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جمعية وطنية لتنمية وتطوير دور ا�يتام
جمعية أهلية مشهرة برقم ٢٠٠٨/٧٤٧٨ وزارة التضامن االجتماعي



حماية الطفل

الممارسات المهنيةالبيئة و التجهيزات

الرعاية المتكاملة

التوثيق وا�دارة

كفاءة وكفاية 
العاملين



كلمة من القلب . . .

«العمل» . . . هو كلمة السر الستمرار جمعية وطنيـــة في رحلتهـــا نحو تحقيق 
الُمضي  في  واجهتنا  التي  الصعوبات  من  وبالرغم  يتيم»،  لكل  كريمة  «حياة 
نحو الهدف، كّنا ُنذكر أنفسنا أننا ال نملك سوى ا�خالص و «العمل» ..، وعاهدنا 
«العمل»، بل جعلناها  أنفسنا أال نجعل من اªحداث الخارجية سبب¦ يمنعنا من 

سببا لنفكر في الوصول لحلول مبتكرة.

برسالتنا،  آمن  من  كل  بفضل  ثم  ا±،  بفضل  استطعنا  الماضي،  العام  خالل 
وهيئة  اليونيسف،  منظمة  من  وكل  االجتماعي،  التضامن  وزارة  مع  التعاون 
وتم  ا�يوائية،  المؤسسات  داخل  الرعاية  جودة  معايير  لتوحيد  الطفولة؛  إنقاذ 

استكمال هذا الجهد بوضع منهجية لتطبيق المعايير وتقييمها.

تم االنتهاء من تدريس الدفعة اªولى الحاصلة على الشهادة المهنية المعتمدة 
إعالء  أجل  من  اªوسط  الشرق  في  الطفل  رعاية  لمقدمي  إيديكسل  من  دولي¦ 

شأن المهنة، وتوفير كوادر مؤهلة لتنشئة اªطفال محرومي الرعاية اªسرية.
وتم  الرعاية،  جودة  معايير  لتطبيق  اªيتام  دور  من  سبع  مع  شراكتنا  استمرت 
على  الضوء  ألقى  والذي  الصاوي  بساقية  «فرصة»  برنامج  إطالق  حفل  تنظيم 

شباب اªيتام وأحالمهم واحتياجاتهم في المجتمع.
والننســـى أن تطــــوع شبــــاب اªيتــــام للعمــــل مع جمعية وطنيــة، وحملـــة 
«اعرفني أنا مش بس يتيم»، كان تتويجٌا لرحلتنا خالل السنوات الخمس الماضية.

قاموا  وفتاة  شاب  وكل  القضية  ساند  أعمال  رجل  لكل  واالمتنان  الشكر  كل 
بالتطوع، وكل إعالمي وفنان ألقى الضوء على القضية، وأخيراٌ وليس آخرÍ، فريق 
الذي  والحب  العطاء  بروح  ومثابرة  صمت  في  يعمل  الذي  وطنية  جمعية  عمل 

بدونه ما كنا نصل لما نراه في أعين أبنائنا اªيتام من الثقة واªمل ...

من القلب

مؤسس ورئيس مجلس إدارة



المحامي  الفاعلين،  المخلصين  فقدت جمعية «وطنية» أحد أعضائها 
عمرو نصير، الشريك المدير في نصيـر للمحاماة،  وعضو  بمجلس إدارة 
جمعية  وطنية. ساند المحامي عمرو نصير رحلة وطنية بتطوعه بعلمه 

وخبرته القانونية من خالل تقديم االستشارات القانونية منذ ٢٠٠٨.

م.شهاـــب النــــواوي-عضو 
مجلس إدارة

والعضو  ا�دارة  مجلس  رئيس 
  Giza Systems المنتدب لشركة
 (SI ) لرائدة  ا النظم  وتكامل 
 ، سط و ª ا ق  لشر ا و مصر  في 
وهو أيضــــ¦ عضــــو مجلس إدارة 
«إنجــــاز مصر» - وهي منظمــة 

تعمل على تنمية الشباب المصري.

شريــف منصور-عضو مؤسس
لمكتب  المؤسسين  الثالث  الشركاء  أحد 
 «PricewaterhouseCoopers »
وهو عضو مؤسس وعضومجلس 
إدارة في  كل من جمعيــة «نداء» 
لتأهيل اªطفال ضعـــاف السمــع 
وجمعيـــــــة «وطنيــــة» لتنميــــة 

وتطوير دور اªيتام. 

أعضاء مجلس ا�دارة

عـــزة عبد الحميــــد-مــؤسس 
ورئيس مجلس إدارة 

أسست في عام ١٩٩٧، جمعية «نداء» 
�عادة تأهيل اªطفال ضعاف السمع 
النظاميــــة  المـدارس  في  ودمجهم 
وشغلت منصب رئيس مجلس ا�دارة 

- كمتطوعة - ªكثر من عقد. 
وفي عــــام ٢٠٠٨ أسســــت جمعيـــــة 
اªيتام  دور  وتطوير  لتنمية  «وطنية» 

والتي تقوم بإدارتهـا حالي¦.

عمرو شاكر-مؤسس ونائب 
رئيس مجلس إدارة

يعمل كرئيس تنفيذي لسبعة 
شركـــــات تابعـــــــة لشركــــة 
 «EG MEDICAL SYSTEMS»
ومديـــــر تنفيــــــذي لشركــــة 
 .«Egypt ian  Corporate »
كمـــــــا أنـه عضـــو مجلــــس 

إدارة بنك الشفاء.

م.توفيــق الرشيـدي-مؤسس 
وأمين عام الجمعية

تنفيذي  ومدير  معماري  مهندس 
ت  مجيا للبر «K e m e t » كة لشر
أيتام،  لدار  مؤسس  الهندسية، 
مجلس  وعضو  مؤسس  وعضو 
لتأهيل  «نداء»  جمعية  في  إدارة 

اªطفال ضعاف السمع. 

الشبينـــي-مؤسس  منـــى 
وأمين الصندوق

ت  كــا لشر لية  ما ية  ر ستشا إ
عالمية ومصرية رئيـــس مجلس 
إدارة مؤسسة  CISV في مصــر  
الماليـة  الدوليـة  اللجنة  ورئيس 
 CISV Internat ional » لـ 
جمعيـة  في  عضو  إنها  كما 
ضعـاف  اªطفال  لتأهيل    نداء 

السمع.



