دعوة لتقديم مقترح مبادرة
في
إطار مشروع تواصل حكومي أهلي بالشراكة مع وزارة التضامن االجماعي
واالتحاد العام للجمعيات والمؤسسات األهلية

عن جمعية السادات للتنمية والرعاية االجتماعية:

جمعيه السادات للتنمية والرعاية االجتماعية جمعيه أهليه غير هادفة للربح ،أنشئت عام  4002وتم تسجيلها
بو ازرة التضامن االجتماعي كجمعية مركزية برقم  185لسنة .4002
وتهدف إلى تمكين ورفع مستوى الفئات المحرومة والمهمشة من المواطنين خاصة الشباب والمرأة ،وتتنوع أنشطة
جمعية السادات لتشمل العديد من الم شاريع بعيدة المدى وتنطوي على كثير من القطاعات من تنمية الشباب ،الصحة،
البيئة ،المشاركة المدنية ،تمكين المرأة وحقوق اإلنسان ومما هو موضح فإن جمعية السادات تعمل على تمكين ودمج
أفراد المجتمع لتطوير مهارتهم في مختلف المجاالت واالستفادة القصوى من الطاقة البشرية والموارد المتاحة.

عن مشروع "تواصل حكومي مدني":
تقوم جمعية السادات للتنمية والرعاية االجتماعية بتنفيذ مشروع " تواصل حكومي مدني " والذي يهددف إلدى خلد جسدور
التواصل بين مثلث التنمية ال ُممثل في القطاع الحكدومي والخدا

ومنممدات المجتمدع المددني .يسدعى البرندامج إلدى الجمدع

بين ممثلي الوزارات الحكومية من ناحية وممثلي المجتمع المدني ومؤسسات التمويدل المحليدة والدوليدة مدن ناحيدة أخدرى،
ومشاركة هؤالء معا في مجموعة متنوعة مدن اننشدطة مدن أجدل زيدادة التعداون الفعدا وكسدر الحدواجا التدي تحدو دون
النجاح في الجهود التي يبذلها جميع الشركاء في المجتمع.
ويسددعى المشددروع إلددى بندداء قدددرات المددو فين العدداملين فددي مختلددف الددوزارات وبددانخ

وزارة التضددامن االجتمدداعي

والمنممات ال غير الحكومية حتى يتسنى لهم فهم أهداف وغايات كل منهم بشدكل أفضدل ،وبالتدالي تخفيدف العدءء علدى كدل
من هذه الجهات .ويُمكن المشروع منممات المجتمع انهلي من أن تلعء دورا حيويا في رسم السياسدات ،وهدو أمدر حاسدم
في ضوء التحو الحالي في مصر .ومن المعروف ان زيدادة التعداون بدين القطداع الحكدومي والمجتمدع انهلدي يدؤدي إلدى
زيادة كفاءة وفاعلية التخطيط والسياسات ،مما يؤدي إلى تحسن عام لمروف العمل وبيئة التعاون بالنسبة للمجتمع
عن المبادرات المجتمعية:

بناء على التوصيات التي تم طرحها بالمرحلة انولى من المشروع توصلت جمعية السادات لضرورة خل /إتاحة
مساحة من التواصل والتعاون المشترك بين القطاع المدني والحكومي.
تقوم جمعية السادات للتنمية والرعاية االجتماعية بدعم التواصل بين القطاع الحكومي والمدني من خال تمويل
مبادرات تقوم بتنفيذها الجمعيات االهلية بالشراكة مع الوزارات المحلية في قطاعات التنمية المختلفة ،على سبيل
المثا وليس الحصر (البيئة-التعليم والصحة) سعيا إلعادة صياغة العالقة بين تل القطاعات.
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أهداف المبادرات المجتمعية:

 -1إثراء التواصل وبناء جسور الثقة بين القطاع الحكومي وانهلي.
 -2إشراك أكبر عدد من فئات المجتمع (المرأة -الشباب  -الخ) في تل اننشطة بهدف بناء الثقة بين
منممات المجتمع انهلي وأفراد المجتمع.
 -3توعية المجتمع بالدور الذي تلعبه منممات المجتمع انهلي في خدمة المجتمع
قيمة المنحة

