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التقرير الفني

لعام٢٠١٤
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إعتمـاد وإلزاميـــة تطبيق معــايير جــودة 
الرعــايـة في المؤسســـات اإليوائيــة. )تم 
فـــــي يونيــو ٢٠١٤ بقرار وزاري رقـــم ١٨٨ - وزارة 

التضــامن االجتمـــاعي(. 

تطبيـــــق معــــايير الجـودة في عدد من 
المؤسســـات اإليوائيـة لتصبح مؤسسات 

نموذجية.

تقديــــــم الدعــــم الفنـــي لمســــــاندة 
المؤسســـــات اإليوائيــــــة علــــى تطبيق 

معايير جودة الرعاية.

تقديــم الدعم الفنـــي والمهنـــي لرفع 
كفـــاءة مهنـــة مقدم الرعاية من خالل 

مركز أمان المعتمد دوليًا.

 تمكين الشبـــاب خـــارج الرعــاية األسرية 
اجتماعيــًا ومهنيــًا وإيجاد سبل للتواصل 
بينهـــــم وبيــــن صنــــــاع القــــرار دعمـــًا 

لحقوقهم.

بناء الشراكـــات وكسب التـــأييد لتفعيل 
الرقــــابة المجتمعيـــــة من أجــل نشـــأة 
سليمة وفرص متكــافئة لألطفــال خارج 

الرعاية األسرية

مــا يميــز النخلـــــــة عــن ســــــواها مــن الشــجر 
ــي  ــة.  فه ــة القاسيــــ ــروف المناخي ــا للظ تحمله
تتحمــل العطــش وملوحــة األرض، والمدهــش أن 
أجــود أنــواع التمــور يأتــي مــن النخلــة التــي تنشــأ 
فــي أكثــر المناطــق حــرارة وجفافـــــًا، وفــوق كل 
ذلــك هــي وافــرة العطــاء، فالنخلــة هي الشــجرة 
الــــــــوحيدة التــــي تستخـــدم كـــــل أجزائهــــــا 

دون استثناء.

كالنخلــــــة هــو العمــل التنمــوي فــــــي مصــر 
ــت  ــو الوق ــه ه ــا يتطلب ــن كل م ــر لك ــره واف فخي
ــر ــب األم ــد يتطل ــره فق ــاد خي ــة لحصــــ والعنايـــ

 عشرة سنوات لتنبت النخلة تمرا.

فمنــذ أكثــر مــن ســتة ســنوات بدأنـــا أول بــذرة 
نحــو »حيــاة كريمــة لــكل يتيـــــم« مــن خــالل 
تطويــر معاييــر قوميــة توفــر للطفــل اليتيــم 
بيئــة صحيــة وآمنــة لينشــأ بهــا ويصبــح فــردًا 
صالحــًا منتجــًا ينتمــــي للمجتمـــع ويســــاهم 

في بنائه.

ــواد  ــذرة س ــقت الب ــل ش ــل، وباألم ــم، بالعم بالعل
ــت  ــامت ونم ــرت واستقـــ ــة وكب ــة التربـــ وصالبـــ
التضامــن  وزيــرة  ليأتــي قــرار معالــي  فروعهــا 
معاييــر  باعتمــاد   2014 يونيــو  فــي  والــي  غــادة 
األيتــام  دور  فــي  الجــودة  لمعاييــر  قوميــة 
فــي  يعمــل  مــن  لــكل  مكافــأة  وإلزاميتهــا 
الرغبــة  التنمــوي ودليــال قاطعــا علــى  العمــل 

والتطويــر. اإلصــالح  فــي 

الزال الصبر واإلرادة في جمعية وطنيـة هما زادنا
في هذه الرحلة حتى يجني أطفالنا وشبابنا في 

دور الرعاية حياة كريمة ومستقبل آمن.  

أن تصبح جمعية وطنية بيت خبرة 
فـــي مصر والوطن العربــــي فــــي 
مجـــال الرعـــاية البديــلة من خالل:

كلمة من القلب . . .

من القلب

مؤسس ورئيس مجلس إدارة

أهدافنا االستراتيجية 
٢٠١٥ - ٢٠١٨

“حياة كريمة لكل يتيم”
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مجلس اإلدارة

رسالتنا ورؤيتنا

خلق مستقبل من الفرص المتكافئة لألطفال خارج الرعاية 
األسرية من خالل توحيد النظم والمعايير داخل المؤسسات 

اإليوائية، وتفعيل واعتماد كل مظاهر الرعاية والخدمات 
“التي تقدم بها

“

مؤسس ورئيس مجلس إدارة

مؤسس ونائب رئيس مجلس إدارة

مؤسس وأمين صندوق عزة عبد الحميد

عمرو شاكر

منى الشبيني

أسست في عــــام 1997، جمعيــــة  “نداء”  إلعــــادة تأهيل األطفـــال ضعــاف السمع
ودمجهم في المدارس النظامية وشغلت منصب رئيس مجلس اإلدارة كمتطوعة 
ألكثر من عقد. وفي عام 2008  أسست جمعية “وطنيــــة” لتنمية  وتطوير دور األيتام 

والتي تقوم بإدارتهــــا حاليــــًا.

 ”EG MEDICAL SYSTEMS“ يعمل كرئيس تنفيذي لسبعـــة شركــات تابعة لشرة
ومديـــر تنفيــــذي لشركــــة “Egyptian Corporate”. كما أنه عضـو مجلس إدارة 

بنك الشفاء.