مجموعة  «وطنية»  جمعية  أقامت   ٢٠١٢ عام  بنهاية 
فهمي  أحمد  أ.  مع  بالتعاون  العمل  ورش  من 
(مــديـــــر وحــــدة البــحـــث والتــســــويـــق فـي بنــــك

بالمملكة   Bank of America Merrill Lynch  
 EG Medical شركة  من  كل  وباستضافة  المتحدة)، 
Systems Group ومكتب PwC وبحضور ومشاركة 
من  العمل  وفريق  «وطنية»  جمعية  إدارة  مجلس 
أهداف  ووضع  الجمعيـــة  رؤية  توحيد  أجل 
القادمة  سنوات  الخمس  مدار  على  استراتيجيــة 

يتيم» لكل  كريمة  «حياة  لتحقيق 

بخبرته  تبرع  فهمي  أحمد  أ.  أن  بالذكر  الجدير   @
     وبوقته لعقد وتيسير هذه الورش.

 توحيـــد معاييــــر 
جـــــودة الرعايــــة
في المؤسســـات

ا�يوائية من خالل   
قرار وزاري.

 تطبيــــق معاييـــر 
جــــودة الرعايــــــة  
في ١٠ مؤسســـات 

إيوائية.

 تطبيــــــق الحـــــد 
ا�دنى من معايير 
جـــــــودة الرعايــة 
في ٦٠ مؤسســـة 

إيوائية.  

الهدف الثالثالهدف الثانيالهدف ا�ول

استراتيجية وطنية
 (٢٠١٣-٢٠١٨)
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 �دور ليصبحوا  ل�يتام  دور  سبع  تطوير  الهدف: 
أجل  من  الرعاية  جودة  معايير  تطبق  نموذجية 
تتبناها  أن  أمًال  المعايير،  تطبيق  مراحل  توثيق 
جميع  على  لتعميمها  مصر  في  التضامن  وزارة 

المؤسسات ا�يوائية.

مشروع 
جودة  معايير  وتطبيق  تطوير 
الرعاية في المؤسسات ا�يوائية



أوالً
 تطوير وتطبيق معايير جودة رعاية ا�طفـال 

في المؤسسات ا�يوائية في مصر

وذلــك من خــالل التعاون مع

 Giza Systems وشركة PwC مكتب

لتقييــــم  المراحــل  توضح  منهجيــــة  وضــــع  إلى  المشروع  يهـــدف 
الحياديــة  يضمن  بشكـل  الجـودة  بمعايير  مقارنة  ا�يوائية  المؤسســة 
لتطبيـــــق  عمل  خطـــة  وضع  من  المؤسسة  ُيمكن  كما  التقييم  في 

معاييــــر الجـــودة من خالل مراحــل وخطــوات تفصيلية واضحة.
متخصص  فني  فريق  مع  بالتعاون  المشروع  هذا  تنفيذ  في  البدء  تم 
من PwC” PricewaterhouseCoopers“   في أكتوبر ٢٠١٣، وتم االنتهــاء 

من المرحلة ا³ولى من المشروع في ديسمبر ٢٠١٣.
جاري ا·ن التعاون مع شركة  Giza Systems للوصول إلى نظام إلكتروني

ُيَسِهل تطبيق منهجية المعايير.

هيئة إنقاذ الطفولة ومنظمة اليونيسف

لتوحيد  الطفولة،  إنقاذ  وهيئة  اليونيسف  منظمة  من  كل  مع  «وطنية»  جمعية  تعاونت 
الجهود المبذولة العاملة على تطوير معايير جودة رعاية ا³طفال داخل المؤسسات ا�يوائية، 
وقد تم عقد ٩ اجتماعات تحضيرية بين الجهات الثالث. وبناًء عليها عقدت ورشة عمل لمدة 
«توحيــد وإعادة  ثالثة أيام في الفترة من ٢- ٤ يونيو ٢٠١٣ بمنظمة اليونيسف تحت عنوان 
صياغة معاييـر جودة الرعاية ل¥طفال فاقدي الرعاية ا�سرية بالمؤسسات ا�يوائية». 
ضمت الورشة ممثيلن عن ثالث إدارات من وزارة التضامن االجتماعي وهم؛ ا�دارات العامة 
لكل من ا³سرة والطفولة، الدفاع االجتماعي، والتأهيل االجتماعي. وقد حققت هذه الورشة 
المخطط لها من توحيد للمفاهيم والمصطلحات وخطة عمل لكل إدارة الستكمال العمـل 

على معايير جودة بهدف إصدار قرار وزاري ملزم لتطبيق معايير الجودة من قبل كل إدارة 
على حدة . 

وزارة التضامن االجتماعي

استكماًال لمشروع معايير جودة الرعاية الذي بدأته «وطنية» في ٢٠٠٩، عقــدت 
جمعية «وطنية» عدد� من اللقاءات مع وزراة التضامن االجتماعي لمناقشة 

آليات التعاون المشترك من أجل توحيد تطبيق معايـير جودة الرعاية. وبناء� على 
توجيه وزارة التضامن االجتماعي - ا�دارة العامة ل�سرة والطفولة تم التعاون 

مع جمعية كفالة أصدقاء اليتيم من خالل ٨ ورش عمل، للخروج بكتاب موحد 
الرعاية ا�سرية  الرعاية ل¥طفال المحرومين من  «معايير جودة  يوضح 

داخل دور ا�يتام المصرية»، وذلك العتماده من قبل الوزارة. 
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أوالً
 تطوير وتطبيق معايير جودة رعاية ا�طفـال 

في المؤسسات ا�يوائية في مصر

ثاني°
تطبيق معايير الجودة في ٧ مؤسسات إيوائية

اختبارات ذكاء   
(٩) اختبارات ذكاء 

  «ستانفورد بينيه ـ الصورة الخامسة»

لتنمية  فرصة  برنامج 
ب لشبا ا

ورش عمــــل مع العامليـــن
والتي تتضمن الموضوعات ا½تية:

 (١٦)  تدريب  عن الحمايـة للعاملين بالــدار.
لمرحلتـي  النمو  خصائص  عمل  ورشة   
   ، ة خر لمتأ ا و سطـــى  لو ا لــــة  لطفو ا  
    والمشكـــالت التي تنتج عنها، والحلـــول 

    المقترحة لها.
 تدريـــب العامليـن على كيفـيـــة العـدل 

    بين ا³طفال في المعاملة.
 تدريـــــب العامليـــــن على ا�يجابيــــــــة  
   في التعامل مع مشكالت ا³طفـــــــال.
 تدريــــــب ا�سعـــافات ا³وليـــــــة بالـدار.

