
التقرير الفني
٢٠١٦

٣ ش البيروني، بجوار قصر البارون، مصر الجديدة
ت:  ١٩٥  ٩٠٧  ٢٦  ٠٢ (٢+)

م:  ٥٥٦  ٦٤٣ ٩٦ ٠١٠   (٢+)
جمعية أهلية مشهرة برقم ٢٠٠٨/٧٤٧٨

وزارة التضامن االجتماعي

info@wataneya.org
www.wataneya.org
facebook.com/wataneya



«من   أجل   حياة   كريمة   لكل   يتيم»

حاصلة على جائزة دبي الدولية �فضل الممارسات 
فى مجال تحسين ظروف المعيشة لعام ٢٠١٤

حاصلة على جائزة MBC ا�مل انت الخير في ٢٠١٤

حاصلة على جائزة القس صموئيل حبيب بالعمل 
التطوعي لعام ٢٠١٦
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من القلب كلمة 
رئيس مجلس ا�دارة

 ا�هداف االستراتيجية من
٢٠١٧ إلـى عام ٢٠٢٢

من القــلب ... وطنيــــــــة...
إختيــار إســم  «وطنيــة»  لجمعيــة  أكثــر مــن ٨ ســنوات علــى  مــرت 

أنشــاءت مــن أجــل توفيــر حيــاة كريمــة لــكل يتيــم ودعــم جميــع دور 

ــر. ــي مص ــام ف ا�يت

ــم !»،  ــة  «ال أعل ــت ا�جاب ــم؟ وكان ــذا االس ــار ه ــاذا اختي ــؤلت لم ــا س  طالم

ســوى أنــه إحســاس فطــري أن هــذه الجمعيــة ســيكون هدفهــا خدمــة 

الوطــن الحبيــب، مــن خــالل تطويــر دور ا�يتــام ودعــم أجيــال مــن أطفال 

والشــباب ا�يتــام ُحرمــوا مــن نعمــة ا�ســرة وذلــك مــن خــالل منهجيــة 

ــل ا±  ــة بفض ــت وطني ــنين أصبح ــرور الس ــف، وبم ــر مختل ــة وفك علمي

هــي رمــز للوطــن الــذي ننتمــي إليــه. 

وطنية... لفريق العمل هي وطننا وإنتمائنا وإيماننا بالقضية.

وطنية... لمؤسسي دور ا�يتام هي الدعم والسند. 

ــة  ــارة العلمي ــي المن ــة» ه ــي الرعاي ــدور «مقدم ــن بال وطنيــة... للعاملي

ــليمة. ــئة الس ــق التنش ــم طري ــيء له ــي تض الت

وطنية... ل«طفال والشباب هي والفرصة والكرامة . 

الرحلة مازالت طويلة.. ولكن ممكنة.

وا�ن ...

آن ا�وان ... ليكــون لقضيــة ا�يتــام فــي مصــر صــدى إيجابــي واســع 

ويتــم التغييــر والتطوير الجــذري من خالل تعــاون جميع ا�طــراف المعنية.

آن ا�وان... أن يكــون للشــباب ا�يتــام صــوت فــي البرلمــان فُهــم أقــدر 

النــاس علــى طــرح مشــاكلهم واحتياجاتهــم وإثبــات قدراتهــم علــى 

العمــل المثمــر وتنميــة وطنهــم الحبيــب مصــر...

وأخيــرÂ وليــس آخــرÂ، شــكرÂ لــكل مــن ســاند وطنيــة فــي رحلتهــا ولــكل 

مــن سيســاندها مــن أجــل «حيــاة كريمــة لــكل يتيــم»                                    

عزة عبد الحميد
مؤسس و رئيس مجلس إدارة

الشباب

مشاركة المؤسسات في إعداد شباب ا�يتام لخلق 
كوادر مستقبلية ونشر قصص النجاح لتغيير نظرة 

المجتمع.

المؤسسات

تمكين المؤسسات ا�يوائية من تفعيل منظومة 
معايير الجودة �عداد ا�يتام ليصبحوا شباب ناجح 

ومدمج في المجتمع.

مقدم الرعاية

تطوير مهنة مقدم الرعاية لتصبح مهنة جاذبة، 
معتمدة، ذات مكانة اجتماعية.

المقيم المهني

بناء منظومة ”المقيم المهني“ لخلق كوادر مؤهلة 
تعمل على خدمة قطاع الرعاية البديلة.

الفهرس 

أهم مالمح ٢٠١٦ 

التعاون مع وزارة التضامن االجتماعي

تمكين المؤسسات ا�يوائية

مشروع سند

منتدى سند

جائزة بيت الحلم

مهنية مقدم الرعاية ضمان لمستقبل أطفالنا

مركز آمان للتعلم والتطوير

البرنامج المهني المتقدم لمقدمي الرعاية

برنامج همزة وصل 

تنمية مهارات ا�طفال والشباب

برنامج تنمية الطفل

برنامج فرصة لتنمية الشباب

 

رفع وعي المجتمع وتفعيل دوره 

ا�داة ا�لكترونية للتقييم المجتمعي 
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مجلس ا�دارة

م. توفيق الرشيدي
مؤسس وأمين عام

مهندس معماري ومدير تنفيذي لشركة «Kemet» للبرمجيات الهندسية، 
مؤسس لدار أيتام، وعضو مجلس إدارة في جمعية «نداء» لتأهيل ا�طفال 

ضعاف السمع.

منى الشبيني 
مؤسس وأمين صندوق

استشــاري مالــي لشــركات عالميــة ومصريــة، رئيــس مجلــس ا�دارة الســابق 
وعضــو مجلــس ا�منــاء الحالــي لمؤسســة CISV فــي مصــر ورئيــس اللجنــة 
الدوليــة الماليــة الســابقة ل CISV International ، كمــا أنهــا عضــو مجلــس إدارة 

ــمع. ــاف الس ــال ضع ــل ا�طف ــداء لتأهي ــة ن ــي جمعي ف

شريف منصور 
عضو مؤسس

أحد الشركاء الثالث المؤسسين لمكتب «PricewaterhouseCoopers»  في مصر 
سابقÙ وهو عضو مؤسس وعضو مجلس إدارة في جمعية «نداء  لتأهيل ا�طفال

 ضعاف السمع.

 م. شهاب النواوي

عضو

رئيــس مجلــس ا�دارة والعضو المنتــدب لشــركة Giza Systems  لتكامل النظم، 
الرائــدة فــي مصــر والشــرق ا�وســط وشــرق أفريقيــا. كمــا يــرأس مجلــس أمنــاء 
مؤسســة جيــزة ل«نظمــة التعليميــة، وعضــو مجلــس ا�منــاء بجمعيــة «علمنــي» 
(إديوكيت-مــي)، وعضــو بمجلــس إدارة ”إنجــاز مصــر“ لÜرتقــاء بالشــباب المصــري.

أحمد موسى 
عضو

محاســب قانونــي عمــل لعــدة ســنوات بمؤسســة KPMG  حــازم حســن. عضــو 
جمعيــة المحاســبين والمراجعيــن المصريــة وجمعيــة الضرائــب المصريــة. نائــب 

.(SECDA) رئيــس جمعيــة تنميــة المشــروعات الصغيــرة والنهــوض بالمجتمــع

رسالتنا ورؤيتنا 

خلق مستقبل من الفرص المتكافئة ل²طفال خارج الرعاية ا�سرية من خالل 
توحيد النظم والمعايير داخل المؤسسات ا�يوائية، وتفعيل واعتماد كل 

مظاهر الرعاية والخدمات التي تقدم بها. 

