال 

VI. المّدخرات 
1. هل ألحد أأفراادد االعائلة مّدخرااتت بالبنك أأوو بأيّي مؤّسسة أأخرىى؟     نعم  /  ال 
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2. هل أأضفت إإليها أأموااال أأخرىى في االّشهر االفاررطط ؟       نعم /  ال 

3.هل سحبت منها مبلغا ما في االّشهر االفاررطط ؟       نعم  /  ال 

4. هل لك مّدخرااتت أأخرىى?            

VII. الّسكنى 
1. هل االمنزلل االذيي تسكنونه ملك لكم أأمم تكتروونه?         

2. كم به من غرفة?            

3. من أأين تأتونن بالماءء?            

4. هل تعالجونن االماءء قبل ااستعماله ؟        نعم  /  ال 

VIII. الصّحة 
1.هل كانن أأحد أأفراادد عائلتك مريضا أأوو مصابا في االّشهر االماضي ؟     نعم  /  ال 

 a. بأيّي مرضض?            

2. كم عددد ااألّيامم االتي تخّلفت فيها عن االعمل أأوو االمدررسة بسبب االمرضض أأوو ااإلصابة?     

 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

 a. هل ذذهبت إإلى االمستشفى/ االمصّحة/ االطبيب بسبب االمرضض أأوو ااإلصابة؟   نعم  /  ال 

 b. هل كانت االعائلة قاددررةة على ددفع مثارريف االعالجج؟      نعم /  ال 

3.هل ااألطفالل في االعائلة ملّقحونن ؟        نعم  /  ال 

4. هل ززاارر ااألطفالل االّطبيب في ااألشهر االسّتة االماضية حّتى ووإإنن لم يكونواا مرضى؟   نعم  /  ال 

IX. سالمة الغذاء 
1.هل حدثث أأنّن أأحداا من االكبارر في االعائلة لم يتناوولل طعاما أأوو أأكل أأقّل من االعاددةة في االّشهر االماضي ؟ نعم  /  ال 

2. هل قضى أأحد االكبارر يوما كامال ددوونن طعامم في االّشهر االماضي ؟     نعم  /  ال 

3.هل حدثث أأنّن أأحداا من ااألطفالل في االعائلة لم يتناوولل طعاما أأوو أأكل أأقّل من االعاددةة في االّشهر االماضي؟ نعم  /  ال 

4. هل قضى ااألطفالل يوما كامال ددوونن طعامم في االّشهر االماضي ؟     نعم  /  ال 

5. هل يتناوولل كل أأفراادد االعائلة االّطعامم بانتظامم حّتى االّشبع كّل يومم ؟     نعم  /  ال 

6. كم مّرةة تناوولتم االبيض أأوو االّلحم ااألسبوعع االماضي?         

�  of �21 46



X. االنشغال 
ما مدىى اانشغالك بالمجاالتت االّتالية في جهتك؟ 

1 = غير منشغل، 2 = غير منشغل بشكل كبير، 3 = منشغل نوعا ما، 4 = منشغل كثيراا 

1. االمشاكل االصحّية:    

2. مشاكل مع االعائلة ووااألقارربب:    

3. مشاكل مع أأشخاصص من عائالتت أأخرىى:    

4. عدمم توّفر االحّد ااألددنى من االمالل لتوفير االحاجياتت ااألساسّية كالّلباسس وواالّطعامم:    

5. عدمم االقدررةة على ددفع تعاليم االّدررااسة لكّل ااألطفالل:    

6. أأمواالل غير كافية لتحّمل مصارريف أأخرىى:    

7. أأمواالل غير كافية لشرااءء ااألددووية ووتحّمل مصارريف االعالجج ااألخرىى:    

8. صعوبة في االعثورر على عمل:    

9. بطالة ااألطفالل أأوو االّزووجة:    

10. ووفاةة أأحد أأفراادد االعائلة:    

11. دديونن متخّلدةة لديك :    

12. أأشياءء أأخرىى:    

 PSS-14 .XI
1= أأبداا،  2 = أأبداا تقريبا،  3 = أأحيانا،  4 = كثيراا،  5 = كثيراا جداا 

1. كم مّرةة شعرتت باالنزعاجج لشيءء حدثث لك مؤّخراا ؟    

2. كم مّرةة شعرتت أأّنك غير قاددرر على االتحّكم في أأشياءء هاّمة في حياتك؟    

3. كم مّرةة شعرتت أأّنك متوّتر أأوو منزعج؟   

4. كم مّرةة شعرتت أأّنك نجحت في االّتعامل مع االمشاكل وواالمتاعب االّيومّية ؟    

5. كم مّرةة شعرتت أأّنك تتعامل بنجاعة مع تغّيرااتت هاّمة في حياتك ؟    

6. كم مّرةة شعرتت أأّنك ووااثق في قدررتك على معالجة مشاكلك االّشخصّية ؟    

7. كم مّرةة شعرتت أأنّن ااالمورر تسير كما كنت تريد ؟    

8. كم مّرةة شعرتت أأّنك غير قاددرر على االّتعامل مع كّل ااألشياءء االتي عليك االقيامم بها؟    
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9. كم مّرةة شعرتت أأّنك قاددرر على االّتحّكم في حاالتت ااالنفعالل االتي تنتابك؟    

10. كم مّرةة شعرتت أأّنك تتحّكم في ااألمورر ؟    

11. كم مّرةة شعرتت بالغضب ألنّن أأمورراا حدثت لسبب خاررجج عن نطاقك ؟    

12. كم مّرةة ووجدتت نفسك تفّكر في ااألشياءء االتي يجب عليك فعلها ؟    

13. كم مّرةة شعرتت أأّنك كنت قاددرراا على االتحّكم في طريقة إإمضاءء ووقتك ؟    

14. كم مّرةة شعرتت أأنّن االمشاكل ووصلت حّداا ال يمكنك االتغّلب عليها ؟    

Rosenberg .XII 
1= ال أأّتفق بالمّرةة،  2 =  ال أأّتفق،  3 = ال موقف لي،  4 = أأّتفق تماما 