 تدريب على حل الخالفات والصـــراع بين   
   ا³بنـاء.

  جلسات جماعيـــة 
  لتنمية مهارات    

  ا�طفال
 (٢٠) جلسة جماعية مع ا³طفال 
وقدراتهم  مهاراتهم  لتنمية    

   العقلية والمعرفية.
صة    خا عية  جما ت  ٦)جلسـا )  
اللغويـة  الحصيلـــة  بإثــــراء    

    والمعلومات العامة.
   (٧) جلســـات جماعيـــــــــة مع 
موضـــــــــوع  حــــــول  ا³والد    
     الحماية (كيف أحمي نفسي؟)

. لتعلم ا ت  با صعو مج  ا بر  

فرديـــــة     جلســـــــات   
  «إدارة السلوك وتنميـة 

  المهارات»
ل�طفـال،  فردية  جلسة   (١٤ )    
ا³خصائييـــــن    بعض  بحضور    
تنفيذها  أثنــاء  المشرفين  أو     

عليها. لتدريبهم     

دوريـة  اجتمــــاعات   
   مع مسؤولي الجودة

ي    شهر ع  جتما ا  (١ ٢ ) عقد  تم   
    مع مديري المؤسسات ومسئولي 
    الجودة لمتابعة الخطة السنوية     

    لتطبيق معايير الجودة. 
  تم إنشاء نظام «الملـف الموحـد»    
الملفات    كافة  يتضمن  والذي    
    المتعلقة بالطفل/ الشاب الواحد 

   ، لصحي ا  ، لنفسي ا ر  لتطـــو ا )  
    التعليمي.)

بدء العمل بدليل «إدارة العاملين» 
التوصيفات    على  يحتوي  والذي     
والهيكل  للعاملين،   الوظيفية    

الوظيفية،    الوظيفي، والمتطلبات     
    والميثاق ا³خالقي بعدد من الدور.
ت  عا جتما ال ا من  د  عد عقد  تم   

ضع    و و ت  ا لخبر ا ل  د تبا بهدف     
مع    مل  للتعا عملية  خطـوات    
(مثل:  الطارئة،  المواقف  بعض     
    هـــروب أحد ا³طفـــــال، أو حدِوث   

    إساءات).

التقريــــر السنــوي      
    للشراكة السنوية

  تــم عمل تقييم لخطة الشراكة   
    السنوية وتقديم ٧ تقارير تشتمل   
    على كافــة الخدمـــات المقدمة

    وأثرهـــا خالل عـــام، والتوصيــات    
    المقترحـة للسنة القادمة.

مع  القائمين على الرعايـــة

مع ا�طفال والشباب

محاور معايير 
جودة الرعاية 

ل¥طفال فاقدي 
الرعاية ا�سرية

مع المؤسسات

ومن خالل المسؤولية االجتماعية لشركة «إعمار» تم تجهيز وحدة تحلية مياه في أحد الدور 
لضمان مياة صحية ل�طفال والشباب بالدار.

توجيه التبرعات العينية والمالية

 ٩



مسابقة                                       

فاعليات أخرى خاصة ببرنامج رعاية وتنمية مهارات الطفل

ا�هداف العامة للمسابقة
 تنمية مهارات ا³طفال في جوانب متعددة      

   «حركــية، معرفية، اجتماعية»
التحفيز على االبتكار وا�بداع.

 التشجيـــع على العمل الجماعــي.
 تعديـــل سلوكيـــات من خالل قواعد اليوم   

   وااللتزام بها.
 تنميـــة روح المنافســـة وتقبــل المكســــب 

    والخسارة.
 القـــدرة والثقـــة بالنفــس في اخـــراج منتج 

.ãجماعي يمثلهم جميع    
لËطالع على فيلم يستعرض فعاليات 

المسابقة: 

عدد الدور المشتركة ٧ دور شريكة
عدد ا�طفال ٩٧ طفل

أعمار ا�طفال ١٤:٨ سنة
عدد المشاركين من وطنية ٦عاملين

عدد المتطوعين المشاركين ٨ متطوعين 

 برنامج إزاي هنذاكر؟!

مشكلة صعوبـــات التعلم في الوقت الحالي أصبحت هي الشغل الشاغل للكثير ممن يتعاملون مع ا³طفــال بشكــل 
مباشر، سواء في ا³سر الطبيعية بشكل عام أو داخل دور الرعاية بشكل خاص، ولذلك قام فريق الدعم بجمعية وطنية 
بتنفيذ برنامج تأهيلي ل�طفال الذين لديهم صعوبات تعلم في القراءة والحساب وصعوبة في مهارات التركيز واالنتباه. 

يضم البرنامج خمس مستويات، يستغرق كل مستوى شهرين للتنفيذ.

من أهم ثمار البرنامج بعد اجتياز المستوى ا�ول:
   زيادة الثقــــــة بالنفس لدى ا³طفال.

 القدرة على قراءة وفهم واستيعاب الموضوع والمعاني 
    التي تحتويه.

القدرة على تنفيــذ بعض العمليـــات الحسابيـــة البسيطة    
     مثل الجمع والطرح وحساب الوقت.

 تنمية المهارات العقلية مثل الذاكرة البصرية والسمعية، 
    أسلوب حل المشكالت، تنمية العضالت الحركية الصغرى، 

    تنمية ا�دراك البصري والسمـعى.
  تدريب ا³طفال على كيفية االستماع الفعال والتواصل 

     الجيد مع ا·خرين.

 تم تنفيذ المستوى ا³ول مع (١٥) طفل تراوحت 
بجلسة  بدأت  سنة).   ١٤ ـ   ١٢ ) بين  ما  أعمارهم 
االتفاق  وتم  والمشرفين  المؤسسة  إدارة  مع 
على البرنامج والنظام المتبع فيه. تم تنفيذ ١-٢ 
للجلسة  ساعات   ٤ بواقع  ا³سبوع   في  جلسة 

وذلك لمدة شهرين.
تم تدريب المشرفين القائمين على رعاية ا³طفال 
بشكل عملي على كيفية تنفيذ ومتابعة البرنامج.
كما تم استعراض نتائج البرنامج في حفل صغير 

يوم ٢٠١٤/١/٨.