إستشارية مالية لشركـــات عـالمية ومصرية، رئيس مجلس إدارة مؤسسة CISV  في 
مصر ورئيس اللجنة الدوليــــة الماليــــة سابقًا  لـ»CISV International«، كما أنها  عضو 

مجلس إدارة في جمعيـة نداء لتأهيل األطفـــال  ضعـاف السمع.

منهجيتنا في العمل

تــم تطويــر جميــع برامــج ومشــاريع جمعيــة وطنيــة بمــا يتماشــى مــع معاييــر جــودة الرعــــــاية لألطفـــــال 
ــامن  ــل وزارة التضـــ ــن قب ــا م ــم اعتماده ــي ت ــة والت ــات اإليوائي ــل المؤسس ــرية بداخ ــة األس ــارج الرعاي خـ

ــاعي فــي مصــر فــي يونيــو 2014. االجتمــ

ــات  ــل الممارس ــى أفض ــاًء عل ــة، بن ــاور رئيسيـ ــتة محـــ ــى س ــم إل ــي تنقس ــايير والت ــذه المعــــ ــر ه ــم تطويــــ ت
العالميــة والعمــل الميدانــي فــي مصــر. 

عضو

عضو

مؤسس وأمين عام

عضو مؤسس

م. شهاب النواوي

أحمد موسى

م. توفيق الرشيدي

شريف منصور

رئيس مجلس اإلدارة والعضـو المنتدب لشركـــة Giza Systems لتكـــــامل النظــــم 
الرائدة  في مصـــر والشرق  األوسط وشرق أفريقيـــــا، وهو أيضـــًا عضو مجلس إدارة 

 “إنجـــــاز مصر” وهـــي منظمـــة تعمل علـــى تنميـــة  الشبـاب المصري.

محاسب قـانوني عمل لعدة سنوات بمؤسسة KPMG حـــازم حسن. عضو جمعيـة 
المحاسبين والمراجعين المصرية. نائب رئيس جمعيـــة تنمية المشروعـات الصغيرة 

.)SECDA( والنهوض بالمجتمع

مهندس معمــاري ومدير تنفيذي لشركة “Kemet” للبرمجيات الهندسيـة، مؤسس 
لدار أيتام، وعضو مؤسس وعضو مجلس إدارة في جمعيـة “نداء” لتأهيل األطفـــال 

ضعاف السمع.

أحد الشركــــاء الثالث المؤسسيـــن لمكتب  “PricewaterhouseCoopers” في مصر
سابقًا وهو عضو مؤسس  وعضو مجلس إدارة في جمعية “نداء” لتـأهيل األطفــال 

ضعـاف السمع وجمعية وطنيـــــة لتنمية وتطوير  دور األيتام.
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تطوير وتمكين 
المؤسسات اإليوائية 

مهنية مقدم 
الرعاية... ضمان 

مستقبل أطفالنا

مشروع سنــــــد

تطوير أداة التقييم

تطوير منهجية لتطوير
المؤسسات اإليوائية

تخريج أول دفعة في التشبيك في الخير
المؤهل المهني الدولي

التعاون مع مؤسسة فيس

الندوات

خدمة استشير

ص ١٠

أهم معالم 
رحلة جمعية وطنية 
في ٢٠١٤ نحو “حياة 

كريمة لكل يتيم”

ص 6

ص ١٢

توحيد معايير 
جودة الرعاية البديلة 

على المستوى 
القومي

ص ٨

الفهـــرس

برامج تنمية 
تمكيناألطفال

الشباب األيتام

كل من رباني
فهي أمي

حملة اعرفني
أنا مش بس يتيم

فانوس رمضان

حملة األصول بتقول

المبادرات الشبابية

طالب الجامعات
اإلعالموالمدارس

الشركات

المجتمع المدني

تفعيل دور الشباب

برنامج فرصة لتنمية الشباب

ص ١6 ص ١٤

ص ٢٠

نظرة مختلفة
تجاه اليتيم
واحتياجاته

ص ٢٢

تفعيل 
دور المجتمع
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أهم معـــالم رحلة وطنيـــةفي ٢٠١٤ 
نحو “حيــــــاة كريمـــــة لكـــل يتيــــم”

إعتماد معايير جودة الرعاية البديلة 
لتصبح معايير قومية إلزامية

وزيرة  والي  غادة  الوزيرة  معالي  اعتمدت 
النموذجية  الالئحة  االجتماعي،  التضامن 
لألطفال  االجتماعية  الرعاية  لمؤسسات 
على  بناًء  األسرية،  الرعاية  من  المحرومين 
سعت  والتي  البديلة،  الرعاية  جودة  معايير 
وطنية إلى تطويرها وتطبيقها والدعوة 
إليها منذ ٢٠٠٨ بالتعاون مع شركاء من 
جمعية  تكون  وبهذا  المدني.  المجتمع 
وطنية قد حققت أحد أهدافها االستراتيجية.

أنها تضع ضوابط  المعايير  تأتي أهمية هذه 
جوانب  بكافة  يتعلق  فيما  واضحة 
مثل  والشباب  لألطفال  تقدم  التي  الرعاية 
يجب  التي  والنفسية  المهنية  الشروط 
حماية  آليات  الرعاية،  مقدم  في  توافرها 
كان  عما  يختلف  وهذا  الدار.  بداخل  الطفل 
يحدث في السابق حيث كان اإلشراف يقتصر 
على الجوانب المالية والبنية التحتية والجهاز 

اإلداري من حيث الكفاءة العددية.