1. أأشعر أأّني شخص جدير باالحتراامم ، ووعلى ااألقّل في نفس مستوىى ااآلخرين، ووأأشعر أأنّن لي عددداا من االخصالل االحسنة: 
   

2. في االّنهاية، أأميل إإلى االّشعورر بأّني شخص فاشل:    

3. أأنا قاددرر على االقيامم بنفس ااألشياءء االتي يقومم بها غالبّية االّناسس:   

4. أأشعر أأّني ال أأمتلك شيئا يجعلني أأفتخر به:    

5. لي نظرةة إإيجابّية عن نفسي:    

6. في االعمومم، أأنا ررااضض غن نفسي:    

7. أأتمّنى أأنن يكونن بإمكاني أأنن أأحترمم نفسي أأكثر:    

8. في بعض ااألحيانن أأشعر حّقا أأنّن ال فائدةة من ووجودديي:    

9. أأعتقد أأحيانا أأّني لست إإنسانا جّيداا بالمّرةة:    

 CES-D .XIII
1= أأبداا،  2 = أأبداا تقريبا،  3 = أأحيانا،  4 = كثيراا،  5 = كثيراا جداا 

 خاللل ااألسبوعع االفاررطط: 

1. اانزعجُت من أأشياءء لم تكن في االعاددةة تزعجني:    

2. لم أأشعر برغبة في ااألكل، فشهّيتي كانت ضعيفة:    

3. شعرتت أأّني غير قاددرر على االّتخّلص من همومي حّتى بمساعدةة عائلتي:   
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4. شعرتت أأّني إإنسانن جّيد ال غير مثل ااآلخرين:    

5. كانن لي مشكل في االّتركيز على ما أأنا بصددد االقيامم به:    

6. شعرتت أأّني ُمكتئب:    

7. شعرتت أأنّن كّل ما قمت به يمّثل مجهودداا:    

8. شعرتت أأّني متفائل بالمستقبل:    

9. شعرتت أأنّن حياتي كانت فاشلة:    

10. شعرتت بالخوفف:    

11. لم يكن نومي مريحا ووعميقا:    

12. كنت سعيداا:    

13. تكّلمت أأقّل من االعاددةة:    

14. شعرتت بالوحدةة:    

15. لم يكن االّناسس طّيبين معي:    

16. شعرتت ببهجة االحياةة:    

17. بكيت لفترااتت:    

18. شعرتت بالحزنن:    

19. شعرتت أأنّن االّناسس يكرهونني:    

20. لم أأكن قاددرراا على االخرووجج:    
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سيتّم ووضع خطة لتنمية االمهاررااتت بالّتعاوونن مع ACT، تشمل 
االمركز وواالمستفيد(ةة) ووأأسرته. ووستعتمد جميع ااألطراافف 

االمعنّية نقاطط االقّوةة ووتقييم االمهاررااتت االموجوددةة في 
االّصفحاتت 18-15 ووستحّقق خمسة أأهداافف على ااألقّل 

لتطوير ووززياددةة مهاررااتت االمستفيد(ةة). وومن أأجل جعل 
ااألهداافف مفيدةة قدرر ااإلمكانن للمستفيد(ةة)، ُيرجى ااستخداامم 

ملّخص برنامج SMART لتوجيه عملّية تحديد ااألهداافف. 

ووعلى سبيل االمثالل، إإذذاا كشف تقييم االمهاررااتت أأنّن 
االمستفيد(ةة) ليس باررعا في االتعامل مع االمالل، ال ترُسم هدفا 

غامضا مثل، " إإّنها سوفف تتعّلم كيفية االتعامل مع االمالل." 
ووبدال عن ذذلك،  ااررسم هدفا محّددداا، مثل، " إإّنها سوفف تتعّلم 
كيفّية تباددلل االمالل." ووحّددد أأيضا كيف ستتثّبت وواالمركز في 

ما إإذذاا كانن االمستفيد(ةة) قد أأنجز االهدفف أأوو لم ينجزهه. 

ثم ااسألل نفسك ما إإذذاا كانن االهدفف ممكن االّتحقيق أأمم ال  (أأيي 
هل من االوااقعي أأنّن يكونن االشخص قاددرراا على تعلم هذاا االهدفف؟). ووااسألل نفسك أأيضا ما إإذذاا كانن االهدفف ذذاا صلة بنجاحح 

االمشرووعع أأمم ال. على سبيل االمثالل، إإذذاا كانن االمشرووعع هو تربية ااألغنامم، فرّبما اليكونن االهدفف عندها هو ااألهّم ألنّن االمستفيد(ةة) 
لن يقومم بالعملّياتت االمالّية كّل يومم.، في حين إإذذاا كانن االمشرووعع هو فتح متجر، فإنّن هدفف تعّلم كيفّية االّتعامل مع االمالل 

سيكونن عندها مهّما جداا. ثّم سّجل متى ترغب وواالمركز أأنن يتحّقق االهدفف. أأخيراا حّددد من سيكونن مسؤووال عن تعليم 
االمستفيد(ةة) االمهاررةة. 
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خطة تنمية االمهاررااتت



خطة تنمية المهارات 
ااستنادداا إإلى ااستبيانن تقييم االمهاررااتت االموجودد في االصفحاتت 15-19، سّجل 5 أأهداافف على ااألقل، موزّزعة على أأرربعة أأصنافف، 

يلتزمم فيها االمركز وواالمستفيد(ةة) ووأأسرته(ها) بالعمل على تحقيقها. 