شارك في تنفيذ المرحلة ا³ولى طلبة من الجامعـــة ا³مريكيــة في إطار برنامج «التعلم من خالل المجتمع
«CBL» Community Based Learning 

http://www.youtube.com/watch?v=hwadjm_e_FU
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مشروع 
مركز أمان التدريبي

الرعاية  جـــودة  معاييـــر  ترجمة  الهدف: 
تستهــدف  تدريبيــة  وبرامج  أنشطـــة  إلى 
والشباب  وا�طفال  الرعاية  بدور  العاملين 
يتناســب  بمـــا  والكفـــالء  والمتطوعيـــن 

وأدوارهم. احتياجاتهم  مع 



خاص  مقر  افتتاح  ا�  بعون  تم 
تجهيزه  وتم  التدريبي  أمان  بمركز 
شركة  من  كل  قبل  من  وتأثيثه 
وشركة  للمفروشات  موبيكا 
إيمانا  منهم  عيني  كتبرع  قبنوري 

منهم برسالة جمعية وطنية.

مركز أمان 
في ثوبه الجديد

شكر�



أوًال
 برامج تأهيل مقدم رعاية الطفل

برنامج المؤهل المهني المعتمد

شهادة «BTEC المتقدمة في تعزيز نمو ا�طفال، المستوى الثالث» هي أول شهادة مهنية بمجال رعاية الطفل 
الدولية. الجودة  تتبع نظام عملي وتنطبق عليهامعايير  إيدكسل-بيرسون،  الشرق ا�وسط من  معتمدة دولي� في 
تقدم هذه الشهادة لكل من يعمل بمجال رعاية وتربية وتعليم ا�طفال؛ كمقدم رعاية  بـإحدى المؤسسات التربوية 
أو ا©يوائية سواء كان مدير أو مشرف أو مدرس، وتهدف إلى تأهيل وتهيئة العاملين بالمجال للتعامل مع ا�طفـال 

بمهنية من خالل الربط بين الجانب النظري والجانب التطبيقي، بما يضمن حماية الطفل وحسن تربيته. 
ذلك إلي جانب القيمة المضافة لخلق فرص عمل لمقدمي رعاية الطفل وتعيين مسار وظيفي لهم لمواكبة التطور 
الرعـاية  مقدم  مهنة  تعزيز  إلى  يؤدي  مما  العليا  المهنية  دراستهم  لمتابعة  فرص  ومنحهم  العمل،  سوق  في 

في مصر.
مدة الدراسة: ٣٣ جلسة أسبوعية + ٦ أشهر متابعة.

االنتهاء من الدفعة ا�ولى
لمجموعة   ٢٠١٣ ينايــــر شهر  في  بدأ  الذي  الدراسي  البرنامج  انتهى 
قدمه   والتربويــــة  ا©يوائيـــــة  بالمؤسســات  رعاية  مقــــدم   ١٨ من 
فريق  التدريس، با©ضافة إلى ١٢ ورشة عمل إضافية لتطوير المهـــــارات 
ا�ساسية لمقدم رعاية الطفل قدمها عددÅ من ا�ساتذة والمدربين 

كتطوع بالعلم والخبرة تضمنت استخدام الكمبيوتر ، أسلوب العرض، 
مهـارات  ا©حتراق،  لتفادي  بالنفس  العناية  مهارات  التقارير،  كتابة 
المشكالت  وحل  المواقف  تحليل  واستراتيجيات  اËخرين  مساعدة 

الناقدة». الصداقة  «مجموعات  جلســــــات  خالل  من 

د/حنان السبع 
أستاذ علم ا�جناس بالجامعة ا�مريكية بالقاهرة 

أ/مي السيد 
والهميوباثي المكمل  الطاقة  لعلم  الدارسة 

د/روسان حزين 
التربية في  العليا  الدراسات  بـكلية  مساعد  أستاذ 

 بالجامعة ا�مريكية

د/نجالء يوسف
القاهرة بجامعة  والتوليد  النساء  بـقسم  طبيب 

أ/ أسماء الشاوي
مدير البحث والتطوير في شركة EDU FUN لÍلعاب 

التعليمية  
أ/ علية بدوي 

نائب مدير المقررات ا�ساسية بالجامعة ا�مريكية 
بالقاهرة سابق�

    قام البرنامج  بـاستضافة ستـــــــة من متخصصين في مجاالت مختلفة تخص رعاية ا�طفال ¥لقاء ندوات 
       متنوعة. تشكر جمعية وطنية مساهمتهم بعلمهم وخبراتهم ¥ثراء البرنامج : 

جودة البرنامج
للتحقق  للبرنامج  وا©داري  الدراسي  النظام  خضع 
من جودة البرنامج وصحة التقييم من قبل المحقق 
هيئة  من  الخارجي  والمحقق  بالجمعية   الداخلي 

بيرسـون  إيدكســـــل- 
بـإنجلترا. وقام المتدربون 
أيضــــ� بتقييـــم البرنامـج 
بعد كل جزء من ا�جـزاء 
ا�ساسيـــــــــة للدراســـة 
والنتيجــــــة ا©جماليـــــة

 للتقييم العام للبرنامج  هي ٨٦ ٪.  

هيئة التدريس
أ/يسر قطب

إعداد     وفي  المبكرة  الطفولة  في  تربوي  مستشار 
  المعلمين 

د/ هبة وجيه قطب
أستاذ مساعد بقسم علم النفس بالجامعة ا�مريكية 
وا�طفــــال  ا�طفـــال  نمو  في  وخبيرة  بالقاهرة 

ذوي االحتياجات الخاصة

أ/ حسن صالح 
أخصائي نفسي متخصص في مجال الرعاية البديلـــة 

وصعوبات التعلم
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موضوعات الدراسة

 
للشركات  االجتماعية  المسؤولية  مع  بالتعاون 
جمعية  استطاعت  الدولية،  المدارس  مع  وبالتعاون 
«وطنية» توفير منح دراسية �ول دفعة. كما تسعى 
ا²ن إلى توفير منح جديدة للدفعة الثانيـــة والثالثـــة 

لــ ٤٠ مقدم رعاية طفل. 