تجـــارب  ستة  أفضل  ضمن  وطنيـــــة  جمعيـــة  اختيار  تم 
على مستوى العالم من  تنموية ذات إسهــــامات مميـــزة 
بين ٤٠٠ تجربة من ٩٥ دولة، في الدورة العاشرة لجائزة دبي 

الدولية ألفضل الممارسات والتي تنظمها حكومة دبي.

تطوير معايير جودة الرعاية، والتعاون مع وزارة التضامن االجتماعي ومؤسسات دولية ومحلية والذي نتج عنه إعتماد المعايير 
وإلزام العمل بها على جميع دور األيتام في مصر.

الجذرية  والحلول  المدى،  قصيرة  السريعة،  الحلول  من  مزيج  تقديم  خالل  من  التحديات  على  التغلب  على  الجمعية  قدرة 
الهيكلية طويلة المدى، من أجل إصالح وتطوير منظومة رعاية األطفال خارج الرعاية األسرية.

تعدد شراكـــات وطنيـــــة وتنوعها مع مؤسســــات دوليـــــة وجمعيـــــات محليــة وجهات حكومية مما يساهم في تطور 
الجمعية واستدامتها.

تصنيــف وطنيـــة ضمن أفضــــل 
6 ممارسات حول العالم

بناًء على هيئة التحكيم، األسباب الرئيسية الختيار جمعية وطنية:

تحت شعـار “مهنية مقدم الرعـــاية.. ضمان مستقبل 
أطفـــــالنا”،  وتحت رعـــاية وبحضــور معــــالي الوزيــــرة 
غادة والي، احتفلت جمعية وطنيـة في إبريل 2014 بتخرج 
يحصلون على شهادة “إيدكسل  18 مقدم رعاية طفل 
BTEC المتقدمــة في تعزيز نمو األطفــــال” أول شهـــادة 
مهنيــــة دوليــــة فــي هذا المجال في مصر والوطن 
لشركة  التابعة  إيدكسل  هيئـة  من  والمعتمدة  العربي، 

بيرسون  )Pearson ( العالمية.

تم إطالق مشروع “سنـــــد” بالتعاون مع مؤسسة دروسوس في 
سبتمبر 2014 في فندق سفير بالدقي.

اإليوائية  المؤسسات  من  عدد  تمكين  إلى  المشروع  يهدف 
الرعاية  جودة  تحسين  من  والجيزة  القاهرة  محافظتي  في 
المقدمة لألطفال والشباب خارج الرعاية األسرية من خالل 
الدعم الفني بما يتماشى مع معـــايير جودة الرعـــاية البديـــلة 

التي تم اعتمادها رسميًا من وزارة التضامن.

فازت جمعية وطنية في فئة القضايا اإلنسانية 
في مبادرة أنت الخير من MBC األمل.

إطالق مشروع “سنـــد” 
بالتعاون مع مؤسسة دروسوس

جائزة MBC األمل انت الخير

تخريـج أول دفعة من مقدمي 
الرعاية المعتمدين دوليًا

منحة الدعم الفني لتحسين جودة الرعاية 

”مشروع سنــــــد“

المقدمة من "جمعية وطنية"  بالتعاون مع "مؤسسة دروسوس"

 في المؤسسات ا�يوائية ل�طفال خارج الرعاية ا�سرية
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توحيد معايير جودة الرعاية
على المستوى القومي

إعتماد معايير جودة الرعاية 
في المؤسسات اإليوائية

محاور معايير جودة الرعاية

الرعاية 
المتكاملة

الممارسات 
المهنية

حماية
الطفل

البنية 
والتجهيزات

اإلدارة
والتوثيق

كفاءة وكفاية 
العاملين

المشاركة في تدريب كوادر بوزارة التضامن 
لتقييم المؤسسات اإليوائية

تعمل جمعيــة وطنيـــــة منذ 2008 على تطوير معايير 
جودة الرعـــــاية البديلة وتقديــــم برامج عملية لتطبيــــق 
هذه المعــــايير أماًل أن تتبنــاها وزارة التضــــامن االجتماعـــي 

لتعمم على المستوى القومي. 

وفــي يونيو 2014 تحقق هذا الحلــم عندما تم اعتمــاد 
معـــــايير الجـــودة وأصبــــح تطبيقها إلزامـــــي علــــى 

المؤسسات اإليوائية.

وذلك بالتعاون مع مؤسسات دولية ومحلية لتمكينهم من عمل 
مسح أولي على المؤسسات اإليوائية في مصر بناًء على معايير الجودة.

موظف حكومي بوزارة التضامن١٤٠
إدارة األسرة والطفولة

 تم تدريب 

مراحل تطوير معايير جودة الرعاية 
من قبل جمعية وطنية

2009

2011 - 201020122014

20122013

المرحلة األولى
دراسة الواقع وأفضل 
الممارسات العالمية

المرحلة الثالثة
إصدار المسودة 
األولى للمعايير

المرحلة الخامسة
توحيد معايير الجودة

في مصر

المرحلة الثانية
اختبار معايير الجودة 

وتطويرها

المرحلة الرابعة
إصدار المسودة الثانية 
للمعايير بالتعاون مع
يونيسف وهيئة إنقاذ 

)Save the Children( الطفولة

إعتماد معايير جودة 
الرعاية البديلة في 
المؤسسات اإليوائية

بقرار وزاري

تم التعريف بمعايير الجودة وأداة 
التقييم على المتدربين من خالل 

مجموعات العمل.