عزة عبد الحميد 
مؤسس ورئيس مجلس إدارة

أسســت فــي عــام ١٩٩٧، جمعيــة «نــداء» �عــادة تأهيــل ا�طفــال ضعــاف الســمع 
ــس ا�دارة  ــس مجل ــب رئي ــغلت منص ــة وش ــدارس النظامي ــي الم ــم ف ودمجه
ــة  ــة لتنمي ــة وطني ــت جمعي ــام ٢٠٠٨ أسس ــي ع ــد. وف ــن عق ــر م ــة �كث كمتطوع
  Takreemبجائــزة بإدارتهــا حاليــÙ. و فــازت  تقــوم  والتــي  ا�يتــام  وتطويــر دور 
ــانية. ــا االنس ــال القضاي ــي مج ــر ف ــا أث ــة له ــخصية عربي ــل ش ــام  ٢٠١٦ كأفض لع

عمرو شاكر 
مؤسس ونائب رئيس مجلس إدارة

  «EG Medical Systems»   مؤســس و رئيس تنفيذي لســتة شــركات تابعة لشــركة
و هــى احــدى الشــركات الرائــدة فــى مجــال الرعايــة الصحيــة و الطبيــة. كمــا أنــه 

عضــو مجلــس إدارة بنــك الشــفاء.
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ا�يتــام  دور  وتطويــر  لتنميــة  وطنيــة  جمعيــة  كرمــت 

بالتعــاون مــع كل مــن المســؤولية االجتماعيــة لمجموعــة 

MBC (MBC ا�مــل) ومؤسســة دروســوس، المؤسســات 

الفائــزة بجائــزة بيــت الحلــم �فضــل المؤسســات ا�يوائيــة 

وزيــرة  معالــي  وبحضــور   ٢٠١٦  –  ٢٠١٥ لعــام  مصــر  فــي 

ــي. ــل الماض ــي أبري ــي، ف ــادة وال ــي أ..غ ــن االجتماع التضام

ــة  ــي للرعاي ــر الدول ــي المؤتم ــة ف ــة وطني ــاركت جمعي ش

البديلــة لعــام  ٢٠١٦ والــذي اســتمر لمــدة ثالثــة أيــام متتاليــة  

بعــرض  وطنيــة  جمعيــة  وقامــت  سويســرا  بجنيــف، 

حيــاة  توفيــر  علــى  العمــل  فــى  وتجربتهــا  منهجيتهــا 

كريمــة لــكل طفــل خــارج الرعايــة ا�ســرية. حضــر المؤتمــر 

٤٠٠ مشــارك مــن مختلــف دول العالــم.

فــازت جمعيــة وطنيــة لتنميــة وتطويــر دور ا�يتــام  بجائــزة 

القــس صموئيــل حبيــب للعمــل التطوعــي للعــام ٢٠١٦ 

للخدمــات  ا�نجيليــة  القبطيــة  الهيئــة  تمنحهــا  والتــي 

ــل  ــي تعم ــي الت ــع المدن ــات المجتم ــدى مؤسس ــي إح وه

فــي مجــاالت التنميــة المختلفــة وتمنــح الجائــزة كل عــام  

وتنقســم إلــى جائزتيــن، إحداهمــا تقــدم لجمعيــة أهليــة 

المجتمــع،  بــارزا لخدمــة  تلعــب دورا  أو شــخصية عامــة 

ــة  ــدة، والثاني ــن أو العقي ــس أو الدي ــن الجن ــر ع ــض النظ بغ

ــدور.    ــس ال ــب نف ــيحية تلع ــة مس ــخصية ديني ــدم لش تق

أهم مالمح ٢٠١٦ 

أربعة مؤسسات إيوائية يحصلون على جائزة «بيت الحلم» لعام ٢٠١٦

مشاركة جمعية وطنية في المؤتمر الدولي للرعاية البديلة بجنيف

فوز جمعية وطنية بجائزة صموئيل حبيب لتميزها في العمل االجتماعي-٢٠١٦ 

ــروعاتها  ــة ومش ــة وطني ــق جمعي ــدد فري ــادة ع ــع زي م

ــر. ــر أكب ــى مق ــال إل ــى االنتق ــة إل ــرت الحاج ظه

قصــر  بجــوار  البيرونــي،  ش   ٣ الجديــد:  المقــر  عنــوان 

الجديــدة.  مصــر  البــارون، 

فــازت الســيدة عــزة عبــد الحميد مؤســس ورئيس مجلــس إدارة 

جمعــة وطنيــة لتنميــة وتطويــر دور ا�يتــام ومؤســس جمعيــة 

ــي  ــم» ف ــزة «تكري ــمع بجائ ــاف الس ــال ضع ــل ا�طف ــداء لتأهي ن

دورتهــا الســابعة  التــي تــم إطالقهــا فــي القاهــرة بــدار ا�وبــرا 

مجــال  فــي  أثــر  لهــا  عربيــة  شــخصية  كأفضــل  المصريــة، 

القضايــا ا�نســانية لعملهــا التطوعــي وتأسيســها وإدارتهــا 

ــة. ــة وطني ــمع وجمعي ــاف الس ــل ضع ــداء لتأهي ــة ن لجمعي

وضع الخطة االستراتيجية لجمعية وطنية  
من ٢٠١٧ إلى ٢٠٢٢

 Takreem فوز عزة عبد الحميد مؤسس جمعية وطنية بجائزة

انتقال جمعية وطنية لمقرها الجديد 

قامــت جمعيــة وطنيــة بعمــل عــدة ورش عمــل لوضــع 

الخطــة االســتراتيجية الجديــدة لجمعيــة وطنيــة لمــدة 

ســبع ســنوات بمســاعدة مستشــارين ومتخصصيــن 

وشــركة  ا�داريــة  لÜستشــارات  فكــرة  شــركة  مــن 

ــرية. ــة البش ــي والتنمي ــر المؤسس Finger Print للتطوي

حصــل مركــز آمــان التدريبي علــى اعتمــاد الجــودة المعروف 

بPearson Assured والــذي يتضمــن تطبيــق أعلــى معاييــر 

ــع  ــل م ــق والتواص ــة والتويث ــة التدريبي ــودة �دارة العملي الج

المتدربيــن.

حصــول مركز آمان التدريبــي على اعتــماد الجودة والمعـــروف
          Pearson Assuredب 
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بناء قدرات العاملين بوزارة التضامن االجتماعي 

التعاون مع وزارة التضامن االجتماعي

ــس  ــد مؤس ــزة عبدالحمي ــي ا. ع ــة ف ــن، ممثل ــل وزارة التضام ــن قب ــة م ــة وطني ــار جمعي ــم اختي ت

ــي  ــة والت ــر البديل ــا ل«س ــة العلي ــاء اللجن ــن أعض ــوا ضم ــون عض ــة، لتك ــس إدارة وطني ــس مجل ورئي

ــر.  ــي مص ــة ف ــر البديل ــة ا�س ــل منظوم ــر وتفعي ــى تطوي ــدف إل ته

شــاركت جمعيــة وطنيــة مــع اللجنــة بدراســة بحثيــة عــن نظــام ا�ســر البديلــة فــى الــدول العربيــة 

ــر  ــتراتيجية تطوي ــع اس ــي وض ــاركة ف ــة والمش ــدان المتقدم ــض البل ــى بع ــات ف ــل الممارس وأفض

منظومــة ا�ســر البديلــة. 