سياق  داخل  بمهام  المتدربين  تكليف  تم  الدراسة   أثناء 
عرض  تحضير  مثل  ا�ساس  هذا  على  وتقييمهم  عملهم 
ا�طفال  مع  بالعمل  الخاصة  ا�خالقية  البروتوكالت  عن 
ونمو  سلوك  وتحليل  لمتابعة  مالحظة  استمارات  وإستخدام 
ا�طفال وإعداد كتيب بـأساليب وأنشطة لتعزيز جوانب النمو 

المختلفة لدى ا�طفال. 

التكليفات والدراسة الطولية

ماذا بعد؟
المتابعة

فبراير  في  أشهر  ستة  ومدتها  والمتابعة  الدعم  فترة  تبدأ 
ونشـر  للمتدربين  العملي  التطبيق  على  تركز  والتي   ٢٠١٤
العلم لعدد ال يقل عن ١٠٠ مشرف وأم بديـلة بالمؤسسات 

اÅيوائية.
حفل التخرج

تنظم جمعية «وطنية» حفًال Åعالن تخرج الدفعة ا�ولى 
ولتكريم مهنة مقدم رعاية الطفل في شهر إبريل القادم. 

                     الجزء ا�ول 

ا�طفال،  مالحظة  أهمية  يناقش 
والمعايير  المختلفة  والطرق 
الطفل وهذه  ا�خالقية لمالحظة 
جديد  شق  أبرزت  الموضوعات 
أن  حيث  الطفل  رعاية  مجال  في 
الجزء  يفتقدوا  الرعاية  مقدمي 
التطبيقي لهـذه المواضيع بشكل 
مهني في دراستهم بالجامعة أو 

المعهد.

             الجزء الثاني  

المتوقع  النمو  فهم  إلى  يهدف 
لÌطفال من مرحلة الحمل وحتى 
سن ١٦ عامÍ بشكل  شمولي  يأخذ 
المختلفة  الجوانب  اÅعتبار  في 
والحركي،  البدني  النمو  للنمو: 
والنمو  واللغـوي  المعرفي  النمو 

االنفعالي واالجتماعي.  

              الجزء الثالث 

العمرية  المراحل  على  يركز  
الخاصة  واÅحتياجات   المختلفة  
المناسبة  ا�ساليب  لتعلم  بها  
فيزيولوجيا  آمنة  بيئة  لتلبية 
التواصل  وأساليب  وسيكولوجيا 

والتربية  وتعزيز التعلم.  

برعاية  المفاهيم المتعلقة  تغيير  «أعتقد أن 
إنجازات  أهم  من  كان  المتدربين  لدى  ا�طفال 

قوي  منهم إدراك  كل  لدى  نمى  فقد  الدراسة، 

مع  التعامل  وأن  ا�طفال  مع  دورهم  بأهمية 

ا�طفال هو علم مبني على أسس مدروسة »  
أ.يسر قطب
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برامج تدريبية متخصصة

الندوات وورش العمل

مركز أمان �ول مرة  في مؤسسة ل³طفال بال مأوى
قدم مركز أمان مجموعة برامج تدريبية لـ ٣٠ مقدم رعاية (مشرفات وأمهات بديالت) بمقر مؤسسة بناتي 
في ٦ أكتوبر. تهدف «بناتي» إلى تقديم منظومة متكاملة لخدمة ا�طفال بال مأوى والمعرضين للخطــــر، 

وخاصًة البنات الالئي تتراوح أعمارهن بين (عام – ١٨ سنة) وأطفالهن «الجيل الثاني من أطفــــــال الشــــوارع».

وعلى مدار ١٨ يوم تم تقديم أربع برامج تدريبية: 

 تدريب إدارة السلـــوك 
 تدريب قيـــــم الحياة 
 تدريب حماية الطفل

 تدريب تعديل سلوك المراهق 

رعاية»  ..ب  . «أ ا�ساسي  التدريب  أمان  مركز  قدم 
والمتطوعين  ر  ا�برا ر  بدا الرعاية  مقدمي  من   ٢٠ لـ 
تتبنى  ة  ر د مبا هي  و  « ن نسا إ كلنا  » مبادرة  في 
والشباب  ا�طفال  لتنشئة  دعمها  أجل  من  ر ا بر � ا ر  ا د
أيام   ٤ من  التدريب  تكون  سليم.  تربوي  بشكل  بالدار 
التعريف  تضمن  للمتابعة  يوم  شهر  بعد  ولحقها 
مقدم  على  يجب  التي  والمعلومات  المواضيع  بأهم 

الطفل  صحة  مثل  بها  دراية  على  يكون  أن  الرعاية 
وحماية الطفل وإدارة السلوك. 

قدم مركز أمان على مدار عام ٢٠١٣ مجموعة من النـــــدوات
 المجانية وورش العمل التي تناولت مواضيع مختلفة تتعلق 
برعاية الطفل وحمايته وبمهنة مقدم الرعايـــة والمهـــارات

 الحياتية. تضمنت:
 ندوة قيمة مهنة ا�م البديلة 
 نــــــــدوة إدارة السلــــــــــــوك
ندوة إدارة سلـــــوك المراهق 
نـــــــدوة آداب اÅختـــــــــــالط 
 ندوة عن العناية الشخصيــة
ندوة الصحة العامة للطفل
 ورشـــة عمل بنــــاء الفريــــق

ورشة عمل الوصول للقوة الذاتية الكامنة 

حضر الندوات ١٣٣ شخص ما بين أخصائيين ومشرفين 
ومشرفات وأمهات ومتطوعين وشباب ا�يتام.