كما تم عرض أهم المهارات التي 
يجب أن تتوافر بالمقيمين، 

باإلضافة إلى بعض األمور اإلدارية 
والتنظيمية الخاصة بتنفيذ التقييم. 

تم استكمال التدريب 
لموظفين بوزارة التضامن
 من باقي محافظات مصر

تم تنفيذ التدريب 
لموظفين بوزارة 

التضامن من القاهرة 
واسكندرية

2014

2015
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هدف المشروع هو تمكين عدد من المؤسســـات اإليوائيــــة في محافظتي 
القاهرة والجيزة من تحسين جودة الرعاية المقدمة لألطفال والشبـاب 
خارج الرعاية األسرية بما يتماشى مع معايير جودة الرعاية البديلة التي تم 

اعتمادها من قبل وزارة التضامن.

تم تشبيك 

استفاد منها

بــ

فـــــي كــــل من مصــــر الجديدة والمقطـم 
ومدينة نصر و 6 أكتوبر والتجمـــع الخــــامس

ومصر القديمة 

بين مؤسسات وشركات ومبادرات 
وتبرعات عينية وأنشطة 

تطوير وتمكين المؤسسات اإليوائية

إطالق “مشروع سنــــد”

التشبيك في الخير

إطالق منحة الدعم الفني للمؤسسات اإليوائية
“مشروع سند” بالتعاون مع مؤسسة دروسوس

١٩

٢6
٤٠٠

١٨

٤٤٠

١٠

3٠٨

مؤسسة إيوائية

دار
فرصة تشبيك

طفل وشاب

طفل وشاب

مقدم
رعـــاية

مؤسسات إيوائية

تقدم للمنحة

مجموع األطفال والشباب
في تلك المؤسسات اإليوائية

تم اختيار

ويصل عدد العاملين إلى

الشهادة المهنية 
الدولية

تقدمتم تصوير

خدمة استشير

تطوير أول أداة إلكترونية للتقييم 
الذاتي والمجتمعي

مكونات منحة الدعم الفني

١٠١٠ فيديوهات قصيرة 
على اليوتيوب 

حلول لمشكالت 
سلوكية

بناء قدرات العاملين

تطوير النظم اإلدارية

برامج تنمية األطفال 
والشباب

توفير عمالة مؤهلة

تنمية الموارد

تم استكمال تطوير أداة التقييم الشامل لقياس أداء المؤسسات اإليوائية بناًء 

على معايير جودة الرعاية المعتمدة من قبل وزارة التضـــامن من خالل تجربتها 

على الدور الشريكة لجمعية وطنية.

بالتعـــاون مع األخصـــائي النفسي والمدرب ا. حسن صالح الدين تم تفعيل خدمة 

“استشيــــر” على صفحة وطنيــــة على الفيس بوك بهدف اإلجـــابة على أسئلة مقدمي 

الرعاية في المؤسسات اإليوائية

جاري اآلن تطويـــر هذه األداة من خالل توظيف التكنولوجيـــا الحديثـــة وجعلها أداة 

إلكترونية تمكن المؤسســات من تقييـــم أدائها ذاتيَا. كذلك تمكين المجتمع 

من المشــــاركة في مساندة وتقييـــــم المؤسســات. ومن المتوقع إطالقها في 

نهاية 2015.

 PricewaterhouseCoopers الجدير بالذكر أن هذا المشروع بالتعـــاون مع شركة

NRG وشركة Giza Systems و ”PwC“
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مهنية مقدم الرعــاية...
ضمان مستقبل أطفالنا

المؤهل المهني المعتمد دوليًا

الندوات المجانية

تسعى وطنيــــة إلى تعزيز مهنـــة مقدم رعــاية الطفل 
ضمان تنشئة األطفال فاقدي الرعاية األسرية  من أجل 
هيئة  مع  وطنية  تعاونت  ولذلك  وصحية،  آمنة  بيئة  ي  ف
التعليم  خدمات  توفير  شركات  عمالق  بيرسون،  يدكسل-  إ
شهــادة  أول  لتقديم  العالم،  في  والمهني  ألكاديمي  ا
من   2013 فبراير  في  المجـــال  هذا  في  معتمدة  هنيــة  م
خالل مركز أمان التدريبي، أحد مشاريع جمعية وطنية، وأول 
مركز تدريبى فى الشرق األوسط معتمد دوليا لتقديم هذا 

التخصص.
تتميز الشهادة المهنية عن غيرها من الشهادات أن أسلوب  
العملية  التكليفات  على  يعتمد  والتقييم  لدراسة  ا
على  وليس  الدارس  لدى  التعلم  عملية  تدعم  التي  و

االمتحانات.

تم تخريج أول دفعة 18 مقدم رعاية معتمد دوليا في 
 20 لـ  الثانية  الدفعة  من  االنتهــاء  اآلن  جـــاري  و   2014 بريل  إ
مقدم رعاية طفل، والبدء في الدفعة الثالثة في مارس 2015

تم عقد ١٠ ندوات مجانية عن رعاية الطفل والتواصل معه  بإيجابية.

