ىبادرة "حياة كريية"

أٍداف ىبادرة "حياة كريية"
 .1أرتقاء باميستّْ أقتصادي ِأجتياعي ِامبيئي مألسر في امقرْ امفقيرة ِتيكينَا ىن
امحصّل عنٓ كافة امخدىات األساسية ِتعظيً قدراتَا في أعيال ُىنتجة تساًٍ في تحقيق
حياة كريية مًَ.
 .2تنظيً صفّف اميجتيع اميدني ِتعزيز امحقة في كافة ىؤسسات امدِمة .
 .3امتركيز عنٓ بناء اإلنسان ِأستحيار في امبشر .
 .4تشجيع ىشاركة اميجتيعات اميحنية في بناء اإلنساء ِإعٕء قيية امّطن .

أنّاع امتدخٕت األسرية ِاميجتيعية
 .1سكن كريً :بناء أسقف ِرفع كفاءة ىنازلِ ،ىد ِصٕت ىياٌ ِِصٕت صرف صحي .
 .2تدخٕت صحية :كشّفات طبية ِعينيات جراحية ِتّفير عٕج .
 .3أجَزة تعّيضية :سياعات ِنظارات ِكراسي ىتحركة ِعكازات  ..إمخ.
 .4تجَيز عرائس :زِاج اميتييات بيا يشيه تجَيز ىنازل امزِجية ِعقد أفراح جياعية .
 .5تدريب ِتشغيه :ىشرِعات ىتناٍية امصغر ِتفعيه دِر امتعاِنيات اإلنتاجية في امقرْ .
 .6سٕت غذائية :تّزيع ىّاد غذائية ُى َّدعية ِسٕت طعاو مألسر امفقيرة .

 .7تنيية طفّمة :إنشاء حضانات ىنزمية لترشيد ِقت األىَات في امدِراإلنتاجي ِكسّة أطفال.
 .8تدخٕت بيئية :جيع ىخنفات امقياىة ىع بحخ سبه تدِيرٍا .
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امنطاق امجغرافي منيبادرة
 .1تً اختيار أفقر  277قرية في ىصر تتراِح نسبة فقرٍا بين ِ ،%90 ، %75ذمك طبقاً مخرائط
امفقر امصادرة عن امجَاز اميركزي منتعبئة امعاىة ِاإلحصاء عاو .2018-2017
 .2تقع امقرْ اميستَدفة في  15ىحافظة ىعظيَا في امّجُ امقبني ٍِي ىحافظات امجيزة،
بني سّيف ،امينيا ،أسيّط ،سٍّاج ،قنا ،األقصر ،امبحر األحير ،امّادي امجديد ،أسّان ،امّادي
امجديد ،امقنيّبية ،امبحيرة ،ىرسٓ ىطرِحِ ،جنّب سيناء ِشيال سيناء .
ٍ .3ناك تركيز عنٓ اميناطق امريفية ،حيخ أن خرائط امفقر تحبت أن نسبة امفقر في امريف أعنٓ
ىنَا في امحضر ،ىع األخذ في اإلعتبار بعض اميناطق امعشّائية في حضر ٍذٌ اميحافظات .

امخطّات امتنفيذية
 .1تً تعبئة جَّد امجيعيات األٍنية ِاستعراض أًٍ ىحاِر عينًَ ِقطاعات امعيه امتي
يتييزِن بَاِ ،ىدْ استعدادًٍ مإلشتراك في اميبادرة امرئاسية "حياة كريية".
 .2بدء أستعانة بينفات تّصيف امقرْ منّقّف عنٓ أحتياجات األساسية متنك امقرْ،
ِاستكيال امبيانات ببحّث ىيدانية ميسح احتياجات امقرْ ِاستكيال قاعدة بيانات األسر
امفقيرة.
 .3عيه خريطة ىبدئية متدخٕت امجيعيات األٍنية ىصنفة باميحافظة ِاميركز ِامقرية ،ىع تحديد
حجً امتدخه ِامتكنفة مكه جيعية .
 .4بدء امتنسيق ىع جيعيات رجال األعيال ِاميستحيرين ِإتحاد امصناعات .

 .5عقد ىؤتير صحفي برئاسة امسيدة ِزيرة امتضاىن أجتياعي ِامجيعيات األٍنية امشريكة
مإلعٕن عن اميبادرة .
 -6ىطنّب فتح حساب بنكي بإسً اميبادرة ِِضع ىّارد تكفي منتدخٕت اميخطط مَا في اميائة
قرية في
.7

عقد زيارات ىيدانية ِإجراء مقاءات ىجتيعية كبيرة برئاسة اميحافظين اميعنيينِ ،ذمك متأكيد
اميشاركة اميحنية ِإشراك األٍامي في امتأكيد عنٓ أحتياجات األساسية منقرية ِمألسر .