يجء أال تتجاوز قيمة العرض المالي للمبادرة الواحدة مبلغ ( 000222خمسة وعشرون ألف جنيه مصري ال
غير) على ان ال تايد تكلفة المصروفات اإلدارية والمرتبات عن  %02من إجمالي قيمة المبادرة.
فترة تنفيذ المبادرة

يجء أال تتجاوز فترة تنفيذ المبادرة ثالثة أشهر من بداية التنفيذ
عدد المبادرات المتوقع تنفيذها

عدد  00مبادرة محلية
الشروط الواجب توافرها في الجمعية المتقدمة للمبادرة

-1
-2
-3
-4
-5
-6

أن تكون جمعية مصرية مسجلة لدي وزارة التضامن االجتماعي
أال يكون قد صدر ضدها أي احكام من شأنها االضرار بالصالح العام في البالد
أن يكون لديها خبرة في تنفيذ مشروعات تنموية في مصر
أن يكون للجمعية نمام مالي قائم
ال يجوز للجهة المتقدمة الحصول على أكثر من منحتين بموجب هذه الدعوة ولكن يجوز لها أن تتقدم
بأكثر من مقترح.
أن يكون مر على قيدها سنتين ( 2سنة) على انقل.

معايير اختيار المبادرات

 -1القدرة على إشراك أكبر عدد من فئات المجتمع المختلفة (حكومي -شعبي)
 -2ال تقل مدة تنفيذ المبادرة عن شهرين وال تايد على ثالثة أشهر
 -3ال تتجاوز إجمالي موازنة المرتبات والمصروفات اإلدارية  %02من اجمالي قيمة المبادرة
 -4اشراك الجهات الحكومية ذات الصلة في تنفيذ المبادرة
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الخطوات المتبعة للتقديم ومراحل المسابقة:
تقوم الجمعية المتقدمة للمبادرة المحلية بتقديم مقترح فني ومالي عن طريق االستمارة ال ُمرفقة موضحا بها خطة العمل
المقترحة وصوال إلى النتائج المرجوة من تنفيذ المبادرة المحلية ليشمل اآلتي:


تبدأ المسابقة بتقديم المقترحات الى جمعية السادات.



يتم تقييم المقترحات من قِ َبل لجنة متخصصة الختيار المشروعات تتضمن ممثلين من (جمعية السادات -
وزارة التضامن االجتماعي -االتحاد العام للجمعيات األهلية).



اإلعالن عن الجمعيات التي تم اختيارها لتنفيذ المبادرة.



دعوة الجمعيات المختارة لحضور مقابلة لمناقشة تنفيذ المبادرة.



سيتم دعوة الجمعيات المختارة لحضور معسكر تدريبي لمدة ثالث أيام لشرح خطوات التعاقد وتوقيع عقود
الشراكة.
المستندات المطلوبة:
 .1قرار إشهار الجمعية
 .2خطاب من وزارة التضامن أو المديرية التابع لها الجمعية بما يفيد انها مسجلة وال يوجد عليها أي
مخالفات.
 .3خطاب موجة من الجمعية المتقدمة للمنحة الى رئيس مجلس إدارة السادات يفيد اهتمام الجمعية
بالمبادرة.
 .4صورة من الحسابات الختامية عن .2112
ملحوظة هامة:
لن يتم االلتفات الى أي مقترح تنقصه المستندات المطلوبة.

طريقة التقديم:
يمكن تقديم المقترح على النحو التالي:
يتم تقديم المقترحات بالبريد أو باليد على العنوان التالي:
جمعية السادات للتنمية و الرعاية االجتماعية 82 :شارع سمير مختار-نهاية شمس الذهبي -أرض الجولف ،القاهرة.
أخر موعد لتلقى العروض :يوم الثالثاء 8132/5/13
لالستفسار عن أية معلومات إضافية يرجى التواصل مع فري المشروع في جمعية السادات.
محمول00000300010 :
أرضى(02) 01001142 :
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