عن  ونيابًة   ، إنسان  كلنا  أسرة  وعن  نفسي  عن  جميعÀ «نيابًة  إليكم  نتوجه  ومشرفين  إدارًة   Àجميع ا�برار  بعظيم الشكر على التدريب الذي تم عمله بدار ا�برار، لقد دار 
وبناء  أطفالنا  مع  التعامل  طريقة  في  تحول  نقطة  مستقبلهم»  وائل الدسوقي ممثل «كلنا إنسان»كانت 

وفي جمعية ا�برار بالتعاون مع مبادرة «كلنا إنسان»

«نشكركم جزيل الشكر على تعاونكم معنا وتدريبكم 
لنا والذى اعتبرته مشرفاتنا على ا�طفال فى ظروف الشارع 

المهنية»   حياتهم  فى  تلقوها  التى  التدريبات  أفضل  من 

رانيا فهمي 

(المدير التنفيذي–مؤسسة بناتي)
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ثانياً
برنامج فرصة لتنمية الشباب

ساعدت هذه الورشة الشباب 
في  موهبتهم  لتوظيف 
حيث  أفضل  بشكل  الرسم 
اساسيات  على  تعرفوا  انهم 
باستخدام  وا�لوان  الرسم 
خالل  من  مختلفة  تقنيات 
العمل على مشاريع متنوعة.

كان التصوير الفوتوغرافي  أحد 
اكتشافها  أراد  التي  المحطات 
الشباب. واصل معظم الشباب 
التصوير  في  مهاراتهم  تطوير 
حيث  العمل  ورشة  بعد  حتى 
أحد  مصور  مساعد  «بدر»  أصبح 

شباب فرصة. 

اكتشاف الذات
اعرف نفسك

تنمية المهارات
عبر عن نفسك

التأهيل للعمل
اثبت نفسك

ورشة أنا وحقوقي ومسؤلياتي
د.فريد أنطون

الهـــدف من هذه الورشـــة تمكيــن 
الشبــــاب للتغلــــــب على التحديـــات 
النفسيـــة التي يواجهونـــها، وخاصة 
قضيـــــــة «الهويـــــــة»، وتمكينــــهم 
من تحديد حقوقهم  ومسؤولياتهم 
في مجتمعاتهم وخاصة دور ا�يتام 

الخاصة بهم. 

التقييم الوظيفي
بالتعاون مع شركة  «تاج»،، تم عمل 
تحليل لشخصية كل شاب ومجـاالت 

العمل التي تالئمه. 

مهارات العمل
مختلفـة  عمل  ورش  تقديم  تم 
وإعدادهـم  الشباب  تأهيل  بهدف 
الورش: تضمنـت  للحياةالعملية 

 مهارات العرض 
الفريق بناء   

الرسم

تعلم الشبـــاب فـــــي هذه 
الورشة فنيات كتابة السيناريو  
والتصوير واÅضــاءة واÅخراج  

والمونتاج   وجاري ا²ن تصوير 
فيلم قصير من إخراجهم. 

التصويرصناعة ا�فالم الكتابة

الفنية  ا�عمال  عرضت   
للشبـــــــاب في فعاليــــات 
حفـــــل إطــــــالق فرصـــــــة
ساقية  في  ُأقيم  والذي 
الصــــــــــاوي -فبرايـــر ٢٠١٣ 
والذي ساهــــم الشبــــــاب 
في تنظيمه والتخطيط له. 

كانت  اÅبداعية  الكتابة 
واحدة من أكثر ورش العمل 
�نها  نظرا  للشباب  تمكينا 
ساعدتهــم على التعبيــــــــر 
عن مشاعرهــم،وأفكارهم، 
وأحالمهم،  والكتابة عن ذلك  

بطريقة خالقة ومنظمة.

ورش  من  مجموعة  خالل  من 
العمل التي اختارها الشباب بناًء 
على اهتماماتهم، عبر الشباب 

عن آرائهم وأفكارهم.

فرصة هو برنامج موجه للشباب بداخل دور 
الرعاية من سن ١٦-٢٥، يهدف إلى مساندة 

الشباب على إكتشاف وتطوير ذواتهم 
واÅندماج في المجتمع.

شكر خاص

لرعايته الحصرية 
لبرنامج «فرصة»

«فرصـة» 
في اÅعالم
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مجلس إدارة فرصة 
نتائج برنامج فرصة 
أثرت في التجربـــة 
الحياتيـــــــــة لدى 

الشباب. 
انتخـــــــب شبـاب 
فرصـــــة مجلس 

إدارة  من   áجزء ليكونوا  بينهم  من  إدارتهم 
البرنامج جنبÍ إلى جنب مع فريق جمعية وطنية.

تفاعل شباب فرصة في المجتمع 
١- التطوع مع «جمعية وطنية»

 في اÖدارة

شباب  تطوع   رمضان  فانوس  أحلى  مسابقة  في 
عمل  على  ا�طفال  مساعدة  في  فرصة  برنامج 

فانوس رمضان. 

 سفراء للقضية
        تطــــوع الشــــباب بوقته وجهـده لنشــر الوعـي 
        بقضيـــــة ا�يتام ومسؤولية المجتمع تجاههــا     
        وذلك في حملة «اعرفني أنا مش بس يتيـم» 

        كما قام الشباب بتمثيـــــل جمعيـــة «وطنيـــة»    
       في يـوم التطوع العالمي.

              شارك شباب فرصة في   
            تنظيم إفطار جمعية   
            «وطنية» في رمضـــان   
              الماضي وُطلب منـهم 
              تقديم عرض تعريــفي 
              قصير عن  برنامج فرصة
              لمتطوعـي «وطنيــــة» 

            ومتدربــــــي المؤهـــــل     
              المهني المعتمد .

              اظهر الحضور انبهارهم 
              بالعرض وما أظهره الشباب من إبــداع في عرض 

              تعريفي مسرحي عّرف البرنامج في ٥ دقائق. 

رضا مونتاج أفـــالم
علي بحث وتوثيــق

بدر   تصوير

«فرصـة» 
في اÅعالم

فعالية إفطار رمضان تنمية مهارات ا�طفال
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        تطــــــوع الشـــباب 
        لمساعـــدة الفريق 
        اÅداري  لجمعيـــــة 
       «وطنية» مع إدارة 
        العالقات الخارجية:



٢- المشاركة في فعاليات مختلفة

 Íكان الهدف من التجمعات وا�نشطة هو إشراك الشباب في المناسبات االجتماعية في المجتمع الخارجي. وأيض 
       خلق روح من الصداقة وا�لفة بين شباب فرصة وفريق العمل في جمعية وطنية والمتطوعين. 

 

قدم مركـــز أمان التدريبي للمتطوعين ورشة عمل «آداب زيارة دور ا�يتام» في المدارس والجامعـات والشركات وذلـك 
في إطار فعاليات حملة «اعرفني أنا مش بس يتيم».