 

 

من االمسؤوولل عنه؟  متى

سينتهي؟
 كيف سيتّم االتثّبت

منه؟ ما هو االهدفف االممّيز؟

1

2

3

4

�  of �26 46

االمهاررااتت ااألساسية

االمهاررااتت االمهنية

مهاررااتت االعمل

من االمسؤوولل عنه؟  متى

سينتهي؟
 كيف سيتّم االتثّبت

منه؟ ما هو االهدفف االممّيز؟

1

2

3

4

من االمسؤوولل عنه؟  متى

سينتهي؟
 كيف سيتّم االتثّبت

منه؟ ما هو االهدفف االممّيز؟

1

2

3

4



 

االتارريخ:       

  االجمعية        االمستفيد(ةة) / االولّي(ةة) 
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 االمهاررااتت االحياتّية
ااألساسّية

من االمسؤوولل عنه؟  متى

سينتهي؟
 كيف سيتّم االتثّبت

منه؟ ما هو االهدفف االممّيز؟

1

2

3

4



 

 

إإنّن لهذاا االبابب هدفا مزددووجا: ااألوّولل هو تشجيع االمستفيد(ةة) على االتفكير في ااألهداافف االطويلة االمدىى للمشرووعع، ووكيف 
عليه(ها) االعمل لتحقيقها. أأّما االّثاني فيتمّثل في حّث االمستفيد(ةة) وواالمركز ووعائلة االمستفيد(ةة) على إإعطاءء أأهمّية للمشرووعع 

وولفواائدهه باعتباررهه في خدمة االّشخص ذذيي ااالحتياجاتت االخصوصّية في االمقامم ااألوّولل، ال باعتباررهه يمّثل مورردداا آآخر للمالل 
بالّنسبة للعائلة. ووااألمل هو أأنّن ذذلك سوفف يدعم أأكثر، من جهة،  كراامة االمستفيد(ةة) من االمشرووعع وو يزيد فرصص ااندماجه(ها)  

في االمجموعة من جهة أأخرىى. 

 ACT كما سيمّثل ذذلك فرصة لمماررسة االمناصرةة االّذااتّية، أأيي أأنن ترّكز االمسائل على االمستفيد(ةة) بالمشرووعع. وويتّم تشجيع 

وواالمركز ووعائلة االمستفيد(ةة) على ااالستماعع إإلى االّشخص ذذيي ااالحتياجاتت االخصوصّية وواالحديث معه(ها) (ال تسيطرهه(ها)!) 

حولل ما إإذذاا كانت أأهداافف االمشرووعع قابلة للتحّقق، ووإإنن كانن ااألمر كذلك، فكيف يمكن تحقيقها. 

كيف تتمّنى أأنن يكونن االمشرووعع بعد سنة ووااحدةة ؟ بعد 5 سنوااتت?      

              

              

كيف ستعمل لتحقيق ذذلك?           

              

              

فّكر في شيءء ووااحد ترغب في ااستخداامم بعض االمالل من أأجله بعد ااالنتهاءء من االمشرووعع:    

              

              

فّكر في شيءء ترغب في إإنجاززهه للمستقبل:         

              

              

كيف ستّدخر االمالل?           
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1

ااألهداافف االفرددية 
ووأأهداافف االمشرووعع

2

3

4

5



	  

إإنّن االهدفف من ووضع برنامج االّنشاطط هو تعديد أأنشطة االمشرووعع االتي سينخرطط فيها االمستفيد(ةة)، ووكذلك توفير ااإلطارر االذيي 
ستتّم من خالله ززياررااتت االمتابعة للّتثّبت من مدىى االتزاامم االمستفيد(ةة) باألنشطة االيومّية للمشرووعع. 

ااستخدمم االّسؤاالل 7# لبرنامج عمل االمشرووعع االموجودد في االصفحتْين 9 وو 10، قّسم ااألنشطة االمذكوررةة إإلى ااألصنافف االثالثة 

االّتالية: 

 

 كم مّرةة ينبغي االقيامم به

إلنجاززهه
ما هو االنشاطط

 كم مّرةة ينبغي االقيامم به

إلنجاززهه
ما هو االنشاطط
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أأنشطة االمشرووعع االتي يستطيع االمستفيد(ةة) االقيامم بها بمفرددهه(ها)

أأنشطة االمشرووعع االتي يستطيع االمستفيد(ةة) االقيامم بها بمساعدةة شخص آآخر

برنامج االّنشاطط
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أأنشطة االمشرووعع االتي ال يستطيع االمستفيد االقيامم بها

 كم مّرةة ينبغي االقيامم به

إلنجاززهه
ما هو االنشاطط



 

يوجد شرطط مالّي ووااحد ُيفرضض على االمستفيد(ةة) ووعائلته(ها) في االمشرووعع مع إإمكانّية االحصولل على حافز مالّي ووااحد، ووهو 
أأمر ااختيارريي. 

على االمستفيد(ةة) إإررجاعع %45 من كلفة االمشرووعع إإلى االمركز االمحّلّي مع نهاية االّسنة. ووهذاا سيشّجع االمستفيد(ةة) ووعائلته(ها) 
على االعمل من أأجل إإنجاحح االمشرووعع بما أأّنهم مطالبونن بإررجاعع ااألمواالل االتي حصلواا عليها. كما أأّنه سيشّجع االمركز االمحّلي 

على االمشارركة أأيضا في إإنجاحح االمشرووعع بما أأّنه سينتفع باألمواالل االتي سيستردّدها. ووعلى االمركز االمحّلي وواالمستفيد(ةة) 
ووعائلته(ها) تحديد طرقق إإررجاعع هذهه ااألمواالل. إإنّن طريقة إإررجاعع ااألمواالل غير نهائّية، بْل قد تتغّير، لذلك لم يتّم االّتنصيص 

على ذذلك في االعقد. فأهّم شيءء هو إإررجاعها. لذلك سيكونن من االمفيد أأنن يضبط االمركز وواالمستفيد(ةة) وواالعائلة كتابّيا خّطة 
إلررجاعع ااألمواالل حّتى يكونواا جميعا مّتفقين عليها.  

