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« Réhabiliter et intégrer dans la vie sociale et civile les handicapés physiques sensorimoteurs

et mentaux et faciliter leur jouissance des droits et libertés reconnus à tous. » 

(Article n° 34 de la constitution du Royaume du Maroc) 



مهتمين بمستقبل أبنائنا الذين بلغوا سن الشباب ،وواعيين بمسؤوليتنا اتجاههم بأن تقبلنا لوضعيتهم سيخول فرصة أكبر لفهمهم 

واحتضانهم بحب وعفوية، و احترام من طرف اآلخرين.

وباالقتراب أكثر  من شبابنا في حياتهم اليومية, وبفضلهم عرفنا معاني القوة و التسامح و الصبر واالحترام.

وبدعم األصدقاء وذوي النوايا الحسنة ومساندتهم أسسنا جمعية هدف.

ففي ديسمبر 2005 فتح مركز هدف أبوابه ومنح فضاء  متعدد الخدمات, من استقبال وإنصات وتبادل الخبرات, والتكوين والمشاركة 

للشباب و األسر و المربيين و اإلداريين و الشركاء والمتطوعين، وبتقدير واحترام عمل الجميع على إدماج هؤالء األشخاص الذين هم 

في وضعية إعاقة ذهنية.

فخورين ومنبهرين بشبابنا كلما لمسنا طاقاتهم على العمل و االبتكار بنشاط وحيوية هنا وهناك في ورشات المجوهرات أو المطبخ أو 

الحاسوب أو غير ذلك.

نجاحنا
إنه فخر للعائالت وللشباب اللذين نجحوا في إنجاز عمل أو إتمام مهمة أو مساهمة في عملية بيع.

من  الفئة  هذه  اتجاه  للمجتمع  الجديدة  النظرة  تلك  أعمالنا,وفي  ومواكبة  شركائنا  مساندة  وفي  األسر  إشراك  في  نجاحنا  ويكمن 

الشباب.

هل نجحنا ? نعم نظن ذلك. 

وهل هذا النجاح كاف ? بالتأكيد ال.

إذن مازال هناك الكثير ينتظرنا تحقيقه, ومازلنا في حاجة إلى تضافر جهود الجميع.

إذن, كلنا جميعا، ودائما بمعيتهم.

أمينة مصفر

كلمة السيدة الرئيسة



هدف تاريخ
طموح جماعي

في غياب مؤسسات متخصصة الستقبال هؤالء الشباب من فئة 17سنة,فكر اآلباء 

التي يواجهها  في إيجاد حلول ناجعة للتخفيف من حدة الصعوبات واإلكراهات 

أبناؤهم في واقعهم اليومي.

وبفضل مساندة األصدقاء ودعمهم تأسست جمعية غير مسبوقة الستقبال الشباب 

في  وتكوينهم  إدماجهم  أجل  1997,من  أكتوبر  الذهنية,بتاريخ  اإلعاقة  ذوي 

الوسط اإلجتماعي و المهني.

أهداف الجمعية
العمل من أجل اإلدماج اإلجتماعي و المهني لألشخاص المعاقين ذهنيا.

مساعدة األشخاص المعاقين ذهنيا على مواجهة إعاقتهم بقيامهم بأنشطة إنتاجية وإبداعية لتقوية ثقتهم في إمكانياتهم الذاتية و تنميتها.

اإلنصات المستمر لألسر ومواكبتها.

مؤهالتهم  تقدير  إيجابية,مع  ذهنيا,بطريقة  المعاقين  األشخاص  مع  وتعامله  موقفه  و  نظرته  تغيير  بهدف  العام  الرأي  تحسيس 

وقدراتهم على اإلنتاج والعطاء.

تحسيس المؤسسات العامة و الخاصة.

1997 : Assemblée générale constitutive
1998 : Acquisition d’un terrain public pour la réalisation d’un Centre socioprofessionnel
1999 : SAR la Princesse lalla Amina est présidente d’honneur de Hadaf
2000 : Centre Ryad avec divers ateliers
2001 : Pose de la 1ère pierre du centre par SAR la Princesse Lalla Amina
2002 : Hadaf reconnue d’utilité publique
2005 : Ouverture officielle du Centre Socioprofessionnel Hadaf.
2010 : Accréditation du centre Hadaf comme établissement de protection sociale, selon la loi 14/05
2011 : 1er colloque de Hadaf



أعمال و منجزات 
توفير فضاء الستقبال األسر و اإلستماع إليها,وورشة الخدمات لعدد محدود من المستفيدين.

مركز هدف بورشاته األولى.

إدماج الشباب في وسط الشغل العادي.

التكوين المالئم للمؤطرين.

حمالت للتوعية والتحسيس و اإلخبار.

