
 تغيير نظرة المجتمع إلى كبار السن والعمل مًعا
من أجل راحتهم



"بقطع النظر عن األعمال، اإللتزام بتحقيق راحة 
كبار السن، اليوم و غدا"



كونك طرفا في "On Seniors' Side" يعني أيضا االلتزام براحة كبار السن 
وعدم االكتفاء باألعمال. فإنشاء مؤسستنا التي تمولها Damartex وفروعها يعتمد 

كذلك على هذا االلتزام. وهو يعكس العالقة القوية والصادقة التي تربطنا بكبار 
السن، كما يشّكل دليال على التزام مستدام ومتوجه نحو مجتمع الغد. 

اختارت مؤسسة On Seniors' Side تركيز جهدها على ثالثة محاور عمل 
لصالح كبار السن وهي:

 •��تشجيع نشاط كبار السن
من أجل تحسين راحتهم

 •��مساعدة كبار السن على المشاركة الفعالة في المجتمع
وتعزيز الروابط االجتماعية بين األجيال

 •��الحفاظ على الصحة الجيدة في المنزل
ومرافقة مقدمي الرعاية

 هذه المؤسسة هي مؤسستكم. يمكنكم المشاركة فيها بصورة فعالة عبر دعم 
المشاريع محل اهتمامكم واإلشراف عليها والمساهمة في األعمال المقترحة.

إنني أعتمد عليكم!

باتريك�سوغان
رئيس
Damartex مجموعة

 إن�كبار�السن�هم�سبب�وجودنا.
 ونحن�ننهض�من�أجلهم�كل�صباح.

 وهم�ملهمونا�ومرشدونا
في�عملنا�اليومي.�



≤المحور 1

 تشجيع نشاط كبار السن
لتحسين راحتهم



 لديكم�جد�أو�جدة�عضو�في�جمعية�أو�ناٍد�ويريدون
المشاركة�في�أحد�هذه�النشاطات؟

يمكنكم�دعم�هذا�النوع�من�المبادرات�عبر�مؤسستنا...

 المزيد�من
 الراحة
والسعادة

 من�أجل
 صحة
أفضل

 ≤  اقتراح جوالت ثقافية لصالح
كبار السن

≤  تنظيم حفالت راقصة و 
ألعاب الحظ

 ≤  تعلم الرسم التشكيلي
والفني

≤  تنظيم نزهات
≤  تشجيع الكشف المبكر 

عن السرطان واألمراض 
التنكسية

األعمال�التي�نقوم�
بها



2 
≤المحور

 مساعدة كبار السن على المساهمة في المجتمع
وتشجيع الروابط االجتماعية بين األجيال



هذه�األعمال�تهمك؟
وتريد�المشاركة�فيها؟

اتصل�بالمؤسسة�اآلن...

 تسهيل�التواصل
والعالقات�االجتماعية

فك�العزلة

 المساعدة
 على

نقل�المعارف

 تثمين�مكانة
كبار�السن

≤  المساهمة في إنجاز هياكل الستقبال كبار السن 
والطالب واألمهات المعزوالت واألشخاص الذين 
يبحثون عن العمل وذلك بهدف تشجيع المساعدة 

المتبادلة

≤  ترقية خدمات السكن المشترك ما بين األجيال لصالح 
كبار السن والطالب

≤  تشجيع مشاركة كبار السن في الجمعيات

≤  التكوين على استخدام الوسائل الرقمية

≤  خلق فضاءات للسماح لكبار السن بمساعدة األطفال 
الذين لديهم صعوبات في المدرسة على إنجاز 

الفروض المدرسية

≤  تنظيم ورشات في المدارس يقدم فيها كبار السن 
معارفهم

األعمال�التي�نقوم�
بها



≤المحور 3

 الحفاظ على الصحة الجيدة لكبار السن في
المنزل ومرافقة مقدمي الرعاية



 ساعدوا�المؤسسة
 عبر�دعم

أعمالنا�الفعالة...

 العيش�لمدة�طويلة
 بشكل�أفضل
في�المنزل

 الوقاية�من�فقدان
االعتماد�على�النفس

 تخفيف�العبء
 عن�الصحة�العقلية
لمقدمي�الرعاية

≤  تنظيم وجبات خفيفة مع الجيران الكبار في السن 
في الحي أو في مكان آخر

≤  تنظيم تسليم المواد الغذائية في المنزل

≤  تشجيع األكل المتوازن والمناسب

≤  ترقية استخدام األدوات العملية يوميا في المنزل

≤  تنظيم ندوات أو ورشات لصالح مقدمي الرعاية

≤  توظيف متطّوعين من أجل تخفيف العبء عن 
أزواج المرضى المصابين باأللزهيمر لبضع 

ساعات أسبوعيا

≤  تنظيم "مقهى مقدمي الرعاية"

األعمال�التي�نقوم�
بها



محتوى�الملف

• تقديم للجمعية والغرض منها
•  وصف المشروع المقدم إلى المؤسسة مع توضيح الموضوع الذي يتناوله

 •  رسالة يكتبها الموظف صاحب الطلب
ويعبر فيها عن دوافعه

 •  ميزانية مفصلة

معايير�االختيار

تتولى لجنة التوجيه التابعة للمؤسسة إختيار الملفات وهي تتكون من المديرة 
وممثل عن كل بلد. تجتمع هذه اللجنة كل ثالثة أشهر لدراسة الملفات 

والفصل في إمكانية قبولها. ومن بين المعايير المدروسة نجد دوافع ممثلي 
الجمعية وراعي المشروع*، عدد كبار السن المستفيدين من المشروع، 

الطابع المميز للمشروع، إمكانية مشاركة موظفين آخرين فيه. كما يجب أن 
ُينفذ المشروع في السنة الموالية لتقديمه.