إإضافة إإلى ذذلك توجد حواافز مالّية  لتشجيع االمستفيد(ةة) بالمشرووعع على ااالدّدخارر،ووال يعتبر هذاا شرطا، لذكك للمستفيد(ةة) 
ووعائلته(ها) أأنن يختارروواا ما إإذذاا كانواا يريدوونن االعمل في هذاا ااالّتجاهه. وولدعم ااالدّدخارر يتّم تشجيع االمستفيد(ةة) على توفير 5 % 

من مصارريف االمشرووعع بعد مروورر سنة على بعثه.  ووإإذذاا ما تمّكن االمستفيد(ةة) من اادّدخارر هذاا االمبلغ ووتقديم االمؤّيدااتت فإنّن 
ACT ستضيف نفس قيمة ااالدّدخارر االمقّدررةة بـ5% ووتعطيها للمستفيد. ووحين يحصل االمستفيد(ةة) على االمالل سيتّم تشجيعه 

على ااستعماله في االمسألة 3 أأوو 4 من أأهداافف االمشرووعع االفردديّي ووأأهداافف االمشرووعع االموجوددةة بالّصفحة 29. 

االمبلغ االمالي للمشرووعع:            

مبلغ االّسداادد (45٪ من مبلغ االمشرووعع):          

تارريخ سداادد االمبلغ (بعد سنة ووااحدةة من تارريخ بدءء االمشرووعع):        

كيف سيعيد االمستفيد(ةة) ووااألسرةة ااألمواالل (ددفعاتت شهرية، كّل ثالثة أأشهر، أأوو مّرةة ووااحدةة…):    
              

              

              

 

االمبلغ االمالي للمشرووعع:            

 هدفف ااالدّدخارر 5٪ من مبلغ االمشرووعع:          
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شرووطط االمشرووعع

حواافز االمشرووعع

خّطة إإررجاعع أأمواالل االمشرووعع



 

ينبغي االقيامم بزياررااتت االمتابعة مّرةة ووااحدةة على ااألقّل كّل ثالثة أأشهر. ووعليك أأنن تعّمر سجل االّنشاطط في كّل ززياررةة لتتّبِع 
مشارركة االمستفيد(ةة) في االمشرووعع. ووباإلضافة إإلى ذذلك، ااستخدمم نماذذجج أأسئلة االمتابعة للوقوفف على مدىى نجاحح عمل 

للمشرووعع. 

سّجل أأنشطة االمشرووعع االالزّزمة في االجدااوولل االموجوددةة أأسفله، ووقّسمها إإلى ثالثث فئاتت على أأساسس قدررةة االمستفيد(ةة) من 
االمشرووعع، كما هو مبّين في صفحة 30 وو 31. ووتحّدثث أأثناءء كّل ززياررةة إإلى االمركز االمحّلي، وواالمستفيد(ةة) ووأأسرته(ها)، ووقم 

بتقدير االنسبة االمئوية للوقت االذيي ااستغرقه االمستفيد(ةة) بالمشرووعع في االقيامم باألنشطة أأوو االمساعدةة على إإنجاززها. 

 

Q4 Q3 Q2 Q1 االنشاطط

�  of �32 46

لّنشاطط اا سجّل 

ززياررااتت االمتابعة

أأنشطة االمشرووعع االتي يستطيع االمستفيد(ةة) االقيامم بها بمفرددهه(ها)



 

 

االمالحظاتت ووااألسئلة االتي يجب أأخذها بعين ااالعتبارر عند االقيامم بمتابعة االمشارريع. 

تربية االّدجاجج: االّرجاءء االبحث عن فرااخخ جديدةة، ووعن االبيض وواالّتثّبت إإذذاا ما كانن هناكك ما يكفي من االمياهه 
وواالغذااءء، ووتوّفر مدجنة نظيفة وومكانن مرتفع عن االدجاجج لقضاءء االّليل، ووعّش نظيف، وومالحظة ااألعرااضض االتي 

تشير إإلى ووجودد أأمرااضض. 

1. كم يضع االّدجاجج من بيضة كّل أأسبوعع؟ هل تبيعها، تأكل منها أأمم تحفظها للدجاجج ليفقس؟ 

2. إإذذاا كنت تبيع االبيض، أأين تبيعها؟ ما هو سعر االحاررةة (4 بيضاتت)؟ 

3. هل ااشتريت االمزيد من االّدجاجج أأوو االحيوااناتت ااألخرىى بعد اانطالقق االمشرووعع؟ 

Q4 Q3 Q2 Q1 االنشاطط

Q4 Q3 Q2 Q1 االنشاطط
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االمتابعة أأسئلة 

أأنشطة االمشرووعع االتي يستطيع االمستفيد(ةة) االقيامم بها بمساعدةة شخص آآخر

أأنشطة االمشرووعع االتي ال يستطيع االمستفيد االقيامم بها



4. هل لديك فرااخخ جديدةة؟ كم عدددها؟ هل هي بصّحة جّيدةة؟ هل تموتت؟ لماذذاا؟ 

5. ما نوعع االعلف االذيي تقّدمه للّدجاجج ؟ ما هي كلفته ؟ من أأين تشتريه؟ 

6. هل تعطي االدووااءء لدجاجك ؟ كيف؟ متي؟ 

7. هل لديك ددجاجج أأوو فرااخخ مريضة في االوقت االحاضر؟ ما هي ااألعرااضض؟ ما االذيي تنويي االقيامم به حيالل ذذلك؟ 

8. هل تبيع االدجاجج االذيي لديك؟ أأين تبيعه؟ كم هو ثمن االدجاجج في هذهه ااأليامم؟  

تربية ااألغنامم وواالماعز وواالخرفانن: االرجاءء االبحث عن حظائر نظيفة ووجافة مع كمّية كافية من االماءء، ووإإذذاا ما 

كانت االحيوااناتت ستخرجج للّرعي ، ووإإذذاا ما كانت هناكك عالماتت تدلّل على االمرضض، ووإإذذاا كانن لديها ما يكفي من 
االغذااءء. هل هناكك خرفانن جديدةة وو / أأوو أأكباشش؟ 

1. كم مرةة في االيومم تأخذ أأغنامك إإلى االخاررجج ؟ ووأأين تأخذها؟ 

2. ما ذذاا تطعمها؟ أأين تضع االعلف؟ 

3. كم تدفع لتوفير االعلف ؟ 

4. هل تم تلقيح حيوااناتك هذاا االعامم؟ متي؟ من قبل االقطاعع االخاصّص أأمم من قبل االحكومة؟ 