أنشطة ثقافية وعلمية

تظاهرات فنية لجمع التبرعات.

تأسيس شبكة اتصال مع الموارد المهنية.

مقر الجمعية.

المركز المهني و اإلجتماعي هدف.

قاعة المحاضرات ودار اإلستقبال دار الضياف لدعم األنشطة المدرة للدخل.

فضاء للمكتبة.

2012 2010 2007 2006 2004 2002 1999

Nombre de jeunes inscrits

Personnel encadrant 0
10
20
30
40
50
60
70
80



الحياة في هدف عمل جماعي
وإصغاء دائم و توجيه مالئم

أكدت جمعية هدف باستمرار على العمل الجماعي بين المهنيين 

و األسر و اإلداريين باعتبار التآزر بينهم دعامة أساسية، يتم تطبيق 

هذه الرؤية على جميع المستويات من خالل  اجتماعات أعضاء 

المكتب وفرق المربين  و مراقبة إنجاز المشاريع الفردية لشباب 

المفتوحة  األيام  اللقاءات و  المركز وتتبعها،  و أيضا من خالل 

والمناظرات وكذا الحلقات الدراسية و الملتقيات. 



جتليات عمل الفريق لدى �شباب املركز 

وال�شع�ر بالت�شامن وامل�ش�ؤولية

اإلنصات المعمول في »هدف« إيجابي ومتبادل ومبني على الثقة.

لقاءات فردية وجماعية يستفيد  الجمعية فضاءات لتنظيم  وفي هذا اإلطار وفرت 

منها شباب المركز و األسر و الفريق اإلداري و التربوي.

يوجد شباب المركز في صلب اهتماماته  اإلستقبال الحسن و التوجيه 

المالئم قصد تطوير إمكانياته على العطاء و اإلنفتاح على اآلخر مع 
احترام طاقاته وإيقاعه في العمل.



المركز اإلجتماعي
المهني هدف

الشخص  يمكن  اإلجتماعي،  اإلندماج  في  أساسية  قيمة  العمل  بأن  منا  عيا  و 

تدريجيا من اإلستقبال كما يمنح له إحساسا بالحرية وذلك عن طريق اإلحساس 

بإنجاز منظومة اإلندماج من خالل أعمال  بالمسؤولية، قامت جمعية »هدف« 

الشباب في وضعية إعاقة ذهنية.

أهداف المركز: 
منح فضاء للحياة والتفتح والتنشئة اإلجتماعية

طرح إعادة اإلندماج اإلجتماعي والمهني

إنجاز مشاريع اإلدماج الفردي في مجال العمل مع ضمان المواكبة والتتنع الدائم والمتطور

منح مجال للتبادل والتقاسم بين العائالت وأيضا مجال للتكوين

إنشاء برنامج للقاءات بين المهنيين

اقتراح بيع المنتوجات المنجزة في الورشات

الحياة بالمركز:
هي  وأيضا  والعمل  والتكوين  والتعلم  اإلجتماعية  والتنشئة  التربية  هي 

السعادة والصراعات والصداقات في الورشات المهنية وفي المطعم والمقصف 

والحديقة.

بمختلف  وأصيلة  مبتكرة  أعمال  إنجاز  من  الشباب  مركز »هدف«  يمكن 

الورشات، تعطى لها القيمة في المعارض وتمنح كهدايا في إطار التضامن 

والتكافل.



الفئة المستهدفة:
اإلعاقة  ما فوق  17 سنة ذوو  يتراوح سنهم  والذين  الشباب  هم 

الذهنية المتوسطة أو الخفيفة، والقادمين من المؤسسات الطبية 

التربوية ومن األقسام المدمجة و الذين لم يتبعوا تكوينا مسبقا   

فضاءات هدف
ورشات مهنية

ورشات للدعم

مكتبة، قاعة محاضرات، مقصف

مشاريع في طور اإلنجاز
التكوين المستمر للمربيين

خلق ورشة محمية

افتتاح متجر تضامني

نتائج مرتقبة
تطوير القدرات اإلبداعية و اإلنتاجية لشباب المركز

حث الشباب على مضاعفة إنتاج الورشات حتى تتضاعف مدا خيل بيعها

العمل على إدماج بعض الشباب في وسط العمل العادي

مرحلة المالحظة
(30 يوم)

اجتماع خاص بالحالة
( الفريق تربوي والمختصة نفسية)

توجيه الشاب أو الشابة إلى
إحدى الورشات

التسجيل النهائي للشاب
أو الشابة

التوجيه إلى مؤسسة أخرى

استقبال اآلباء واألمهات والشاب أوالشابة



مواد مدرة للدخل
حتى تتنوع الموارد المالية للجمعية  وتدعم مشاريعها أقدمت »هدف« على تطوير 

لفائدة  الضيافة  ودار  المحاضرات  قاعة  كراء  طريق  عن  للدخل  المدرة  أنشطتها 

الجمعيات و المؤسسات أو غيرها، ولتحقيق نفس الهدف فإن الجمعية لديها مشروع 

لفتح محل تجاري تضامني تباع فيه منتوجات الو رشات.