تســعى جمعيــة وطنيــة فــي ٢٠١٧ إلــى تطويــر برامــج تدريبيــة لرفــع وعــي وتأهيــل ا�ســر البديلــة، 

كذلــك برنامــج للمقيــم المهنــي الخــاص با�ســر البديلــة. 

   اللجنة العليا ل´سر البديلة

ــوزارة  ــن ب ــاءة العاملي ــع كف ــة لرف ــة وطني ــي وجمعي ــن االجتماع ــن وزراة التضام ــاون بي ــتكماال للتع اس

التضامــن لضمــان اســتدامة تطبيــق معاييــر جــودة الرعايــة وذلــك مــن خــالل تقديــم برامــج تدريبيــة 

متعــددة لبنــاء قــدرات كــوادر الــوزارة تــم: 

ترشــيح ١٢ مــن كوادرالعامليــن بــإدارات مختلفــة بــوزارة التضامــن لÜنضمــام إلــى البرنامــج  التدريبــي 

«إعــداد المقيــم المهنــي» لعــام ٢٠١٧. 

وهــو أول برنامــج متخصــص فــي إعــداد مقيــم مهنــي لتقييــم المؤسســات ا�يوائيــة بنــاء علــى 

معاييــر جــودة الرعايــة. يهــدف البرنامــج إلــى النهــوض بالتقييــم المؤسســي مــن خــالل خلــق كادر 

جديــد فــي هــذا المجــال قــادر علــى التعــرف علــى نقــاط القــوة والضعــف بالمؤسســة ا�يوائيــة 

بشــكل موضوعــي وفقــا لمؤشــرات معاييــر جــودة الرعايــة البديلــة.

تــم  عقــد المرحلــة التدريبيــة ا�ولــى مــن البرنامــج ولمــدة ١١ يــوم تدريبــي فــي ينايــر ٢٠١٧ والمرحلــة 

الثانيــة فــي مــارس ٢٠١٧.

مشــاركة ٦ مــن كــوادر الــوزارة لتلقــي منحــة دراســية فــي الدفعــة الخامســة مــن الشــهادة 

ــي  ــهادة ف ــي أول ش ــز نمــو الطفــل. وه ــا مــن بيرســون فــي تعزي ــة المعتمــدة دولي المهني

ــال.  ــذا المج ــي ه ــون ف ــن بيرس ــدة م ــط معتم ــرق ا�وس الش

ليكــون بذلــك عــدد مــن تلقــوا برامــج تدريبيــة بمركــز آمــان للتعلــم والتطويــر ١٩٣ متــدرب 

مــن وزارة التضامــن منــذ ٢٠١٤. 
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تمكين المؤسسات ا�يوائية 

ــدف  ــودة وته ــر الج ــق معايي ــة لتطبي ــج عملي ــم برام ــى تقدي ــة عل ــة وطني ــل جمعي تعم

هــذه البرامــج والمشــروعات إلــى تمكيــن المؤسســات ا�يوائيــة مــن تحســين جــودة الرعايــة 

المقدمــة ل²طفــال خــارج الرعايــة ا�ســرية مــن خــالل تطبيــق معاييــر جــودة الرعايــة البديلــة. 

ورشة عمل عن «معايير جودة الرعاية البديلة» لبرنامج المقيم المهني المستوي ا�ول.

ورشة عمل عن «سمات المقيم» لبرنامج المقيم المهني المستوي ا�ول.
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إبريل-
مايو
 ٢٠١٥

مراحل المشروع

تقييم الشراكة 
بين جمعية وطنية 

والعشرة مؤسسات

التقييم 
النهائي

المراجعة
التقييم النهائي 

للمؤسسة

مشــروع ســند هــو منحــة دعــم فنــي لمــدة ٣ أعــوام مقدمــة مــن جمعيــة وطنيــة بالتعــاون مــع مؤسســة 

دروســوس، بهــدف تمكيــن المؤسســات ا�يوائيــة مــن تحســين جــودة الرعايــة المقدمــة ل«طفــال فاقــدي 

الرعايــة ا�ســرية مــن خــالل تطبيــق معاييــر جــودة الرعايــة البديلــة. 

 مشروع سند 

ا¶طار الزمني للمشروع

اختيار وتوقيع 
اتفاقية تعاون مع 

١٠ مؤسسات إيوائية 
في منحة سند.

تقييم مؤسسات 
سند بناًء علي 

معايير الجودة.

وضع خطة تشاركية 
مع ا�طفال و الشباب 

والعاملين و ا�دارة

مارس
 ٢٠١٥

إبريل-
يونيو
 ٢٠١٥

يناير
-٢٠١٨
مارس
 ٢٠١٨

يناير
 ٢٠١٨

تنفيذ الخطة التشاركية 
(بناء قدرات مقدمي 

الرعاية،تنمية مهارات 
ا�طفال والشباب،دعم 

فني لÜدارة)

مايو 
 -٢٠١٧
مارس 

٢٠١٧

االختيار
اختيار المؤسسة
 وتحديد ا�طار 
العام للشراكة

التقييم
تنفيذ التقييم 

القبلي 
للمؤسسة

التخطيط 
وضع خطة 

تشاركية لتطبيق
 المعايير

التنفيذ
متابعة تنفيذ 

الخطة مع تقديم
 الدعم المطلوب

١٢٣٤٥
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   خامسÇ: برامج تنمية ا�طفال والشباب 

اختيــار ومشــاركة ٢٠  شــاب لبرنامــج فرصــة لتنميــة الشــباب فــي الفئــة العمرية مــن ١٤ - ٢٥ من  ٥ مؤسســات 
إيوائيــة  لمــدة عام .

ــار ومشــاركة ٦٥ طفــل فــي فئــة عمريــة مــن ٨ -١٣  مــن ٦مؤسســات إيوائيــة لالنضمــام فــي برنامــج  اختي
تنميــة الطفــل لمــدة عــام.

البدء في بناء قدرات ١٥ من مسؤولي الشباب ومسؤولي برامج ا�طفال في المؤسسات .

    سادسÇ: فرص وتشبيك 

التشبيك مع شركة Coldstone لتنفيذ يوم ترفيهي ل«طفال بدار الهنا. 

التشبيك بين بيت الحمد ومبادرة Marwa Fayed s Toy Run  من أجل توفير ألعاب وأنشطة للشباب.

أوًال: تطوير النظم ا�دارية

ثانيÇ: بناء قدرات العاملين

مكونات منحة سند 

تقييم أداء الـ١٠ مؤسسات بناء على معايير 

جودة الرعاية من خالل استخدام آداة 

وطنية للتقييم الشامل

تقديــم ١٦ برنامــج تدريبــي يتنــاول مواضيــع متعــددة مثــل إدارة ســلوك ا�طفــال والمراهقيــن، أنمــاط التعلــم 

والحمايــة، وتدريــب مبــادئ إعــداد المــدرب، وكيفيــة كتابــة التقاريــر وإدارة المؤسســات. تقــدم البرامــج 

ــام. ــراوح البرنامــج التدريبــي بيــن يوميــن و ٥ أي ــة. يت للمديريــن وا�شــراف ومقدمــي الرعاي

تقديم ٣٣ استشارة فنية، ونفسية.