استفاد منها

33١3٢ دار
مقدم
رعـــاية

أنا داعمة ومساندة لفكرة إن يكون في ترخيص لمزاولة المهنة.. إذا كنا 
علشان نحرك مركبة بنطلب ترخيص، فعلشان نؤثر في بني آدم فاحنا 

محتاجين ترخيص أصعب بكتير
من كلمة معالي وزيرة التضامن االجتماعي، غادة والي

“أثناء حفل تخرج أول دفعة
“

برامج تدريبية للمؤسسات اإليوائية

تصنيف المتدربين في المؤهل المهني الدولي 
في الدفعة األولى والثانية

منهم 4 بالتعاون مع مؤسسة فيس

دور األيتام

15

مؤسسات أطفال شوارع

حضانات / مدارس

جمعيات أهلية

وزارة التضامن

أفراد

٨

٢3٢3٢

تدريبات للمؤسسات اإليوائية

مؤسسة مقدم
رعـــاية

دربنا

من

11

9

6

6

 بمنتهى البساطة 
هتوصل للمعلومة 

معاهم بأبسط طرق 
التعلم وأكثرها خبرة 

“أحد متدربي مركز أمان
“

جودة الرعاية والتواصل البناءندوة الفن لغة ووسيلة للتعبير والتواصل
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١٠٢

١٠

ألن احتياجات الطفل 
تتعدى المأكل والمشرب...

بالصلصال وبورق الشكوالته صمم األطفال والمتطوعين أشكال 
مبتكرة من فانوس رمضان .

من خالل البرنامج قدر األطفال يقروا قصص قصيرة واتحسنت 
مخارج ألفاظهم للحروف.

تهتم جمعية وطنية بتطويــر برامج وتنظيم فعــاليات تهدف 
إلى تنميـــة مهارات الطفل االجتمـــاعية واإلبداعيــــة وذلك في 
إطار تطبيق محور “الرعاية المتكاملة” أحد محاور معايير جودة 

الرعاية البديلة.

خالل عام ٢٠١٤ تم تقديم

٥
مقدم 
رعـــاية طفل

مؤسسات
إيـــوائيـــــة

فعاليات
وبـــرامــج

٢3

ورشة حماية الطفلمســابقة فــانوس رمضان

برنامج إزاي هنذاكر

ورشة الحكي والصلصال

فعـــالية “كل من ربــــانـي 
فهي أمي”

لتنمية مهارات األطفال الفنية وتنميـة روح 
فريــق العمل بينهم، تم عقد مســـابقة بيـن
مجموعــات مختلفة من األطفــال، منهــم من

صمم فــانوس رمضــان باألوريجــامي ومنهــم 
من صممه بالصلصال.

بعد تدريب طلبة علم نفس بالجـامعة األمريكيـة
تـــم عقد ورشـتين عمــل موجهــــة لألطفـال 
لتعريفهـــــم بالتصرف الصحيـــــح لحمـــايــة 

أنفسهم لدى التعرض ألي إساءة.

لمســــاندة األطفــــال علــــى التغلب علـــى 
صعوبـــات التعلم. تم تقديــــم برنامج لمدة 
شهريــــن يهدف إلــــى تعليــــم األطفـــــال من 

خالل اللعب.

بعد أن استمـــــع األطفــــال لقصة عن مبدأ 
القنـــاعة والرضا في الحيــــاة بدأوا يصمموا 
شخصيات القصة من ابتكارهم من الصلصال.

لتوطيد العالقة بين األطفـــــال واألمهــات 
البديـــــالت، زرنا عدد من دور األيتـــام وشجعنـا 
األطفال على صنع هدية من ابتكارهم ألمهم 
المفضلـــة والتعبيـر عن مشــــاعرهم من خالل 

فيلم قصير.

الشباب واألطفال في أحد الدور مع المتطوعين أثناد تصميم 
هدايا عيد األم لألمهات في الدار. 

بعد األطفال ما سمعوا الحدوته كل طفل اختار شخصية 
علشان يصممها بالصلصال .
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برنامج فرصة لتنمية الشباب األيتام

تمكين الشباب األيتام

٤٩

٤٢

١3٢٩

٧

عدد  الشباب المستمرين
في برنامج فرصة لعام ٢٠١٤

شاب

فوق سن الـ ١٨تحت سن الـ ١٨

شابة
فوق سن الـ ١٨

ورش عمل خارجية متنوعة للتعبير عن الذات من
خالل التمكن من مهارة التصوير الفوتوغرافي.

ورش اكتشاف للذات من خالل األنشطة 
الخارجية والمسابقات.

تدريبات برياضة كرة القدم لتنمية الجانب البدني 
وصواًل إلى مستوى المباريات والدورات الودية.

 يهــدف البرنـــــامج والــذي بــدأ فــي 2011 إلــى تعزيـــــز الثقــة بالــذات 
ــاء  ــل بن ــن أج ــنة م ــى 25 س ــنة و حت ــن 14 س ــن س لــدى الشــباب م
نظــرة إبجابيــة تجــاه أنفســهم بمــا يجعلهــم فعاليــن فــي 

مجتمعاتهــم. 