5. ما تفعل معها إإذذاا أأصيبت بمرضض؟ 

6. إإذذاا لم تحمل االنعاجج بعد أأوو لم يكن لها حمالنن صغيرةة، فهل تكونن في ااتصالل مع ااألكباشش ؟ 

 a. إإذذاا لم يكن ااألمر كذلك، فما االذيي تقومم به لتوفير كبش؟ 

7. ما ذذاا كنت تنويي االقيامم به مع االحمالنن حين تكبر؟ 

 a. ااالحتفاظظ بها أأمم بيعها أأمم ذذبحها في االعيد االمقبل، أأمم االتخلي عنها لفائدةة ااألسرةة...؟ 

 

فتح متجر صغير:  االرجاءء االبحث عن متجر نظيف، وواالحرصص على عرضض جّيد للبضائع مع توفير مخزوونن محترمم 

من االمنتجاتت، ووااستخداامم ددفتر تسّجل فيه جميع ااألنشطة االمالية مع ذذكر أأسماءء االحرفاءء  وواالمنتجاتت االغير 
متوّفرةة وواالمعامالتت االيومّية االعاددّية، وواالمدااخيل ، وومبلغ االمنتجاتت االتي تباعع مع تأجيل االّدفع”. 

1. كم تحّقق من أأررباحح كل يومم ؟ كم هو رربحك االخاصّص منها ؟ ماذذاا تفعل بها ؟ 

2. هل كنت قاددرراا على االحفاظظ على مخزوونن متجركك بشكل جيد؟ كيف؟ إإذذاا لم يكن ااألمر كذلك، لماذذاا ؟ 

3. لماذذاا بعض االمنتجاتت مفقوددةة (إإذذاا كانن هذاا هو االحالل)؟ 

4. من أأين تحصل على بضائعك ؟ 

5. هل هناكك أأيّي منتجاتت طلبها حرفاؤؤكك  لكّنها غير متوّفرةة لديك حاليا ؟ ما االذيي تفّكر في االقيامم به حيالل ذذلك؟ 

6. متى تفتح محّلك كل يومم، وومتى تغلقه ؟ 

7. أأيي فترةة من االيومم أأفضل للبيع؟ 

8. هل تعتمد االبيع مع تأجيل االّدفع؟ كم مبلغ االدْين االمتخّلد بذّمة االمجموعة لفائدتك ؟ ماذذاا تفعل السترجاعع هذهه ااألمواالل؟ 

9. هل ُتحّين سجّلك ؟ أأررجوكك أأرِرني إإّياهه؟ إإذذاا لم تكن تفعل فلماذذاا ؟ كيف يمكنني مساعدتك على تحقيق ذذلك؟ 

10. ما هي االصعوباتت االتي توااجهها في هذاا االنوعع من االمشارريع؟ 
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11. ما االذيي تنويي فعله في االمستقبل؟ هل ترغب في توسيع االمحّل االخاصص بك؟ كيف؟ 

12. رربما عليك أأنن تبدأأ في االتفكير في أأنن يكونن لك ررخصة فتح محّل  "باتيندهه"  

 

صنع االخبز:  االّرجاءء االبحث عن منزلل نظيف ووتوفير تجهيزااتت نظيفة مثل االطاوولة وومناشف االيدين. وواالتثّبت أأيضا 
من نوعية االخبز. ووما إإنن كانن االموقع جّيداا ووكذلك االحرفاءء ؟ ووهل هناكك ثالجة تحفظ فيها االسندوويشاتت في حالة 

بيعها ، ووكذلك سالمة ااألغذية...؟ 

1. كم خبزةة تعّد في االيومم؟ 

2. ما هو االوقت االذيي يأتي فيه االّناسس لشراائه: في االصباحح / بعد االظهر؟ 

3. كم يمكنك أأنن تعّد من خبزةة بكيلوغراامم ووااحد من االّدقيق (فاررينه)؟ 

4. كم تحّقق من أأررباحح لفائدتك؟ كيف كنت تتمّكن من ددفع معلومم كرااءء االمتجر (إإنن ووجد)؟ 

5. ما هي أأحالمك في االمستقبل؟ 

6. هل تحرصص على تحيين ددفتر حساباتك / سجّلك ؟ أأررني إإّياهه من فضلك. 

7. ما االذيي يبدوو لك صعبا في هذاا االنوعع من ااألعمالل؟ 

8. كيف يمكن لــACT أأنن تساعدكك على تحسين مشرووعك؟ 

 

مشرووعع فتح محّل للخياطة:  االّرجاءء االبحث عن بضاعة ذذااتت جوددةة وويسهل بيعها وواالّنظر في ما إإذذاا كانن 

االمستفيد(ةة) قد ووجد سوقا لبيع منتجاته(ها) ووموقعا جّيداا للمشرووعع. وواالّتأّكد من تمّتعه(ها) بمهاررااتت في االّتنظيم 
ووااقترااضض ااألمواالل ووحسن االّتصّرفف فيها. ووكذلك االّتثّبت من ووجودد مصانع مستعّدةة القتناءء هذهه االمنتجاتت وومن أأنّن 

االعمل تّم إإنجاززهه بالمنزلل ووااإلشهارر...  