كما قــدم «باقة المتطوع الفعـــال» وهي مجموعة ورش عمل تقدم على مدار يوميـــن تأهل المتطوع على التعامــل 
مع ا�طفال بشكل تربوي وبأسلوب يسهم في بناء شخصية الطفل ويعزز سلوكياته اÅيجابية وينمي مهاراته. 

تتألف الباقة من:  

ورشة العبوهم تكسبوهم 
         (كيفية إدارة وتنمية مهارات ا�طفـــــــــال من خالل اللعب)

ورشة عينك على إبنك 
        (كيفية الوصول لحلول للمشكالت السلوكية لدى ا�طفال 
          ومعرفة  أصل هذه المشكالت من خالل مالحظة الطفل)

ورشة كان يا مكان 
         (كيفية قراءة قصة للطفل)

 ورشة آداب زيارة دورا�يتام 
       (ا�صول وا²داب التي يجب مراعاتها عند زيارة دور ا�يتام)

حضر ورش العمل ١٠٠ متدرب منهم متطوعين من ٥ مبادرات وأنشطة طالبية تهتم برعاية ا�يتام. 

   يوم ترفيهي باستضافة بندر المعادي   يوم السالم العالمي في درب ١٨/١٧

Àثالث
ورش عمل المتطوعين والكفالء
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توحيد  أهمية  بمدى  الوعي  رفــع  الهدف: 
الرعايـــة  جــــــودة  معاييـــــــر  وتطبيـــــق 
خـــارج  الطفــــل  صحــــــة  على  وأثرهــــــا 

المجتمع. وعلى  ا�سرية  الرعاية 

برنامج 
نشر الوعي وكسب التأييد



أ . حملة اعرفني أنا مش بس يتيم
«اعرفني... أنا مش بس يتيم» .. هي أول حملة تهدف إلى نشر وإعالء المفاهيم ا�يجابية 
عن ا�يتام من خالل تفهم إحتياجاتهم النفســــية واالجتماعية والتي إمـا تكون مهملـــة 

أو أخطأنــــا في تفسيرها. إنطلقت الحملـة في شهـر إبريل ٢٠١٢ برعاية جمعية «وطنــــية»  
وسبعــة أنشطة طالبية في جامعات مختلفة.  

تقـــوم فكرة الحمــلــــة على عرض شخصيـــات ناجحة في العالـــم  إما أيتام© ومجهولي
 النسب مثل ستيـــف جوبــــز، الشاعر حافظ إبراهيم، عبد الحليم حافظ ونيلسون مانديــال.

آداب زيارة دور ا�يتام
والشركات  الجامعات  في  عمل  ورش  عقد  تم 
زارت  المتـــطوع،  ودور  ا�يتام  دور  زيارة  آداب  عن 

جمعية «وطنية» كل من: 
               HSBC بنك 

TNS شركة 
     P&G شركة 

 ا�كاديمية البحرية
  مجلة كلمتنا 

 

مخاطبة ا�عالم

١- التعريف بالمبادئ    
      ا�خالقية المتبعة 

      أثناء عرض قضايا    
      تتعلق با�يتــام.

ت  خال ا مد ث  ٢-ثال
       في برامج إذاعية
      من أجل تصحيح

      بعض المفاهيم  وخاصة  المتعلقة     
      بقضية مجهولي النسب .

مشروع     في  اعرفني  حملة  ٣-تغطية 
       تخرج مجموعة من طلبة كلية إعالم 

       جامعة القاهرة. 

تم إطالق صفحة على الفيـــــس بوك 
للتفاعل مع المجتمـع

www.facebook.com/e3rafny
و منــاقشــــة قضايــا تتعلـــق با�يتام 

ورعايتهم ودمجهم في المجتمع.

حملة  في  فرصة  برنامــج  شباب  شـارك   
نظمته  والذي  ماراثون  النص  في  اعرفنــي 
خالل  من  مايو  شهر  في   Cairo Runners
التواصلمع الحضور وتعريفهم بحقوق اليتيم 

وكيفية مساندته بشكل إيجابي.

تم توقيع مذكرة تفاهم مشتركة بين المجلس العربـي للطفولة والتنمية 
وجمعية «وطنية» ، لتعزيز الشراكة والتعاون بينهما بما يفعل جودة ورفع 
فاقدي  ا�طفال  حقوق  ويعزز  ا�يتام،  مع  والمتعاملين  العاملين  كفاءة 

الرعاية ا�سرية، ويضمن تحسين منظومة الرعاية البديلة.
ا�عالم  فئة  تستهدف  عمل  ورشة  تنظيم  سيتم  االتفاقية  هذه  إطار  وفي 
معرفية  خلفية  ا�عالميين  الكساب  بالقاهرة،   ٢٠١٤ مارس  شهر  في  وتعقد 
الرسائل  في  ذلك  وتضمن  ا�سرية،  الرعاية  فاقدي  ا�طفال  حقــوق  حول 
والبرامج ا�عالمية بهدف رفع مستـوى وعي أفراد المجتمع وصانعي القرار 

بقضايا الطفولة وحقوقهم وحمايتهم.

ب . تدريب ا�عالمين حول قضايا ا�طفال خارج الرعاية ا�سرية
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شـــــــاركت «وطنيـــــــة» مع لفيــــف 
النفس  علم  في  المتخصصين  من 
من  جانب  إلى  وا�عالم  واالجتماع 
ممثلي من الوزارات المعنـية والمجتمع 
التي  المستديرة  المائدة  في  المدني 
لÒمومة  القومي  المجلس  نظمها 
وآليات  سبل  لمناقشة  والطفولة 
المؤسسات  بداخل  الطفل  حماية 
جمعية  وعرضت  والتعليمية.  ا�يوائيـة 
«وطنية» تجربتها في تمكين الطفل 
مقدمي  وتأهيل  نفسه  حمايـــة  من 
الرعايــة بداخل المؤسســــات ا�يوائية 

على تطبيــق آليــات حمايــة الطفل.