تقديم ٢٢ ورشة عمل يتم تحديدها وفقاً الحتياجات كل مؤسسة. 

تضمنــت الــورش موضوعــات مختلفــة مثــل : الحمايــة، كيفيــة إدارة ضغــوط العمــل، إدارة الوقــت، خريطــة 

ذهنيــة، العبوهــم تكســبوهم  .

ا�دارة  بمشــاركة  تطويــر  خطــة  وضــع 

والشــباب وا�طفــال  الرعايــة  ومقدمــي 

 Çتأهيل واعتماد مقدمي الرعاية مهني :Çثالث    

تخــرج ١٤ مقــدم رعايــة مــن الدفعــة الثالثــة والرابعــة مــن المؤهــل المهنــي الدولــي فــي تعزيــز نمــو الطفــل 
ومدتــه ٩ أشــهر بواقــع مــرة كل أســبوع، يتبعــه ٦ أشــهر متابعــة. 

    رابعÇ: توفير عمالة مؤهلة 

ــال،  ــاض ا�طف ــة، ري ــات التربي ــن كلي ــدد م ــن ج ــة لخريجي ــات ا�يوائي ــل المؤسس ــة داخ ــرص تدريبي ــر١٠ ف توفي

علــم النفــس وعلــم االجتمــاع وخدمــة اجتماعيــة وتأهليهــم للعمــل كمقدمــي رعايــة فــي المؤسســات 

ــريكة. الش

،
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تــم إطــالق منتــدى ســند فــي إبريــل  ٢٠١٥ بهــدف  إتاحــة المجــال لمؤسســي ومديــري المؤسســات ا�يوائيــة التابعــة 

ــة  ــه منظوم ــى تواج ــة الت ــات المختلف ــاركة التحدي ــم ومش ــا بينه ــة فيم ــرات الناجح ــادل الخب ــند لتب ــروع س لمش

رعايــة ا�طفــال خــارج الرعايــة ا�ســرية �يجــاد حلــول عمليــة وعلميــة للتغلــب عليهــا. 

منتدى سند 

أهم مالمح المنتدى خالل  ٢٠١٦ 

ــام ٢٠١٨   ــة ع ــى نهاي ــد إل ــل ٢٠١٧ ليمت ــي إبري ــه ف ــرر انتهائ ــن المق ــذي كان م ــروع وال ــرة المش ــد فت ــم م ت

لتشــمل : 

توثيــق تجربــة ســند فــي المؤسســات الشــريكة ورصــد أفضــل الممارســات وأثرهــا فــي توفيــر حيــاة 

كريمــة ل«طفــال والشــباب فاقــدي الرعايــة ا�ســرية وتقديمهــا لــوزارة التضامــن االجتماعــي. 

تعزيز استدامة أثر المشروع في كل مؤسسة.

تمكيــن المؤسســات مــن تبــادل الخبــرات بينهــا وبيــن مؤسســات أخــرى ليكــون لهــا دور فعــال فــي 

تفعيــل معاييــر جــودة الرعايــة البديلــة.

رؤية المشروع في ٢٠١٧

  الجلسة الخامسة : عروض المؤسسات 

   تبادل الخبرات بين المؤسسات 

تــم تطويــر نظــم ا�دارة لــدى إحــدى الــدور ا�عضــاء بالمنتــدي ، بالتعــاون مــع إدارة دار أخــرى والتــي 

تضمــن إعــادة الهيكلــة للــدار وتطويــر نظــام يومــي يتناســب مــع احتياجــات أبنــاء الــدار وأعمارهــم. 

ســيتم توثيــق التجربــة ليســتفيد بهــا باقــي المؤسســات.

عــرض بيــت الحمــد فــي أحــد جلســات المنتــدى، برنامــج «المتمــم» لتنميــة وبنــاء شــخصية ا�طفــال 

بالــدار وكيفيــة تنفيــذه وأثــره علــى أبنــاء الــدار. كمــا عرضــت مؤسســة « أبنــاء الغــد - بناتــي»  بعــض 

التحديــات التــي تواجــه المؤسســة  لــدى دمــج ا�طفــال بأســرهم.

المستفيدين من مشروع سند في ٢٠١٧

بنــاء علــى تقييــم الشــراكة التــي تــم لـــ ١٠ مؤسســات تأهــل للمرحلــة الثانيــة مــن المشــروع ٨ مؤسســات 

إيوائيــة تشــمل : 

مدير مؤسسين

مقدمي  
رعاية

٣٦٢

طفل
٤٢٦

٧١٢

شباب
٢٣
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جائزة بيت الحلم �فضل المؤسسات ا�يوائية 

ــار  ــباب اختي ــم أس ــة التحكي ــاء لجن ــرض أعض ع

ونقــاط  فئــة  كل  عــن  الفائــزة  المؤسســات 

تميــز  شــهادة  تقديــم  وتــم  بهــا.  القــوة 

لجمعيــة شــفيع الفيوم-مؤسســة القديس 

لتوفيــر  جهــد  مــن  تبذلــه  مــا  علــى  إفــرام 

فــرص تعليميــة متميــزة ل«طفــال والشــباب ، 

ــي  ــا ف ــي مؤسســة بناتــي لتميزه ــة إل با�ضاف

عقــد شــراكات متعــددة تهــدف لتحقيــق دمــج 

 . مجتمعــي

كمــا تــم تكريــم شــركة «برايــس واتــر هــاوس 

كوبــرز» كأفضــل شــركة قطــاع خــاص لهــا دور 

بــارز فــي توفيــر حيــاة كريمــة ل«طفال والشــباب 

ــؤوليتها  ــالل مس ــن خ ــرية م ــة ا�س ــارج الرعاي خ

االجتماعيــة ودعــم جمعيــة وطنيــة بالعلــم 

لوضــع منهجيــة للتطويــر المؤسســي. 

فرص وتشبيك بالمجتمع المدني والقطاع الخاص 

اســتضافت دار نهضــة مصرللنشــرأحد جلســات المنتــدى بمقرهــا الرئيســي، والــذي تــم خاللهــا عــرض 

مجموعــة مــن الفــرص والمبــادرات مــن قبــل أفــراد ومؤسســات متميــزة تســاهم فــي اكتشــاف مواهــب 

ــم :  ــرية وه ــة ا�س ــارج الرعاي ــباب خ ــال والش ــدرات ا�طف ــاء ق وبن

مبادرة كورال مصر للمايسترو سليم سحاب - ا�ستاذة إيمان رجب أحد مؤسسي المبادرة. 

Champs Hub �كتشــاف المواهــب الرياضيــة ل«طفــال والشــباب - ا�ســتاذ كريــم ممــدوح مؤســس 

المبــادرة . 

تنظيم يوم ترفيهي لتعريف أبناء مؤسسات سند ببعضهم

نظــم أعضــاء المنتــدى يــوم ترفيهــي باســتضافة دار الهنــا يضــم أبنــاء المؤسســات ا�عضــاء يهــدف إلــى 

تعريــف ا�بنــاء ببعضهــم وتعزيــز عالقاتهــم بذويهــم. ضــم اليــوم ٦ مؤسســات وتنوعــت ا�نشــطة بيــن 

رســم وتلويــن، غنــاء وعــزف موســيقي، وتمثيــل، وكــرة قــدم. 