ــم  ــى 6 قي ــام، عل ــى ع ــد إل ــذي يمت ــج، وال ــم البرنام ــد تصمي يعتم
أساســية يهــدف البرنامــج إلــى غرزهــا فــي الشــباب المشــارك 
وهــى حريــة االختيــار، حيــث إن طريقــة االشــتراك تعتمــد علــى رغبة 
الشــباب واختيارهــم، والقــدرة علــى الحلــم، مــن خــالل تشــجيع 
ــط  ــن التخطي ــم م ــم وتمكينه ــن أحالمه ــر ع ــى التعبي ــباب عل الش
لهــا، والثقــة بالنفــس، مــن خــالل تنميـــة مهاراتهــم، التجربــة، 
مــن خــالل التعــرض لمهــارات جديــدة، والتواصــل مــع المجتمــع، 
مــن خــالل إشــراك المتطوعيــن والعامليــن فــي جمعيــة وطنيــة 
فــي ورش العمــل، والتصالــح مــع النفــس، مــن خــالل التحــرر مــن 

ــة. ــة الهوي قضي

فعاليات وأنشطة برنامج فرصة

تدريب كرة قدمورشة اكتشاف الذات ورشة تطوير الذات

١٨3٧١٨

  فعاليات لوطنية شارك بها 
شباب فرصة كمتطوعين

لقاءات السبت الشهرية فعاليات تأثير بالقضية 
شارك بها شباب

 فرصة كمتحدثين

٧٧

فرص ومنح تدريبية 
وتوظيفية تم توفيرها

جلسة تدريب فردية
(1 to 1 Coaching(

٨

3

٢٠

ورش المسرح التطبيقي الكتشاف الذات وتكوين 
تصورات جديدة حول مشاكل الشباب من خالل 

تقنية “مسرح المقهورين”.

ورش مكثفة للتأهيل لسوق العمل من خالل 
مهارات إعداد السيرة الذاتية، المقابلة الوظيفية 

Soft Skills والـ

برنامج متكامل الكتشاف الذات من خالل منهج 
تراكمي وتطبيق عملي على تجارب حياتهم.
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تفعيل دور الشباب األيتام 

المشاركة في حمالت التوعية

التطوع مع جمعية وطنية

شارك ١١ شاب وشابة من األيتام بشكل فعال ومؤثر في 
حمالت جمعية وطنية مثل اعرفنــــي أنا مش بس يتيـم 

وحملة األصول بتقول.

تطوع ٤ من الشبــــاب األيتـــــام مع العالقات الخـارجية 
فــــي تنظيــــم الفعــــاليات وتوثيقها وإنتـــــاج بعض 

األفالم القصيرة.

بدأت أنطلق مع برنامج فرصة ومن هنا بدأنا نحلم وبدأنا 
نخطط إزاي ننفذ الحلم ده على ارض الواقع..

رضا علي، أحد شباب برنامج فرصة
ومنسق التواصل اإلجتماعي بجمعية وطنية

نهلة النمر، أحد الشباب األيتام 
ومنسق المتطوعين بجمعية وطنية

كنت فاكرة إن اإلمكانيات دي يعني إن الواحد يتعلم حاجة معينة 
أو إن الواحد يسافر برة البلد، لكن عمرى ما كنت أتصور إن أكتر 

إمكانية موجودة عندي إن الواحد يكون 
اتربى في دار أو انه يتيم.. 

المشاركة في ورشة تدريب اإلعالميين

تمثيل جمعية وطنية في مسابقة MBC األمل في دبي

في ختام ورشة اإلعالمييـن المقامة بالتعـــاون مع المجلس 
العربـــي للطفولـــة والتنميـــة تم عقد جلسة مع الشـــاب
ســـــامح سعيد والشـابة نهلـــــة النمر مع اإلعالميــــــة 
رشا الجمــــال للتحدث عن تحديـــــات الشبــاب األيتــام 

بعد سن الـ ١٨.

مثلت نهلـــــة النمر جمعيـــة وطنيــــــة كونهـــا منسقـــة 
المتطوعين في الجمعية وأحد الشبـــــاب األيتـــام في 

حفل تكريم الفائزين بجائزة MBC األمل في دبي.

شكر وتقدير لــ

إليمانهم بأهمية تمكين الشباب األيتام ورعايتهم 
الحصرية لبرنامج فرصة منذ عام ٢٠١٢
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حملة “اعرفني... أنا مش بس يتيم”

نظرة مختلفة تجاه اليتيم واحتياجاته

حملة “األصول بتقول”

شكر وتقدير لـ

أ. رشا الجمال ود. هالة حماد
على تطوعهم بعلمهم وخبرتهم 

في إنجاح الورشة

المجلــــس العربــــي للطفولـــــة والتنميــة  بالتعــاون مــع 
تفعيــل  أجل  من  لإلعالمييـن  يومين  لمدة  ورشة  عقد  تم 
األيتــــام وتجاه  إيجــابيـــة تجــــاه  نشر نظرة  دورهم فـــي 

مهنة مقدم رعــاية الطفل وأهميتها في نشأتهم.

شارك في الورشةورشة عمل لإلعالميين

أطلقت   جمعية   وطنيــة   حملة   بعنوان   #األصول _ بتقول   على   صفحتها   على   الفيسبوك   في   يوم   10   أغسطس   2014    
ودامت   لمدة   شهر . 

هدف   الحملة   نشر   الوعي   بإحتياجات   اليتيم   النفسية   وآداب   التعامل   معه   وتقوم   الفكرة   ببساطة   على   أن  
 يرسل   أفراد   المجتمع   صورهم   وهم   يحملون   رسـالة   موجهة   للمجتمع   عن   أصول   التعامل   مع   األيتام   باسـتخدام  

 هاشتـــــاج   #األصول _ بتقول.  

القت   الحملة   رواجًا  مع   متنوع   أفراد   المجمتع   من   أطفال   وشباب   حتى   كبار   السن    ومن   أيتام   
ومن   داخل   وخارج   القاهرة   وتم   تغطيتها   إعالميًا   من   أكثر   من   جهة . 