 .8تً تشكيه فريق عيه ىركزي بّزارة امتضاىن يشيه ىدير ىشرِعِ ،ىسئّل إدارة ىعنّىات،
ِىسئّل ىتابعة ِتّجيقِ ،ىسئّل إعٕىي ِ ،ىنسقين ىركزيين .
 .9جاري تشكيه فرق عيه ىحنية بكه ىحافظة ُىستَدفة تضً ىنسق ىن ديّان اميحافظة،
ِىيحه عن اميتطّعين .
ِىيحه عن امجيعيات األٍنيةُ ،
ِىنسق ىن ىديرية امتضاىنُ ،
 .10تّقيع اتفاق عقّد الشراكة امٕزىة.
ِ .11ضع خطة عيه متنفيذ امتدخٕت في كه ىحافظة ِىّازنة تقديريةِِ ،ضع ىؤشرات ىتابعة
معيه تقرير ربع سنّي ىع تقسيً األدِار بين امشركاء اميعنيين .
 .12امبدء في صرف اميّارد منجيعيات ِإعداد اميستندات اميامية ِاإلدارية امٕزىة (.)%20 ،%80
امينفذة في
 .13فتح صفحة فيس بّك إلتاحة ىعنّىات كافية عن اميبادرة ِتّجيق امتدخٕت ُ
امقرْ.
 .14فتح باب امتطّع مفئات اميجتيع اميختنفة ِإعداد قاعدة بيانات عن اميتطّعين بكه ىحافظة
(عنٓ ىّقع ِزارة امتضاىن أجتياعي ).

 .15ىشاركة اميؤسسات امدينية مدعً ِنشر جقافة اميسئّمية اميجتيعية ِتعزيز إحساس أنتياء
منقرية ِاميسئّمية تجاٍَا ِامحفاظ عنٓ اميرافق امعاىة .
 .16قياس رضاء اميّاطنين بعد امتطّير .

أدِار امشركاء في امتنفيذ
ِزارة امتضاىن أجتياعٓ -:


تّفير قّاعد امبيانات امصحيحة عن األسر األِمٓ بامحياية ِىراجعتَابشكه دِرْ .



امتنسيق بين امجَات امشريكة فٓ تنفيذ الىبادرة بيا يشيه اميحافظين ِامجيعيات
األٍنية ِفرق اميتطّعين ِامقنّات اإلعٕىية .



تقديً تقرير ربع سنّْ عن ىراحه امتقدو فٓ تنفيذ اميشرِع



اميتابعة ِامتقييً ِقياس األجر أجتياعي منيشرِعِ ،استقصاء رضا اميّاطنين .

ديّان اميحافظة -:


إتاحة امبيانات ىن ىركز ىعنّىات اميحافظات ِامقرِْ ،إمزاو امسنطات اميحنية بتقديً
امدعً امٕزو.



اميساعدة في تسَيه اإلجراءات اإلدارية ِاستخراج امتراخيص امٕزىة متنفيذ
امتدخٕت.



تنسيق ِتخطيط اميشرِعات في اميناطق امريفية ِىتابعة جّدة امتنفيذ .



اميساندة في تكّين امفرق اميحنية .

اميؤسسات ِامجيعيات امخيرية -:


اميساٍية في بحخ حأت األسر اميستفيدة .



اميساٍية بنسبة  %20عنٓ األقه متغطية نفقات اميبادرة .



تّعية اميجتيع اميحني بجّانب اميشاركة ِاميساءمة ِتعبئة اميّارد اميحنية .



تّفير ىقارات داخه امقرْ متنفيذ امتدخٕت اميختنفة .



تعزيز نظاو آمية امتعاىه ىع امشكاِْ ،متعزيز سبه امشفافية ِامنزاٍة .

اميؤسسات امتحقيفية (اإلعٕو ،اميؤسسات امدينية)-:


رفع امّعي امعاو بأٍيية اميشاركة في ىبادرة "حياة كريية "ِ ،إعٕء قيية امتنيية اميجتيعية
ِبناء امّطن.



حخ ىختنف فئات اميجتيع عنٓ امتطّع ِعنٓ ترشيد اميال امعاو ِامحفاظ عنٓ اميرافق
امعاىة.

اميتطّعين -:


امتعريف بٖأٍداف اميبادرة ِحخ اميجتيع عنٓ اميشاركة فيَا بامجَّد ِباألفكار اميبتكرة .

ىصدر امبيان  :ىديرية امتضاىن أجتياعي – ىحافظة امجيزة