فــي حفــل ضــم أكثــر مــن ٢٠٠ مدعــو وبحضــور 

غــادة  أ.  االجتماعــي  التضامــن  وزيــرة  معالــي 

تــم  رمســيس،  هيلتــون  فنــدق  فــي  والــي 

بيــت  بجائــزة  الفائــزة  المؤسســات  تكريــم 

الحلــم لعــام ٢٠١٦، وذلــك يــوم ا�ثنيــن الموافــق 

المســؤولية  بالتعــاون  تــم إطالقهــا  أبريــل.   ١٨

ا�مــل   MBC – MBC لمجموعــة  االجتماعيــة 

دروســوس.  ومؤسســة 

تم ا�عالن عن الفائزين عن جائزة 
بيت الحلم في أبريل ٢٠١٦ 

نشاط «قد الحياة» فرع 
وادي حوف ل«طفال بال 

مأوى والتابع لجمعية رسالة  

فئة أفضل 
المؤسسات ا�يوائية

فائزين جائزة بيت الحلم لعام ٢٠١٦ 

بيت آمنة لرعاية البنات

 فئة البنية والتجهيزات 

دار بشائر الفجر 

فئة جودة 
رعاية وحماية الطفل 

بيت الحمد 

فئة جودة النظم 
ا�دارية 



٢٠٢١

مهنة مقدم الرعاية ضمان لمستقبل أطفالنا 

القائــم علــى رعايــة ا�طفــال بداخــل المؤسســات ا�يوائيــة هــو بمثابــة ا�ب وا�م  لهــؤالء 
ا�طفــال لذلــك تســعى وطنيــة إلــى تعزيــز مهنــة مقــدم رعايــة الطفــل مــن أجــل ضمــان 
ــدة  ــم ع ــالل تقدي ــن خ ــة م ــة وصحي ــة أمن ــي بيئ ــرية ف ــة ا�س ــدي الرعاي ــال فاق ــئة ا�طف تنش
ــة با�ضافــة إلــى العمــل علــى تغييــر نظــرة المجتمــع  برامــج لتدريــب وتأهيــل مقدمــي الرعاي

ــة. ــة النبيل ــذه المهن ــاه ه ــلبية تج الس

إطالق جائزة بيت الحلم �فضل المؤسسات ا¶يوائية للسنة الثانية ٢٠١٧ 

ــز  ــزة (ماليــة وعينيــة) بقيمــة ٢٠٠,٠٠٠ جــم ضمــن الجوائ ــزة بيــت الحلــم هــذا العــام ١٥ جائ خصصــت جائ

ــث) . ــي وثال ــة أول وثان ــت كل فئ ــز تح ــد ٣ مراك ــات (يوج ــا ٥ فئ ــي به ــية والت الرئيس

كمــا خصصــت ٤ جوائــز تشــجيعية بقيمــة ٢٠,٠٠٠ جــم للمؤسســات المتميــزة فــي أحــد جوانــب الرعايــة 

البديلــة : جــودة التعليــم - الدمــج المجتمعــي - جــودة الرعايــة الالحقــة - المشــاركة المجتمعيــة.  

وأخيــرÂ ســيكون هنــاك جوائــز تقديريــة لمجهــودات أفضــل مديريــة تابعــة لــوزارة التضامــن االجتماعــي 

وأفضــل مســؤولية اجتماعيــة وأخيــرا أفضــل مبــادرة تطوعيــة تخــدم منظومــة رعايــة ا�يتــام فــي مصــر

 ندي نبيل/ أحد خريجي الدفعة
  ا�ولى من برنامج همزة وصل.

 الرئيس التنفيذي
 لبنك الطعام

 المصري وشبكة
 بنوك الطعام

ا�قليميًة

 رئيس قسم
 الهندسة

المعمارية
بجامعة القاهرة

 استشاري الطب
النفسي ل«طفال

والمراهقين 

استاذ علم نفس
 في الجامعة

ا�مريكية بالقاهرة

د.هالة حمادد.سحر عطيةد.معز الشهدي د.هبة قطب

 فئة جودة
 ا�دارة والتوثيق

 فئة جودة البنية
 والتجهيزات

 فئة جودة مقدم
 رعاية الطفل

 فئة جودة رعاية
 وحماية الطفل

شكرÖ لتطوع أعضاء لجنة التحكيم بالوقت والخبرة

 مسوؤل تقييم
 بوحدة التطوير

المؤسسي
 بجمعية وطنية

 وممثلة عن
الشباب ا�يتام

 استشاري الطب
،الطبيعي والتأهيل

 خبير ا�عاقة
 والتنمية، مستشار

 وزارة التضامن
Ùا�جتماعي سابق

د.عبد الحميدنهلة النمر

مستشاري لجنة التحكيم



٢٢٢٣

مهنية مقدم الرعاية ضمان لمستقبل أطفالنا 

ــد  ــة معتم ــات ا�يوائي ــل المؤسس ــال بداخ ــة ا�طف ــى رعاي ــن عل ــي للقائمي ــز تدريب ــة أول مرك ــت وطني أسس

ــالت  ــج ومؤه ــاد برام ــر واعتم ــال توفي ــي مج ــة ف ــة متخصص ــة دولي ــة بريطاني ــر هيئ ــون (أكب ــن بيرس ــÙ م دولي

ــل.  ــة الطف ــة وحماي ــال رعاي ــي مج ــات ف ــة وتدريب ــهادات مهني ــم ش ــة) لتقدي مهني

حصــل مركــز آمــان للتعلــم والتطويــر علــى اعتمــاد الجــودة المعــروف بPearson Assured والــذي يتضمــن 

تطبيــق أعلــى معاييــر الجــودة �دارة العمليــة التدريبيــة والتوثيــق والتواصــل مــع المتدربيــن.

يهدف مركز آمان إلى:

 
          تدريب   و   تعليم    مقدمي   الرعاية   في   المؤسسات   ا�يوائية . 

     
     

            تأهيل   كوادر   جديدة   مؤهلة   لتعمل   في مجال   رعاية   ا�طفال . 
   

             رفع   وعي   وتدريب   المتطوعين . 

يقــدم  مركــز آمــان التدريبــي  الشــهادة المهنيــة المتقدمــة فــي تعزيــز نمــو الطفــل – المســتوى الثالــث، 

وهــي أول شــهادة مهنيــة فــي جمهوريــة مصــر العربيــة متعلقــة بمجــال رعايــة الطفــل ونمــوه وتعزيــز 

النمــو وذلــك للعامليــن بالمجــال داخــل المؤسســات ا�يوائيــة وللمديريــن، وذلــك منــذ فبرايــر ٢٠١٣. تتنــاول 

الشــهادة ثالثــة موضوعــات أساســية :

البرنامج المهني المتقدم لمقدمي الرعاية  مركز آمان للتعلم والتطوير

مــدة الدراســة: مــن ٩ - ١٠ أشــهر متواصلــة بواقــع جلســة واحــدة فــى ا�ســبوع، متضمنــة ورش عمــل 

للمتابعــة والتطبيــق العملــي .