1. كم عددد قطع االمالبس االتي تخيطها/تخيطينها  يومّيا/ أأسبوعّيا/ شهرّيا ؟ 

2. كيف يمكن للّناسس أأنن يعلمواا بأّنك تعمل/ تعملين في مجالل االخياطة؟ 

3. ما هي كلفة خياطة فستانن أأوو اايّي لباسس آآخر؟ 

4. هل توّفر االقماشش بنفسك أأمم أأنّن االحرفاءء هم االذين يأتونن به ؟ 

5. ما هو االعمل االذيي تقومم/ تقومين به أأكثر؟ إإصالحح االمالبس أأوو خياطة مالبس جديدةة؟ 

6. كم ساعة تقضي/ تقضين بدّكانك؟  

7. هل يمكنك أأنن تعرضض/ تعرضي علّي بعض منتجاتك؟ 

8. أأين تحمل بضاعتك لبيعها؟ 

9. هل لديك َمْن يبيع لك بضاعتك ؟ 

10. هل لك ااّتصالل بالمصانع للّسؤاالل عن خدماتت االّتوززيع؟ 

11. ما هي قيمة فاتوررةة ااستهالكك ااكهرباءء ؟ 

12. من أأين تشتريي االقماشش ؟ 

13. أأررني ددفتر حساباتك / سجّلك، من فضلك 
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 a. هل أأنت حريص / حريصة على تحيينه؟ 

14. هل تبيع/ تبيعين منتجاتك مع تأجيل االّدفع؟ 

 a. كم لك من دديونن متخّلدةة لفائدتك لدىى ااآلخرين؟ 

 b. كيف ستسترجع / ستسترجعين هذهه ااألمواالل ؟ 

15. هل تّدخر/ تّدخرين  بعض االمالل في آآخر االّشهر ؟ 

16.  ما هي االصعوباتت االتي توااجهها/ توااجهينها في هذاا االمشرووعع ؟ 

17. كيف يمكن لـــ ACT أأنن تساعدكك في هذهه االمرحلة من االمشرووعع ؟ 

18. ما هي أأحالمك ؟ 

	  

االّتجاررةة: االّرجاءء أأنن تبحث / تبحثي عن بضائع ذذااتت جوددةة عالية، ووبضائع فصلّية مثل االمالبس االصيفّية...ووبضائع 
يسهل بيعها ووغير باهظة االّثمن، ووموقع جّيد، ووتأّكد من ووجودد منافسة ضعيفة في هذاا االمجالل، وواالّتمّتع بمهاررااتت 

تنظيمّية جّيدةة، ووعرضض جّيد للمنتجاتت، ووددعاية جّيدةة، ووإإمكانّية ااالقترااضض  ووتوّفر سّجالتت ددفتر االحساباتت. 

1. ما هي االمنتجاتت االتي تبيعها / تبيعينها أأكثر من غيرها في االمّدةة ااألخيرةة؟ 

2. كيف تبيع / تبيعين بضاعتك ؟ في االسوقق ااألسبوعي؟ فى االمنزلل؟ ززياررةة أأماكن مختلفة وواالمناززلل وواالمكاتب؟ 

3. من أأين تحصل / تحصلين على االبضائع االخاصة بك؟ محليا؟ من ليبيا؟ من بنقردداانن؟ من االجزاائر؟ 

4. كيف تختارر/ تختاررين بضائعك ؟ على أأساسس ما يطلبه منك االحرفاءء؟ بنفسك ؟ نصائح االبائع ؟ ااّتباعع االموضة ؟ 

ااحتياجاتت االسوقق؟ ... 

5. هل تبيع/ تبيعين بضاعتك مع تأجيل االّدفع ؟ 

 a. كم لك من دديونن متخّلدةة لفائدتك لدىى ااآلخرين؟ 

6. كم من االناسس ااآلخرين يبيعونن نفس االبضائع بالقربب منك ؟ 

7. ماذذاا تفعل / تفعلين  في حالل ووجودد منافسة؟ 

8. كيف يمكنك تحسين عرضض االبضائع (في حالل ترىى / ترْين حاجة إإلى ذذلك)؟ 

9. أأررجو أأنن تريني ددفتر حساباتك / سجّلك؟ 

10. ما هي أأحالمك ووكيف يمكن لــ ACT أأنن تساعدكك ؟ 

 11. ما هي االصعوباتت االتي توااجهها / توااجهينها في إإددااررةة هذاا االمشرووعع ااآلنن؟

�  of �36 46



 

إعادة أموال المشروع وحوافز االّدخار: 
هل أأعادد االمنستفيد(ةة) / ااألسرةة مبلغ  ٪45 كامال  إإلى االمركز؟      نعم  /  ال 
هل ددفع االمستفيد(ةة) / ااألسرةة كامل االمبلغ في االوقت االمحّددد؟       نعم  /  ال 
هل ااستفادد االمستفيد(ةة) من حواافز ااالددخارر؟        نعم  /  ال 
هل ااستخدمم االمستفيد(ةة) االحواافز االمالّية لتحقيق أأهداافه(ها) االفرددية؟     نعم  /  ال 

العمل و خطة المشروع 
هل أأنجز االمستفيد(ةة) االمشرووعع ووفق خّطة االعمل؟       نعم  /  ال 

كيف حقق االمشرووعع خّطة عمل االمشرووعع بالّنظر إإلى مفاهيمنا ااألساسّية؟ 
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االتقييم االنهائي

االعمل االّالئق

االخياررااتت االّشخصّية

االمساووااةة بين 
االجنسْين

 االوصولل إإلى
االمشرووعع

توفير سبل االّرااحة

ضريبة ااإلقصاءء

االّطموحاتت



خطة تنمية المهارات 
كم عددد ااألهداافف االتي تحّققت:  من   

شاط 
ّ
برنامج الن

ااستخدمم سجّل االّنشاطط ااعتمادداا على ززياررااتت االمتابعة الحتسابب االنسبة االمئوية لمشارركة االمستفيد(ةة) في االمشرووعع. 

 %	 	 	

 %	 	 	

 %	 	 	

أسئلة للمستفيد(ة) من المشروع 
هل أأنت ررااضض/ ررااضية عن االمشرووعع ؟ لماذذاا أأوو لم ال?       نعم  /  ال 

لماذذاا؟              
              

              

ما هو االجزءء االمفضل لديك في هذاا االمشرووعع؟         
              

              

ما هو االجزءء ااألقل تفضيال لديك في هذاا االمشرووعع؟         
              

              

ماذذاا ستفعل/ستفعلين بأمواالك؟           
              

              

هل ستوااصل / ستوااصلين االعمل؟           
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 أأنشطة االمشرووعع االتي يستطيع االمستفيد(ةة) االقيامم بها
بمفرددهه(ها)

أأنشطة االمشرووعع االتي يستطيع االمستفيد(ةة) االقيامم بها بمساعدةة 
شخص آآخر

أأنشطة االمشرووعع االتي ال يستطيع االمستفيد االقيامم بها



االغرضض من االّتقييم ااألساسّي هو متابعة ااألثر االمالّي للمشرووعع ووما حّققه من ررااحة ّنفسّية لألسرةة ككّل. ُيقّدمم هذاا االتقييم في 

بدااية االمشرووعع، ووكذلك في نهايته وو ذذلك لتسجيل االّتغييرااتت االحاصلة. 