تمويل�المؤسسة

 مساهمة سنوية من Damartex بنسبة تبلغ %1 من أرباح
Damartex مع التزام مالي عام ال يقل عن 000 100 يورو.

النطاق

 يشمل نطاق العمليات والمشاريع كافة البلدان التي 
 تتواجد بها Damartex )فرنسا، بلجيكا، المملكة 

المتحدة، ألمانيا، تونس(.

 المؤسسة
طريقة�العمل

يتمثل�مبدأ�المؤسسة�في�دعم�الجمعيات�الناشطة�مالياً.
ويمكن�لكل�موظف�يعمل�في�الشركة�منذ�أكثر�من��12شهرا�تكوين�ملف�مشروع�ذو�صلة�بالمحاور�الثالثة�التي�تقوم�عليها�المؤسسة.�ويكون�

المشروع�المقترح�إما�لصالح�جمعية�أو�هيكل�مساعدة�آخر�أو�نظام�لصالح�الطالب.

* راعي المشروع ليس بالضرورة الشخص الذي يشرف على تنفيذه، مما 
يعني إمكانية مشاركة موظفين آخرين من الشركة أو عالمات أخرى من 

المجموعة في المشروع المعني.

ما هو دور راعي المشروع؟
يعتبر راعي المشروع الجهة التي تتعامل معها المؤسسة خالل تبادالتها مع الجمعية المستفيدة من المشروع. وهو يحرص على 

تثمين عمل هذه الجمعية لدى زمالئه وإدارته لتحفيزهم على المشاركة في المشروع واألعمال المقترحة أو التفكير في فرص 
جديدة لتطويرها.

يلتزم راعي المشروع بمتابعة المشروع طيلة فترة صالحيته وتقديم تقارير منتظمة حول سيره. كما ُيعلم المؤسسة فورا بأية 
صعوبات قد يواجهها المشروع أثناء سيره أو عندما يالحظ أن األموال المخصصة للمشروع قد تم تحويلها ألغراض أخرى.



 ما�هي�مهمتك
في�المؤسسة؟

تتمثل مهمتي في توجيه المؤسسة، أي تنشيط وتسهيل تنفيذ كافة 
العمليات التي تدعمها.

لماذا�قبلت�بهذه�المهمة؟
بعد أن أمضيت عدة سنوات في قسم مبيعات النسيج وزرت خاللها 

عدة مصانع في أنحاء العالم البعيدة، أدركت أنني كنت محظوظة 
بأنني ولدت في مكان جيد. لقد كنت بحاجة إلى إضفاء بعد إنساني 
ومسؤول على نشاطي. وأنا شخصيا أشعر بحاجة عميقة إلى هذا 

المعنى والجانب اإلنساني والمسؤولية. ولذلك أصبحت مسؤولة عن 
قسم المسؤولية المجتمعية للشركات التابع للمجموعة في 2015 
ورافقت المؤسسة في هذا المجال منذ إنشائها. بالنسبة لي، تندرج 
مؤسسة On Senior's Side في إطار نشاطاتنا، وأعتقد أنها 

تشكل حافزا رائعا ومبعث فخر، كما أنها تمنح معنى لعملنا وتخلق 
التآزر بيننا جميعا.

كيف�يتم�إشراك�موظفي�المجموعة�في�هذه�العملية؟
Damartex كافة موظفي On Senior's Side تهم مؤسسة 

مهما كانت األطياف الثقافية والمهنية التي ينتمون إليها. وذلك 
بمنحهم فرصة تنفيذ مشاريع لصالح كبار السن، تجسيدا لقيم 
الحرص واالحترام والتعاطف مع الغير والشغف، التي تمّيز 

عالماتنا.

 Onماهو�الدور�الذي�بإمكانهم�آداؤه�في�مؤسسة�
Senior's Side؟

يمكنهم اقتراح مشاريع ودعم بعض الجمعيات ورعاية مشروع ما، 
والمساهمة فيه ماليا أو المشاركة في األعمال الخيرية. كما نحتاج 

أيضا إلى سفراء في وحدات األعمال التابعة لنا. فنحن نرحب بكافة 
الموظفين الذين يريدون كتابة تاريخ المؤسسة والمساهمة في رسم 

البسمة على شفاه كبار السن.

جوزيفين
بيرناكي

مديرة�مؤسسة
ON SENIORS’ SIDE

 "فمؤسسة On Senior's Side تحمل هذه القيم
 وهذا المعنى. وهي تجعل الموظفين يفتخرون

بانتمائهم لمجموعة ملتزمة ومسؤولة"

jbiernacki@damartex.com
+33 )0(6 69 48 30 98



Damartexمبادرة�من�مجموعة�
سبتمبر 2018

iS
to

ck
ph

ot
o©

 2
01

8 
ر:

صو
ال