الجــزء ا�ول: فهــم وتطبيــق آليــات المالحظــة الموضوعيــة والمبنيــة علــى قيــم أخالقيــة، فالمالحظــة 

ــك  ــم وكذل ــز قدراته ــم وتعزي ــط لرعايته ــال والتخطي ــم ا�طف ــيÙ لتقيي ــÙ أساس ــكل داعم ــة تش المنهجي

ــكالتهم.  ــل مش ــم وح فه

الجــزء الثانــي: المبــادىء والنظريــات المتعلقــة بالنمــو مــن فتــرة الحمــل وحتــى ١٦ عامــÙ ممــا يســاعد علــى 

التعامــل مــع ا�طفــال بشــكل مالئــم مــع أعمارهم واكتشــاف المواهــب أو مالحظــة االحتياجــات الخاصة 

ــات التعلم. وصعوب

الجــزء الثالــث: كيفيــة تعزيــز نمــو ا�طفــال فــي المراحــل العمريــة المختلفــة مــن خــالل تهيئة بيئــة آمنة 

ــة  ــة والعاطفي ــة والمعرفي ــم البدني ــة احتياجاته ــز وتلبي ــبة والتحفي ــل المناس ــاليب التواص ــة وأس وداعم

واالجتماعيــة.



٢٤٢٥

التدريبات المتخصصة

تــم عقــد ٦ تدريبــات متخصصــة ل١٢٣ متــدرب مــن موظفــى وزارة التضامــن االجتماعــي، مقدمــي رعايــة الطفــل 

ومديــري المؤسســات. اختلفــت أهــداف البرامــج التدريبيــة باختــالف الفئــة المســتهدفة حيــث تضمنــت ٤ برامــج رئيســية:

 متدربين قالوا عن البرنامج المهني
شغلي كان زمان مع الملفات دلوقتي أصبح مع ا�طفال 

تغيرت حياتى المهنيه بنسبه كبيره – حيث أصبحت أكثر فهما لمتطلبات 
ا�طفال – وكيفيه احتياجاتهم وتلبيتها بطريقه علميه ومهنيه – كذلك 
تعلمت من أساليب المالحظه أن أضع كل سلوك فى مكانه الصحيح – 

وبالتالى التصرف بطريقة علمية حيال هذا السلوك.
كما أن الدراسه آتاحت لى الفرصة للتعرف على نماذج مختلفة من الخبراء آثرت 

على الجانب العملي والمهني لدى.
 

نشوى زيدان 

أ.يسر وجيه قطبد.هبه وجيه قطب

المدربين ا�ساسيين

محمود أحمد كفافي

يقــوم مركــز آمــان حاليــÙ بتطويــر المنهــج للدفعــة الخامســة ليضــم توصيــات التقييمــات بمــا يتناســب مــع متطلبــات 

ــع  ــل م ــة للتواص ــوات الالزم ــة الخط ــى دراس ــل عل ــى العم ــة إل ــة با�ضاف ــة عام ــات بصف ــدور والمؤسس ــن بال العاملي

الجهــات المعنيــة الســتصدار رخصــة مزاولــة مهنــة مقــدم رعايــة ا�طفــال وذلــك لضمــان جــودة الرعايــة المقدمــة 

ــة  ــي رعاي ــة مقدم ــاء رابط ــط �نش ــم التخطي ــرÂ يت ــم، وأخي ــل معه ــة التعام ــرية ومهني ــة ا�س ــارج الرعاي ــال خ ل«طف

ــة. ــات ا�يوائي ــال بالمؤسس ل«طف

رؤية البرنامج في ٢٠١٧ 

تــم تقديــم ٧ نــدوات فــي ٢٠١٦ لرفــع وعــي وكفــاءة مقدمــي رعايــة الطفــل. تناولــت مواضيــع متعــددة مثــل خصائــص 

نمــو ا�طفــال، الكفالــة، التغذيــة الســليمة، وأهميــة توصيــل المعلومــات بحضــور ١٢٩ مقــدم رعايــة طفــل فــي 

ــالء. ــن والكف ــن المتطوعي ــات وم ــة والحضان ــات ا�يوائي المؤسس

 

برامج لبناء قدرات إدارة المؤسسات.

برامج لبناء قدرات مقدمي رعاية الطفل.

برنامج إعداد المدرب. 

با�ضافة إلى تدريبات أخرى تناولت اللعب وأنماط التعلم، وإدارة سلوك الطفل.

الندوات 

الدفعة الثالثة

تــم االنتهــاء مــن تدريــب ١٥  مقدم 

مؤسســات  فــي  طفــل  رعايــة 

مــأوى،  بــال  وأطفــال  إيوائيــة، 

أهليــة،  وجمعيــات  وحضانــات  

التضامــن  وزارة  موظفــي  ومــن 

المتطوعيــن  ومــن  االجتماعــي، 

ــو  ــي ماي ــرج ف ــل التخ ــم حف وأقي

 ٢٠١٦

الدفعة الرابعة

تقــدم للشــهادة المهنيــة ٢٩٠ 

ــدرب  ــار ٢٠ مت ــم اختي ــدم وت متق

الرابعــة  بالدفعــة  لاللتحــاق 

 ٢٠١٦ ينايــر  فــي  بــدأت  والتــي 

فــي  التخــرج  حفــل  وســيقام 

 ٢٠١٧ فبرايــر 

الدفعة الخامسة 

جاري عمل مقابالت 

للمترشحين للدفعة الجديدة 

والتي ستبدء في يناير ٢٠١٧ 



٢٦٢٧

تدريب عن نمو ا�طفال من الوالدة وحتى سن ال١٨ سنة.  

تدريب تعزيز النمو للتعرف على أفضل الممارسات وا�ساليب.

تربية وحماية الطفل با�ضافة إلى طرق وأدوات مختلفة لمالحظة ا�طفال عن طريق  اللعب.

تدريبــات مهنــة مقــدم الرعايــة وهــي كل مــا يحتاجــه مقــدم الرعايــة مــن معرفــة مهنيــة ومنهجيــة. تلــك 

ــي  ــتوي مهن ــى مس ــة عل ــدم رعاي ــداد مق ــة �ع ــل الدولي ــهادة إيديكس ــن ش ــا م ــم تصميمه ــات ت التدريب

ــن:  ــع وتتضم مرتف

المرحلة ا�ولى : التدريبات ا�ساسية

يتم تأهيل المتدربين من خالل عقد دورات تدريبية مكثفة  لمدة أسبوع في مجال رعاية ا�طفال. 

يتم اختيار ٢٠ متدرب لمنحة كاملة في مجال رعاية ا�طفال والشباب. 

يتم توفير فرص تدريبية داخل المؤسسات ا�يوائية أثناء فترة المنحة با�ضافة إلى  فرص عمل 

للمتدربيــن ا�كثــر تفوقÙ في البرنامج بعد فترة المنحة.

مراحل البرنامج

هدف البرنامج

لماذا نحن بحاجة إلى برنامج همزة وصل؟ 

برنامج همزة وصل 

ــدم  ــة مق ــل مهن ــروف عم ــر ظ ــي تغيي ــاهم ف ــل»  ليس ــزة وص ــج «هم ــة برنام ــة وطني ــت جمعي أطلق

الرعايــة عــن طريــق تدريــب  جيــل جديــد مــن مقدمــي الرعايــة مؤهــل  فــى الجوانــب المهنيــة والعمليــة 

والمهاريــة، ممــن لديهــم إيمــان وشــغف بالعمــل مــع ا�طفــال مــن خريجــي مجــاالت علــم النفــس 

واالجتمــاع، والتربيــة وريــاض أطفــال والخدمــة االجتماعيــة ولكــن ليــس لديهــم الخبــرة العمليــة التــي 

ــر فــرص تدريبيــة، ومــن ثــم  تؤهلهــم لذلــك، با�ضافــة إلــى التعــاون مــع المؤسســات ا�يوائيــة لتوفي

ــباب  ــال والش ــة ل«طف ــاة كريم ــر حي ــل لتوفي ــزة الوص ــوا هم ــى يكون ــن حت ــؤالء الخريجي ــة له وظيفي

فاقــدي الرعايــة ا�ســرية.