تضم  والتي  ECPN رابطة  دعت 
مجال  في  العاملة  الدولية  الجمعيات 
جمعية  مصــــر،  في  الطفل  حماية 
توفير  في  تجربتها  لعرض  «وطنية» 
خارج  لÒطفــال  وآمنة  صحية  بيئة 
تطبيق  خالل  من  ا�سرية  الرعاية 
وتم  البديلة.  الرعاية  لجودة  معايير 
بين  الجهود  لتنسيق  آليات  وضع 
الرابطة و جمعيــــة «وطنية» من أجل 
رعاية  منظومة  في  أفضل  أثر  تحقيق 

الطفل خارج الرعاية ا�سرية.

بطبيعـة  الطلبة  وعي  رفع  أجل  من 
وأهميـــة مهنـة مقــــدم الرعايـــــة ودوره 
في بناء شخصية الطفل اليتيم،  شاركت 
بكلية  التوظيف  ملتقى  في  «وطنية» 
ببرنامج  الطلبة  بتعريف  وقامت  البنات 
الشهادة المهنية الدولية  في «تعزيز نمو 

الطفل».
 

ج . المشاركة في فعاليات المجتمع المدني

للتوعية بالقضية والتشبيك بين الجمعيات 
في  ا�يتام  رعاية  لجودة  للوصول  الجادة 
الملتقى  في  «وطنية»  شاركت  مصر، 
السنوي للجمعيات والذي تنظمه ساقية 

الصاوي.

ملتقى التوظيف 
الثالث بكلية البنات

رابطة حماية الطفل المصري
ECPN

المائدة المستديرة لوضع آليات 
حماية الطفل من االعتداء الجنسي

ملتقى الجمعيات
 في الساقية

دور  أهمية  على  التأكيد  أجـــــل  مــن 
ا�طفال  تجاه  ومسؤوليته  المتطوع 
«وطنية»  تحرص  الÒيتام  بدور 
متطــوعيـــــــــها  مع  بالتعاون 
المشــــاركـــــة  على  المتــميــزيــــن 
ليـــوم  السنــــوي  االحتــــفال  في 
هذا  كان  والتـــي  العالمي  التطـــوع 

المصرية. ا�وبرا  دار  في  العـــــــــام 

ورشتي  في  «وطنية»  جمعية  شاركت 
الخيرية  فيس  مؤسسة  نظمتها  عمل 
من أجل حشد الجهود المجتمعية لرفع 
الطفل  كفالة  بأهمية  المجتمعي  الوعي 
بديلة  أسر  داخل  عليه  والمعثور  اليتيم 
وتعريف المجتمع باحتياجات هذه الفئات 

من ا�طفال.   

شاركت جمعية «وطنية» مع جمعيات 
شــــــــــارك  بوابة  إطـالق  في  أخرى 
الكتــــــــــرونيـة  بوابـــة  أول  وهــــي 
للعمل التطوعـــي في مصر والشــــرق 
 «w w w . s h a r e k . o r g » ا�وســــــط 
العمل  ثقافة  نشــر  على  يــعــمـل 
التطوعي بين موظفي القطاع الخاص، 

.PwC وذلك بالتعاون مع مكتب
 

إطالق بوابة (شارك) للعمل 
التطوعي 

ورشة عمل حول كفالة 
الطفل في ا�سر

 احتفالية UNV بيوم التطوع 
العالمي
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د . التشبيك مع المدارس والجامعات

وطنية  في الجامعاتوطنية في المدارس

إيمان© من جمعية وطنية بأهمية دور طلبة وطالبات المدارس والجامعات تجاه قضية ا�يتام، تهتم وطنية بالتعاون 
مع ا�نشطة الطالبيـــة في المــدارس والجامعـــات لتوظيــف حماس واهتمام الشباب بشكل يساهم في بناء 

الطفل اليتيم وذلك من خــالل تقديــم ورش عمل حول آداب زيـــارة دور ا�يتام، وتقديم المساندة في تنفيذ 
أنشطة ومشاريع وأبحاث حول التنمية المجتمعية.

 عقــــدت «وطنية» ٤ ورش عمـل في المدارس حـول   
    مسؤوليــــة المتطـــــوع وآداب زيـارة دور ا�يتــام في 

    أربعــة مدارس وهم:
     ١- مدرسة الحيـاة
    ٢-مدرسة ا�لسن
   ٣- مدرسة الهدى

BISC ٤-مدرسة    

الطلبـة     من  مجموعة   مع  «وطنية»  تعاونت   
   من الجامعــة ا�مريكية  من كلية علم النفــس    
مشاريعهــم  خـــــالل  المجتمعيــــة  والتنميـــــــة    
برنـامج  تطبيــــق   في  المساهمــــة  خـــــالل  من     
    (إزاي هنذاكر) التي نفذه فريق  الدعم بجمعية    

   «وطنية» لبعض ا�طفال بدار المدينة  المنورة.

 ومن أجـــــــــل رفع الوعــــي بالقضيـــــة بيـن إدارات     
    المـــــدارس واÚبــــاء، شـــــاركت جمعية «وطنيـــة» 
    في فعاليـــــــات Your Child Expo من خـــــالل   
    التعريف ببرنامج المؤهل المهني لمقدمي الرعاية  
    (شهــــــادة  إيدكسل المعتمــــدة في مجـــــال  
       تعزيــــــز نمو الطفـــــل) والمقدمة  من مركز أمان  

     التدريبي.   

كمــا قدمت د.هانــــم بشير، مستشار ومدرب  بمركز 
أمــــان، ورشــــة عمل عن أساسيـات  ا�سعافــــــــــات 
ا�وليـــــة  وكيفيـــــة  التعامـــل مع الحوادث المنزلية.

 و�ن من أهم ا�سبــــاب التي تــؤدي إلى ظاهـــرة 
    أطفـــــــال الشـــوارع هــو  المتسربيـــــن مــــن دور 
    ا�يتــــام تعاونت جمعيـة  «وطنيـة» مع طلبـــــة 

    نمــوذج جامعـــــة 
    الـــــدول العربيــــة 

     وا�مم المتحــدة    
       -ALMUN      

      جامعة القاهــرة 
والتـي تهدف     «٩ التوعوية «والد      في حملتهم 
الشوارع وأسبـابها.     لرفع  لوعي بقضية أطفال 
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الراعي الرئيسي

الرعاة المشاركون

استشارات إداريةراعي برنامج  فرصة

الراعي ا�عالمي

الرعاة الداعمون