تارريخ ااالستجواابب:    

ااسم االُمستجِوبب:    

هل يوجد أأشخاصص آآخروونن حاضروونن لالستجواابب:       نعم  /  ال 

كم كنت تثق في إإجاباتت االّشخص االمستجَوبب?     
1 = على ااالطالقق، 2 = شويي، 3 = كثيراا، 4 = كثيراا جداا 

I. أفراد األسرة 
1 . هل كانن أأيّي فردد من أأفراادد ااألسرةة يدررسس في االّسنوااتت ااألخيرةة / االمّدةة ااألخيرةة؟    نعم /  ال 

2. كم يوما تغّيب/ تغّيبت عن االمدررسة في االشهر االماضي?        

              

3. لماذذاا لم يذهب/تذهب إإلى االمدررسة في تلك ااأليامم?         

              

4. ما هو أأهّم مصدرر ددخل لألسرةة?           

              

5. ما هو ثاني أأهّم مصدرر ددخل لألسرةة?          

              

II. األرض 
1. هل تملك ااألررضض االتي ُبني عليها منزلك؟        نعم  /  ال 

2. هل تملك أأيي قطعة أأررضض أأخرىى منفصلة عن االمنزلل؟      نعم /  ال 

3. هل مزررعة عائلتك تمّثل جزءءاا من ااألررضض?       نعم  /  ال 

 a. هل تستهلك بعض ما تزررعع?        نعم  /  ال 
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االّتقييم ااألساسّي



 b. هل تبيع بعض ما تزررعع?         نعم  /  ال 

III .الحيوانات 
1. كم عددد ااألبقارر االتي تملكها?           

  a. هل تشربب حليب االبقرةة?        نعم  /  ال 

 b. هل تبيع حليب االبقرةة?         نعم  /  ال 

2. كم عددد االماعز االتي تملكها?           

3. كم عددد ااألغنامم االتي تمتلكها?           

4. كم عددد االّدجاجج / االديكة االروومّية / االبط االتي تمتلكها?        

              

. a هل تبيع بيضها?         نعم  /  ال 

	b. كم عددد االّطيورر االتي بعتها االشهر االماضي?         

 c. هل تأكل بيضها?         نعم  /  ال 

 d. كم عددد االطيورر االتي تناوولتها االشهر االماضي?        

IV. المشروع 
1. هل تكسب االمالل من عمل تقومم به?        نعم  /  ال 

2. كم شهراا ااشتغل االمشرووعع في االعامم االماضي?         

3. كم عددد االعاملين االذين ليسواا من أأفراادد ااألسرةة?         

4. كم حققت في ااألشهر االستة االماضية أأررباحا، أأمم مدااخيل محدووددةة، أأمم خسرتت?      

V. القروض 
1. هل ااقترضض أأحد أأفراادد عائلتك ماال االّسنة االفاررطة؟       نعم  /  ال 

2. هل سّدددتت قرضا االّسنة االفاررطة؟        نعم /  ال 

3. هل ااشترْيت شيئا من محّل مع تأجيل االّدفع?       نعم  /  ال 
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VI. المّدخرات 
1. هل ألحد أأفراادد االعائلة مّدخرااتت بالبنك أأوو بأيّي مؤّسسة أأخرىى؟     نعم  /  ال 

2. هل أأضفت إإليها أأموااال أأخرىى في االّشهر االفاررطط ؟       نعم /  ال 

3.هل سحبت منها مبلغا ما في االّشهر االفاررطط ؟       نعم  /  ال 

4. هل لك مّدخرااتت أأخرىى?            

VII. الّسكنى 
1. هل االمنزلل االذيي تسكنونه ملك لكم أأمم تكتروونه?         

2. كم به من غرفة?            

3. من أأين تأتونن بالماءء?            

4. هل تعالجونن االماءء قبل ااستعماله ؟        نعم  /  ال 

VIII. الصّحة 
1.هل كانن أأحد أأفراادد عائلتك مريضا أأوو مصابا في االّشهر االماضي ؟     نعم  /  ال 

 a. بأيّي مرضض?            

2. كم عددد ااألّيامم االتي تخّلفت فيها عن االعمل أأوو االمدررسة بسبب االمرضض أأوو ااإلصابة?     

 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

 a. هل ذذهبت إإلى االمستشفى/ االمصّحة/ االطبيب بسبب االمرضض أأوو ااإلصابة؟   نعم  /  ال 

 b. هل كانت االعائلة قاددررةة على ددفع مثارريف االعالجج؟      نعم /  ال 

3.هل ااألطفالل في االعائلة ملّقحونن ؟        نعم  /  ال 

4. هل ززاارر ااألطفالل االّطبيب في ااألشهر االسّتة االماضية حّتى ووإإنن لم يكونواا مرضى؟   نعم  /  ال 

IX. سالمة الغذاء 
1.هل حدثث أأنّن أأحداا من االكبارر في االعائلة لم يتناوولل طعاما أأوو أأكل أأقّل من االعاددةة في االّشهر االماضي ؟ نعم  /  ال 

2. هل قضى أأحد االكبارر يوما كامال ددوونن طعامم في االّشهر االماضي ؟     نعم  /  ال 

3.هل حدثث أأنّن أأحداا من ااألطفالل في االعائلة لم يتناوولل طعاما أأوو أأكل أأقّل من االعاددةة في االّشهر االماضي؟ نعم  /  ال 

4. هل قضى ااألطفالل يوما كامال ددوونن طعامم في االّشهر االماضي ؟     نعم  /  ال 

5. هل يتناوولل كل أأفراادد االعائلة االّطعامم بانتظامم حّتى االّشبع كّل يومم ؟     نعم  /  ال 