تدريبات المهارات ورفع القدرات الشخصية :

توفيــر فــرص تدريبيــة للمتدربيــن أثنــاء فتــرة المرحلــة الثانيــة. يهــدف هــذا الجانــب مــن المرحلــة الثانيــة 

لبرنامــج «همــزة وصــل» إلــى تحقيــق درجــة عاليــة مــن التطبيــق العملــي لجميــع المهــارات العمليــة والمعرفة 

المهنيــة، كذلــك درجــة عاليــة مــن معرفــة واقــع المهنــة وبنــاء االتصــال الفعــال مــع العامليــن فــي مجــال 

رعايــة ا�طفــال .

تدريبــات لتحســين المهــارات الشــخصية والتعــرف علــى الــذات مثل مهــارات العــرض وكيفية حل المشــكالت 

ومهــارات الحاســب اïلــي وغيرهــا مــن التدريبــات، كمــا يقومــوا بتعلــم أدوات مهمــة لتحســين إدارة ســلوك 

الطفــل عــن طريــق الرســم، والطبــخ، والمســرح والدرامــا .

تتكــون المرحلــة ا�ولــى مــن ٢٠ ساعة من التدريبات ا�ساسية للتعرف علي مجال الرعاية ومعايير الجودة 

ــالل  ــن خ ــم م ــل اليتي ــع الطف ــاكاة واق ــا  بمح ــن خالله ــن م ــوم المتدربي ــيكولوجية الطفل اليتيم يق وس

مناظيــر مختلفــة ، حيــاة الطفــل داخــل المؤسســة ا�يوائيــة - تأثيــر مقدمــي الرعايــة - نظــرة ا�عــالم 

والمجتمــع.

المرحلة الثانية : لمدة ٥ أشهر وتنقسم إلى: 

التدريبات المهنية :

التدريب العملي في المؤسسات :
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تنمية ا�طفال والشباب 

�ن احتياجــات ا�طفــال والشــباب تتعــدى المــأكل والمشــرب، تهتــم جمعيــة وطنيــة 

بتطويــر برامــج تهــدف إلــى تنميــة مهــارات ا�طفــال والشــباب االجتماعيــة وتســاعدهم 

ــة»   ــة المتكامل ــور «الرعاي ــق مح ــار تطبي ــي إط ــك ف ــا وذل ــم وتقبله ــاف ذاته ــى اكتش عل

ــة. ــة البديل ــر جــودة الرعاي ــْدوا مــن أحــدى محــاور معايي ــذان ُيَع ــة الالحقــة» والل و«الرعاي

المرحلة الثالثة: التوظيف 

في هذه المرحلة  يتم فيها  توظيف المتدربين المتميزين بناء على تقييم المتدربين.

فــي عــام ٢٠١٦ تقــدم للبرنامــج ١٠٠ مــن حديثــي التخــرج وتــم اختيــار وتدريــب ٣٥ منهــم علــى مهنــة مقــدم الرعايــة 

وتأهيــل وتدريــب ١١ منهــم فــي ٧ مؤسســات إيوائيــة وتــم توظيــف ١٠ مــن المتدربيــن المتميزيــن.

تــم ا�عــالن عــن الدفعــة الثانيــة مــن البرنامــج لتبــدأ فــي فبرايــر ٢٠١٧ وســيتم فتــح بــاب التقــدم للدفعــة الثالثــة فــي مــارس 

٢٠١٧  بهــدف تدريــب  تأهيــل وتوظيــف عــدد أكبــر مــن مقدمــي الرعايــة .

رؤية المشروع في ٢٠١٧:

نــاس أمنــاء مدربيــن تدريــب يلبــي  بعــد الشــغل العملــي فــى الــدار وجــدت أن هنــاك أطفــال بأمــس الحاجــة ُ�ُ

احتياجــات الواقــع.

إن كان اهتمامــك العمــل فــي دار أيتــام يجــب أن تأخــذ تدريبــات همــزة وصــل، لــن تجــد مــن يخبــرك بالواقــع 

وكيفيــة التعامــل معــه أكثــر مــن البرنامــج.   

قالوا عن البرنامج

شيماء منيتي

 أسماء محمد 
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عن البرنامج
 

ــة  ــطة المفضل ــار ا�نش ــون باختي ــم يقوم ــج ث ــام للبرنام ــار ا�نضم ــال باختي ــوم ا�طف ــال يق ــج ل«طف ــرض البرنام ــد ع بع

لديهــم  ينقســم برنامــج الطفــل إلــى عــدة أنشــطة تتــم مــن خــالل عقــد شــراكات مختلفــة وتهتــم هــذه ا�نشــطة 

بشــكل أساســي علــى تطويــر المهــارات العاطفيــة واالجتماعيــة لــدى الطفــل بجانــب التركيــز علــى الــذكاءات المتعــددة 

للطفــل.

جميــع ا�نشــطة تســاهم فــي تعزيــز نمــو الطفــل نفســيÙ وروحانيــÙ وعقليــÙ واجتماعيــÙ وبدنيــÙ. بعــض أنشــطة البرنامــج 

تكــون أساســية لــكل طفــل فــي البرنامــج، وأخــرى تكــون اختياريــة بحســب رغبــة الطفــل.

تمكن البرنامج من تكوين شراكات مع مؤسسات أخرى في مجال تنمية ورعاية الطفل.

أنشطة أساسية 

«أنا غالي» لحماية جسد الطفل وخصوصيته

مبادرة كراكيب

تم عقد شراكة مع Safe Egypt لتوعية الطفل بقدسية جسده وحمايته من التعرض ل«ذى البدني أو الجنسى.

المفاهيــم وا�خــالق  تــدور حــول  تــم عقــد شــراكة مــع مبــادرة كراكيــب لعمــل ورش تفاعليــة مــع ا�طفــال 

العمريــة.  المرحلــة  هــذه  خــالل  شــخصيتهم  تكويــن  علــى  تعمــل  التــي  والســلوكيات 

رؤية البرنامج في ٢٠١٧ 

يهــدف البرنامــج  إلــى  تنميــة المهــارات الحياتيــة لــدى ا�طفــال وتوســيع مداركهــم ومســاعدتهم علــى بنــاء عالقــات 

بنــاءة بيــن ذويهــم مــن خــالل مجموعــة مــن ا�نشــطة المهاريــة، واليدويــة، والثقافيــة با�ضافــة إلــى تأهيــل مقدمــي 

الرعايــة حتــى يتمكنــوا مــن تنفيــذ مثــل هــذه البرامــج بشــكل مســتمر مــع ا�طفــال. وهــو أحــد التدخــالت المقدمــة 

ضمــن منحــة مشــروع ســند للدعــم الفنــي والمقدمــة بالتعــاون مــع مؤسســة دروســوس.

برنامج تنمية الطفل 

مقدمي  
رعاية

الفئة المستهدفة 

طفل وطفلة من 
سن ٦ إلى ١٤ سنة

مؤسسات 
إيوائية  

بنــاء قــدرات المؤسســات وخاصــة مقدمــي الرعايــة علــى تكويــن وإدارة شــراكات لتنفيــذ برامــج 

لتنميــة مهــارات الطفــل وتعزيــز نمــوه.