إعالمـي ٢٠
قامت بإدارة الورشة اإلعالمية رشا الجمال وشارك في 
تقديم الورشة مجموعة من الخبراء في مجال اإلعالم 

وحماية  ورعاية الطفل:

د. هالة حماد، استشاري الطب النفسي لألطفال والمراهقين 
أ. محمود قنديل، محامي وخبير في مجال حقوق اإلنسان

د. عادل عبد الغفار أستاذ اإلعالم بجامعة القاهرة

وبحضور أ. عزيزة يوسف رئيس قطاع الرعاية والتنمية 
االجتماعية بوزارة التضامن االجتماعي وممثلي من 

المجتمع المدني والجهات اإلعالمية.

تخيل نفسك عايش مع اخواتك
 لمدة 18 سنة وفجأة تنفصلوا.. 

مينفعش عالقتنـــا بالدار واخوتنــا 
تبقـــى مجرد أوراق، وأول ما أوصــل 

18 سنة أقلع عباءة اليتم بكل 
متعلقاته بمن فيه إخوتى.. 

 كان نفسي اختار تعليمى 
ومستقبلي، لكن دور الرعاية بتفرض 

علينا التعليم الصناعى علشان نتخرج 
بسرعة ونشتغل بسرعة.. نفسي يبقي 

عندنا حرية اننا نختار مصيرنا..

والتواصل مع الحضور لتعريفهـــم باحتيــــاجات األيتــــام 
الفعليــــة والتـــي تتعدى مجرد المـــأكل والمشرب والمـــأوى، 
وبالتعريـــف بشخصيــــات بـــارزة ونـــاجحة كــــانوا أيتـــــامًا مثل

عبد الحليم حافظ ونيلسون مانديال.

استمـــــاع  جلســة  عقد  تم  الورشــــة  ختـــام  فـي 
لممثلي من الشباب األيتام للتحدث عن تحدياتهم 

بعد سن الـ ١٨ سنة.

نهلة النمر، أحد الشباب األيتام

سامح سعيد، أحد  شباب برنامج فرصة

جلسة استماع للشباب األيتام

المشاركة في النصف ماراثون

تم في خالل الحملة

 إزدياد      عدد   المشاركين   
علــى   الصفحــة   بنسبـة  

٨٠ صورة ٤3٠٢

٪6

شارك منهم بـ

دعمــــًا للحملـــة

ليصل   عدد   المتفاعلين   معها   إلى  
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٥

تفعيل دور المجتمع تجاه قضية 
األطفـــال خــارج الرعـــاية األسرية

المسؤولية االجتماعية لموظفي الشركات

الشركات الراعية لبرامج وطنية

٧٨
موظف

طفل

تحرص جمعية وطنيـــة على التعاون مع الشركات لتشجيع موظفيها 
علـى العمل التطوعـــــي، وتهتم لتعريفهــــم بالقضايــــا االجتمـــــاعية 

المختلفة وكيفية المساهمة والعمل على تحسينها.

تم التعاون مع

تطوع

من

للتعريف بالقضية لـ

إلسعاد

٤

٨6

شركات

موظف

دور رعاية

الشركات الراعية لبرامج وطنية
الرعاة المشاركونالراعي الرئيسي شريك

 استراتيجي

الراعي الحصري لبرنامج 
فرصة لتنمية الشباب

تعـــاونت جمعيــــة وطنيــــة مــع شركــة MARS في 
تنظيم مسابقة فانوس رمضان في نادي الصيد فـي 

6 أكتوبر.

ساهم تطوع مجموعة من موظفي شركة TNS في 
تعليم مجموعة من األطفــال بأحد دور الرعاية قيمة 
القناعة والرضا من خالل الحكي وتشكيل الصلصال.

شاركت جمعية وطنية في يوم نظمته مبادرة شارك
والمسؤولية اإلجتماعية لشركة IBM إلطالق المبـادرة

وتعريف موظفي القريـــة الذكيـــة بفرص التطـــوع 
لخدمة قضيــة األيتـــام بشكل مهني.

استضـــافت شركــــة BG Egypt جمعيـــــة وطنيــــــة
للتعريـــــف بقضيـــــة األيتــــــام فــي مصـر، ودور 
المتطوعين لتوفيــــــر حيــــاة كريمــة لألطفـــال 

والشباب بدور الرعاية.

 MARS فـــانوس رمضـــان مـــع شركـةTNS حكـــي وصلصـــــال مــع شركـة

 IBM المشـــاركة في إطالق مبـــادرة “شارك”فـــيBG Egypt رفع الوعي بقضية األيتام في شركـــة

الراعي الفني

الراعي اإلعالمي الرعاة الداعمون
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رفع الوعي وتوظيف المتطوعين األفراد
تم تقديم الورشة إلى

تعقد جمعيــــة وطنيــــة ورشة عمل آداب زيارة دور األيتـام بشكل 
دوري لتعريــــف المتطوعين بمفاهيم أساسيـة لدى التعــامل مع 
األطفال في دور الرعاية مثل الخصوصية والسرية وحمـاية الطفل.

تطوع خالل عام ٢٠١٤ بجمعية وطنية

٩3

٨٥ متطوعين
بالعلم والخبرة

متطوعين في
البحث والتطوير

متطوع في
نشر الوعي بالقضية

تعاون مع 3 مبادرات شبابية
تم اإلعالن عن فرصـة للمبادرات الشبـابية المتخصصة والمهتمة 
باألطفـــال األيتـــام للتعـــاون مع جمعيــــة وطنيــــة في إطــــار 

مشروع “سنـــــــد” لتطويـــــــر المؤسســــات اإليوائيــــة.