6. كم مّرةة تناوولتم االبيض أأوو االّلحم ااألسبوعع االماضي?         
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X. االنشغال 
ما مدىى اانشغالك بالمجاالتت االّتالية في جهتك؟ 

1 = غير منشغل، 2 = غير منشغل بشكل كبير، 3 = منشغل نوعا ما، 4 = منشغل كثيراا 

1. االمشاكل االصحّية:    

2. مشاكل مع االعائلة ووااألقارربب:    

3. مشاكل مع أأشخاصص من عائالتت أأخرىى:    

4. عدمم توّفر االحّد ااألددنى من االمالل لتوفير االحاجياتت ااألساسّية كالّلباسس وواالّطعامم:    

5. عدمم االقدررةة على ددفع تعاليم االّدررااسة لكّل ااألطفالل:    

6. أأمواالل غير كافية لتحّمل مصارريف أأخرىى:    

7. أأمواالل غير كافية لشرااءء ااألددووية ووتحّمل مصارريف االعالجج ااألخرىى:    

8. صعوبة في االعثورر على عمل:    

9. بطالة ااألطفالل أأوو االّزووجة:    

10. ووفاةة أأحد أأفراادد االعائلة:    

11. دديونن متخّلدةة لديك :    

12. أأشياءء أأخرىى:    

 PSS-14 .XI
1= أأبداا،  2 = أأبداا تقريبا،  3 = أأحيانا،  4 = كثيراا،  5 = كثيراا جداا 

1. كم مّرةة شعرتت باالنزعاجج لشيءء حدثث لك مؤّخراا ؟    

2. كم مّرةة شعرتت أأّنك غير قاددرر على االتحّكم في أأشياءء هاّمة في حياتك؟    

3. كم مّرةة شعرتت أأّنك متوّتر أأوو منزعج؟   

4. كم مّرةة شعرتت أأّنك نجحت في االّتعامل مع االمشاكل وواالمتاعب االّيومّية ؟    

5. كم مّرةة شعرتت أأّنك تتعامل بنجاعة مع تغّيرااتت هاّمة في حياتك ؟    

6. كم مّرةة شعرتت أأّنك ووااثق في قدررتك على معالجة مشاكلك االّشخصّية ؟    

7. كم مّرةة شعرتت أأنّن ااالمورر تسير كما كنت تريد ؟    
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8. كم مّرةة شعرتت أأّنك غير قاددرر على االّتعامل مع كّل ااألشياءء االتي عليك االقيامم بها؟    

9. كم مّرةة شعرتت أأّنك قاددرر على االّتحّكم في حاالتت ااالنفعالل االتي تنتابك؟    

10. كم مّرةة شعرتت أأّنك تتحّكم في ااألمورر ؟    

11. كم مّرةة شعرتت بالغضب ألنّن أأمورراا حدثت لسبب خاررجج عن نطاقك ؟    

12. كم مّرةة ووجدتت نفسك تفّكر في ااألشياءء االتي يجب عليك فعلها ؟    

13. كم مّرةة شعرتت أأّنك كنت قاددرراا على االتحّكم في طريقة إإمضاءء ووقتك ؟    

14. كم مّرةة شعرتت أأنّن االمشاكل ووصلت حّداا ال يمكنك االتغّلب عليها ؟    

Rosenberg .XII 
1= ال أأّتفق بالمّرةة،  2 =  ال أأّتفق،  3 = ال موقف لي،  4 = أأّتفق تماما 

1. أأشعر أأّني شخص جدير باالحتراامم ، ووعلى ااألقّل في نفس مستوىى ااآلخرين، ووأأشعر أأنّن لي عددداا من االخصالل االحسنة: 
   

2. في االّنهاية، أأميل إإلى االّشعورر بأّني شخص فاشل:    

3. أأنا قاددرر على االقيامم بنفس ااألشياءء االتي يقومم بها غالبّية االّناسس:   

4. أأشعر أأّني ال أأمتلك شيئا يجعلني أأفتخر به:    

5. لي نظرةة إإيجابّية عن نفسي:    

6. في االعمومم، أأنا ررااضض غن نفسي:    

7. أأتمّنى أأنن يكونن بإمكاني أأنن أأحترمم نفسي أأكثر:    

8. في بعض ااألحيانن أأشعر حّقا أأنّن ال فائدةة من ووجودديي:    

9. أأعتقد أأحيانا أأّني لست إإنسانا جّيداا بالمّرةة:    

 CES-D .XIII
1= أأبداا،  2 = أأبداا تقريبا،  3 = أأحيانا،  4 = كثيراا،  5 = كثيراا جداا 

 خاللل ااألسبوعع االفاررطط: 

1. اانزعجُت من أأشياءء لم تكن في االعاددةة تزعجني:    

2. لم أأشعر برغبة في ااألكل، فشهّيتي كانت ضعيفة:    

3. شعرتت أأّني غير قاددرر على االّتخّلص من همومي حّتى بمساعدةة عائلتي:   

�  of �43 46



4. شعرتت أأّني إإنسانن جّيد ال غير مثل ااآلخرين:    

5. كانن لي مشكل في االّتركيز على ما أأنا بصددد االقيامم به:    

6. شعرتت أأّني ُمكتئب:    

7. شعرتت أأنّن كّل ما قمت به يمّثل مجهودداا:    

8. شعرتت أأّني متفائل بالمستقبل:    

9. شعرتت أأنّن حياتي كانت فاشلة:    

10. شعرتت بالخوفف:    

11. لم يكن نومي مريحا ووعميقا:    

12. كنت سعيداا:    

13. تكّلمت أأقّل من االعاددةة:    

14. شعرتت بالوحدةة:    

15. لم يكن االّناسس طّيبين معي:    

16. شعرتت ببهجة االحياةة:    

17. بكيت لفترااتت:    

18. شعرتت بالحزنن:    

19. شعرتت أأنّن االّناسس يكرهونني:    

20. لم أأكن قاددرراا على االخرووجج:    
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