تقرير عن تقدم مشروع فائزة لتكافؤ الفرص.
تحية كلها تقدير و احترام،
المشروع تقريبا أشرف على نهايته و بعد الدورات التدريبية في االتصال و التواصل و المناصرة و كتابة المشاريع و النوع
اإلجتماعي وغيره  ،وقع إنشاء منصة إلكترونية بإسم "  " feyza : kifi-kifek.tnلتلقي الشكاوي حول تجاوزات النوع اإلجتماعي سوى
للنساء او الرجال مهما كان المستوى العلمى او الحالة االجتماعية و السن .هذه المنصة حاليا ال يمكن الولوج إليها إال للمشاركات في
البرنامج في انتظار إعالنها و فتحها للعموم خالل هذا الشهر ضمن حمالت و أنشطة تحسيسية.
للغرض تم عقد لقاءين خالل الفترة الفارطة األول كان بتاريخ  15اوت  2020لتسجيل الحسابات الخاصة بالمشاركات في
المنصة و التعرف على تركيبها و الثاني كان يوم السبت  29أوت 2020لتحديد األنشطة المممع إنجازها للتعري

و التحسي

بها لدى

العموم حسب التمويل الموفر و الظروف المتاحة.
األنشطة المزمع القيام بها:
النشاط

التاريخ و المكان

المشرف المباشر

يوم تحسيسي في المندوبية الجهوية للشؤون اإلجتماعية

األسبوع األول من

فتحية TAMSS

بأريانة لحوالي  20شخص من المسؤولين/ات الجهوية

سبتمبر.

بالمن ّ
صة و تدعيمها لنشر المعلومة الحقا لدى منظوريهم .

أريانة.

قرافيتي لمجموعة من الشباب حول تكافؤ الفرص.

األسبوع الثاني

1

2

+حملة كوفيد19-

بفوشانة.

3

قافلة صحية لتقصي عديد األمراض و العيادات المجانية .
 +مونولوق الممثلة حول النوع االجتماعي و تكافؤ

دار الثقافة بالمحمدية.

4

-

ماراطون  :من أمام تمثال إبن خلدون إلى البلفيدير على
مستوى بالص باستور (مبدئيا) ثم الرجوع إلى نقطة

شهر سبتمبر.

اإلنطالق.

النشاط األخير.

-

بافات و جال/.مطويات.

لمياء :النائبة

-

الجهوية UNFT

-

ألوان زيتية

-

خيمة  /تجهيمات صوتية

-

بافات و جال /.مطويات.

-

إطارات طبية و شبه طبية

-

خيمة /.تجهيمات صوتية.

-

بافات و جال/.مطويات/.

هدى بوعميمي

الفرص
األسبوع األخير من

-

قاعة.

بافات و جال /.مطويات.

 +مونولوق لممثلة.
األسبوع الثالث

اللوجستيك

سامية زوالي

خيمة  /تجهيمات صوتية.
-

مراول يحملون شعار
المن ّ
صة فائمة.

عدائين و عداءات من المشاركين و المشاركات في

 -شهادات تكريم للمشاركين و

النشاطات السابقة و مسؤولين إداريين.

المشاركات

5

قافلة صحية بوالية منوبة بالشراكة مع المركم الجهوي
للصحة اإلنجابية بدوار هيشر.
نشاط في انتظار التأكيد.

قبل الماراطون

سامية زوالي

-

بافات و جال /.مطويات.

-

إطارات طبية و شبه طبية.

-

خيمة /.تجهيمات صوتية

مالحظات أخرى:
 /1سيكون هناك الفتات دعائية  Bandéraulesتحمل شعارات كل الجمعيات المشاركة توزع في منطقة النشاط و في الخيمة مع طبعا الروالب
الرسمي للمنصّة.
 /2سيتم التعويل على شاب او فتاة لتوثيق كل األنشطة بحرفية.
 /3ستكون هناك تغطية إعالمية خاصّة للماراطون./.

مع الشكر الجزيل سامية زوالي