وتم اختيارتقدم

مشروع خيــــر  - كلنــــا انسان  
 - ورقــــة وقلم

3 منهم١٠ مبادرات

متطوع

3٠

 اليوم حضرت ندوة عن “آداب زيارة 
دور االيتام” وكانت مفيدة جدًا.. 

أنصح كل مهتم أن يحضرها خصوصًا 
انها مختصرة - ساعتين فقط - وترد 

على التساؤالت التي تخطر ببالنا
 كمتبرعين أو زوار

“شيرين توفيق، أحد المتطوعات
“

المجتمع المدني

وبحضور حواليشاركنا وحضرنا في

بهدف رفع الوعي بقضية األطفال خارج الرعاية األسريـــة واإلطالع علـــى كل 
ما هو جديد فـــي مجال الرعاية البديلة...

٢6 فعـالية
للمجتمع المدني

1300 من
الجمهور

رفع وعي وتدريب طلبة المدارس والجامعات

التعريـف بقصية األيتـــام وبآداب زيـــارة دور 
األيتـــــام لطلبــة الجـــــامعة األمريكيـة 
قسم علــــم النفس، وطلبــة مدرســة 
األلسـن، وطلبـــــة مدرســـــة التربيـــــــة 

.MES الحديثـــة

تقديـــم فرصـة تدريـــب لـ ٩ من الطالب 
في مقر جمعيــة وطنيـــة.

تدريـــب طلبة الجـــامعة األمريكيــة لعمل 
ورشـــة عمل لألطفــــال في ٤ من الدور 
عن الحمـاية من اإلساءة كجزء من مادة 
.)Community Based Learning( التعلم بالممارسة
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توظيف اإلعالم

تم إطالق الموقع اإللكتـروني الجديد 
www.wataneya.org لجمعية وطنية

جـــاري اآلن تطويــــر مكتبـــة إلكترونيــــة 
بها مراجع، برامج تدريبية، وأدوات لتمكين 
العـــاملين في مجــال الرعاية البديلة من 

تطبيق معايير جودة الرعاية.

اإلعالم اإللكتروني

ولإلعالم دور أيضًا!

تنوعت التغطية 
اإلعالمية عن فعاليات 
جمعية وطنية لعام 

٢٠١٤

الظهور في برامج مهمة 
ومؤثرة في الرأي العام مثل 
برنامج “ممكن” لإلعالمي 

خيري رمضان على الـ 
CBC، وبرنـامج “آخر كالم” 

لإلعالمي يسري فودة 
ON TV على

توظيف اإلعالم 
بشكل جيـد لرفع 

الوعي وخصوصًا بعد 
واقعة دار مكة

تم إنتاج فيلم قصير 
عن أهمية التأهيل 

المهني لمقدم 
3رعاية الطفل

7

14

التغطية الصحفية لجمعية وطنية 
خالل األعوام السابقة

2012 2013 2014

راديوصحافةتليفزيون

Facebook تقييم الزوار لصفحتناتفـاعل أفضل على صفحة وطنية على
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جائزة وطنية ألفضل المؤسسات
سيتــــم اإلعالن في إبريـــل القـــادم عن جـــائزة وطنية 
ألفضل المؤسســات التي تطبق معايير جودة الرعاية 
وشروط التقدم ومعـــايير االختيار، وسيتم االعالن عن 

الفائزين وتكريمهم في إبريل 2016.

لمحة عن عام ٢٠١٥

رفع كفاءة 10 مؤسسات إيوائية

وتوظيـــف  تــــأهيل  برنامج 
بالتعـاون  رعــاية  مقدمـــي 
مـــع مؤسســـة دروسـوس

إطالق أداة التقييم الذاتي 
والمجتمعي

من خالل مشروع “سنـــد” سيتم االنتهــاء من المرحلة 
األولى لتطوير 10 مؤسســــات إيوائيــــة والتي ستتضمن 
مجموعة برامـــج وأنشطــــة وفعــــاليات تشمل إدارة 
المؤسسات والعاملين بها واألطفــــال والشباب، ومن 
التي   المؤسســـات  المرحلة الختيـــــار  ثم تقييم هذه 

يستهدف البرنــــامج طلبــــة كليـــــات ومعـــاهد ستستكمل المرحلة الثانية من المشروع.
الخدمة االجتماعيــــة، والتربيــــة وعلـــــم النفس 
وإكسابهم  تأهيلهم  أجل  من  االجتماع،  وعلم 
المهارات األساسية لممـارسة مهنة مقدم رعاية 
الطفل بمهنية وبما يتـــاسب مــع معايير جودة 
الرعـاــية، ومن ثم توفيـــــر فرص عمل لهم في 

المؤسسات اإليوائية.

التقييم  أداة  إطالق  سيتــم   2015 عام  بنهـــــاية 
اإليوائيـــــــة  للمؤسســــات  لتييـــــح  اإللكترونيــــة 
استخدامها كمرجع أثناء تطبيق معايير الجودة، 
كما انهــــا تتيـــــح للمجتمع تقييــــم المؤسسات 

تقييم أولي ومساندتها لتطويرها.

الدفعة الثالثة من المؤهل 
المهني

ستبدأ الدفعة الثالثة في برنامج المؤهل المهني الدولي 
فـــــي مــــارس 2015، وسيتم اإلعالن عن التقدم للدفعــــة 

الرابعة في الربع األخير لهذا العام.



32

“حياة كريمة لكل يتيم”