قاعة المحاضرات

تصل طاقتها االستيعابية إلى 100 شخص وهي مجهزة بالوسائل السمعية البصرية 

وتقديم خدمات  غذائية,  وجبات  بتوفير  الجمعية  ويقوم شباب  هوائية,  مكيفات  و 

الضيافة خالل فترات االستراحة.

دار الضياف

توفر دار الضيافة فضاء لإليواء يحتوي على 17سريرا وعلى قاعة مجهزة بتلفاز،ومطبخ 

مجهز ودور للنظافة.

كيف نساند هدف ؟
بمنح هبة 

تمويل حدث أو تظاهرة

التكفل بشاب أو شابة

توفير تدريب لشاب أو شابة

توفير عمل لشاب أو شابة

شراء المنتوجات المنجزة من طرف الشباب.

شراء بطاقات التهنئة 

اقتطاع وقت من حياة المساند لخدمة هدف

المساهمة في تغيير النظرة السائدة تجاه المعاقين ذهنيا 

بالحديث عن هدف.



Paroles de jeunes mis en poésie par un père  

Hadaf, m’apparut comme un sésame 

Hadaf, sécha mes larmes et revivifia 
mon âme

Respectez ma différence

Accordez-moi votre tolérance.

J’ai autant que vous droit à la 
dignité                   

Alors accordez-moi votre solidarité.

Je suis utile à la société,

Alors respectez ma citoyenneté. 

Je suis en fait capable

Et mon travail est admirable. 

Je suis votre semblable,

Autant que vous responsable.

De mes mains, je plante et je 
jardine,

Je fais des colliers et je cuisine, 

Je fais de la couture, 

Et, sur du verre, de belles peintures,

Je fais aussi du bricolage,

Je participe au recyclage

Sport, discipline et travail

Je mérite bien mes médailles 

Admirez mes produits 

Je peux assumer ma vie

Je cherche mon autonomie

Alors je compte sur  vous, mes amis

Les partenaires nationaux 

Ministère du Développement Social, de la 
Famille et de la Solidarité

Ministère de l’Habitat, de l’Urbanisme et de 
l’Aménagement de l’Espace

Ministère de la Santé

Ministère de l’Intérieur (INDH, Wilaya de Rabat 
Salé Zemmour Zaer)

Ministère des Habous et des Affaires Islamiques  

Entraide Nationale  

Agence de Développement Social (ADS)

Les collectivités locales (RRSZZ)

Fondation Mohamed V pour la solidarité

Fondation Hassan II pour les MRE

Fondation CDG

Ligue marocaine pour la protection de l’enfance

Spécial olympics

Fédération Royale Marocaine de Bridge

Centre Al manar Rabat

Centre Mohamed VI des handicapés 

Institut supérieur de cinéma et d’audio visuel (ISCA)

Association « les enfants de l’ovale »

Forum associatif pour la solidarité

Entreprises publics  (Al Omrane, ONEP, CDG, 
CGI, FEC, CNRA)

Entreprises privées  (Société Protelec,  Lafarge 
Maroc, Holcim Maroc,  Asment Temara, Delta 
Briqueterie, Sonacid,  Sanitaire Porcher, 
Soccocharbo, Ateliers Marocains, Telecom  
Partner, Saetma, Stradom, Richbond, Susuki 
Maroc…) 

Les agences d’architectures Mseffer, Beqqali, El Mejjati 

Le bureau d’études techniques Scet Scom Maroc

Le cabinet d’expertise comptable Berrada

Cabinet médical de pédopsychiatrie « Dr Ouardini » 

Nombreuses personnes physiques (Médecins 
ressources et bienfaiteurs)

Les partenaires internationaux

Fondation Reuters

DPCM Maroc 

Cercle Amical Français (CAF, Casablanca)

Association française « Les Amis de l’atelier » 

Association française « IPSIS »

Réseau Handiplanet 

Dès  sa création, Hadaf a développé une 
stratégie continue de partenariat avec de 
nombreuses institutions nationales, 
internationales, publiques et privées. 

Ces partenariats  sont concrétisés  par :

• des soutiens financiers et des sponsorings

• des actions d’échange, de partage et de 
sensibilisation

• des manifestations scientifiques, culturelles, 
artistiques et sportives
• des formations et des participations

Hadaf, c’est aussi
un partenariat actif
et exemplaire ….
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