إضافة مكون الدعم النفسي للبرنامج.

ــاف  ــة واكتش ــورة إيجابي ــن ص ــالل تكوي ــن خ ــهم م ــال بأنفس ــة ا�طف ــز ثق ــى تعزي ــز عل التركي

ــذات.   ــن ال ــر ع ــارا ت التعبي ــز مه ــم وتعزي ذاته

تطوير أدوات لقياس أثر البرنامج على ا�طفال ومقدمي الرعاية.

٦ ١٠ ٦٥
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نشاط سفرني 

مدة البرنامج: شهرين 
عدد الورش: ٣٨

يقــوم  ا�طفــال مــن خاللــه بالتعــرف علــى بــالد مختلفــة وثقافتهــم وهــو مــا يعمــل علــى الجانــب االجتماعــي 
ــز  ــا يحف ــب مم ــال وا�جان ــن ا�طف ــل بي ــود التفاع ــع وج ــص م ــم با�خ ــيع مداركه ــال وتوس ــي ل«طف والنفس

ــر. ــل ا�خ ــاف وتقب ــؤال و ا�ستكش ــى الس ــرا عل ــال كثي ا�طف

برنامج خضرة

مدة البرنامج: ٤ شهور 
عدد الورش: ٨٤ ورشة في ٥ مؤسسات 

يعمــل برنامــج خضــرة علــى تحســين عالقــة ا�طفــال بالبيئــة المحيطــة مــن حيــث المعرفــة والتوعيــة بهــا علــى 
المســتوى النظــري، وكذلــك علــى المســتوى العملــي وفــي نهايــة البرنامــج  يقــوم ا�طفــال بعمــل منتجــات فــي 

مشــاريع مختلفــة. 

علمني

مدة البرنامج: شهرين
عدد الجلسات: ٦١ 

علمنــي هــو تدريــب عــن مجموعــة مــن المفاهيــم التــى تعمــل علــى نمــو شــخصيات ا�طفــال كالعمــل 
بالنفــس. والثقــة  الجماعــي 

أنشطة اختيارية 

روبوتيكيا

مدة البرنامج: ٣ شهور 
عدد الورش: ٢٨ ورشة في مؤسستان 

ا�وريجامي هو تعلم فن طي الورق والذي من خالله يساعد الطفل من عمل شئ جديد ومميز بالنسبة له. 

ا�وريجامي

ــاف  ــة الكتش ــات ا�يوائي ــي المؤسس ــباب ف ــال والش ــي ل«طف ــوم رياض ــل ي ــادرة Champs Hub  بعم ــت مب قام
المواهــب الرياضيــة وإلهامهــم عــن طريــق تقديــم نمــاذج ناجحــة مــن أبطــال رياضيــة مصريــة.

Champs Hub مبادرة

مدة البرنامج: ٣ أشهر 
عدد الورش: ٣٨ في أربع مؤسسات 

برنامج متوسط المدى يعرف ا�طفال على العديد من المفاهيم العلمية من خالل بناء مترابط لربوت ثم 
العمل على مجموعة أخرى من ا�لعاب العلمية المنفصلة.
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ــة  ــت وطني ــا، صمم ــا وتنميته ــة لتوظيفه ــكات بحاج ــات ومل ــم طاق ــباب لديه ــؤالء الش ــأن ه ــة ب ــة وطني ــن جمعي ــا م إيمان

برنامــج فرصــة فــي ٢٠١١  لتحقيــق هدف«الرعايــة الالحقــة» والــذي يعــد أحــد جوانــب الرعايــة فــي معاييــر جــودة الرعايــة البديلة  

يهــدف إلــى  تمكيــن الشــباب فــوق ١٨ ســنة لÜعتمــاد علــى أنفســهم وتعزيــز شــعورهم بذاتهــم ووعيهــم بمســؤولياتهم 

وحقوقهــم تجــاه أنفســهم وتجــاه المجتمــع.

ــم  ــم  وإعداده ــق ذاته ــم لتحقي ــاء قدراته ــهم وبن ــباب بأنفس ــة الش ــز ثق ــى تعزي ــي ٢٠١١ إل ــدأ ف ــذي ب ــامج وال ــدف البرنـــ يه

ــدار. ــم لل ــدى مغادرته ــهم ل ــى أنفس ــاد عل لالعتم

يعتمد تصميم البرنامج، والذي يمتد إلى عام، على ٦ قيم أساسية يهدف البرنامج إلى غرزها في الشباب المشارك :

حرية االختيار، حيث أن طريقة االشتراك تعتمد على رغبة الشباب واختيارهم.

القدرة على الحلم، من خالل تشجيع الشباب على التعبير عن أحالمهم وتمكينهم من التخطيط لها.

الثقة بالنفس، من خالل تنميـــة مهاراتهـــم.

التجربـــة، من خالل التعرض لمهـارات جديدة.

التواصل مع المجتمع، من خالل إشراك المتطوعين والعاملين في جمعيـــــــة وطنيـــــــة فـــــــــي ورش العمـــــل.

التصــــــالح مــــــع النفــــــس، من خالل التحــرر من قضيــــــة الهويــــــة.

عن البرنامج

برنامج فرصة لتنمية مهارات الشباب ا�يتام تهدف هذه الفاعليات إلى دمج ا�طفال في المجتمع من خالل تمكينهم من بناء عالقات جديدة 
فعاليات البرنامج

ا�طفال بدار الضحى ودار الهنا يشاركون أطفال مدرسة ايليت ورشة أوريجامى كجزء من برنامج وطنية مع 
المدارس بغرض تعزيز ا�ندماج المجتمعي لدى ا�طفال بدور ا�يواء.

برنامج المدارس

صورة جماعية من «فطار عيلتنا» الذي جمع بين ا�طفال، الشباب، المتطوعين، ومقدمي الرعاية وتعددت أنشطة 
اليوم بين تلوين، والطبخ، وتعليم الخط العربي،وألعاب ذهنية، وأنشطة رياضية.

ــاعدة  ــى مس ــدف إل ــذي يه ــي  وال ــكر الصيف ــي المعس ــاركة ف ــل بالمش ــج الطف ــال برنام ــن أطف ــدد م ــم ع ض
ــر  ــكل كبي ــكر بش ــوم المعس ــهم ويق ــن أنفس ــر ع ــم والتعبي ــن حوله ــم م ــاف العال ــى استكش ــال عل ا�طف
ــم  ــح له ــا يتي ــم مم ــن عنه ــن مختلفي ــخاص آخري ــن أش ــم وبي ــال وبعضه ــن ا�طف ــة بي ــرة المعايش ــى فك عل
ــطة  ــن أنش ــج  بي ــطة البرنام ــت أنش ــات. تنوع ــار المؤسس ــارج إط ــهم خ ــاف أنفس ــكاك واستكش ــة ل«حت الفرص

ــة.  ــة وتثقيفي ــرات تعليمي ــال لخب ــرض ا�طف ــة تع عملي

فطار عيلتنا 

معسكر الطفل 



٣٦٣٧

ينظــم البرنامــج مجموعــة مــن الفعاليــات �وائــل خريجــي فرصــة كمــا أنــه يعمــل علــى تشــبيكهم بفــرص ومنــح 

تعليميــة وتدريبيــة ومهنيــة .

في هذا العام شملت هذه الفعاليات ١٠ من خريجي البرنامج. 

ورش وفعاليات للدفعات السابقة

: تنــاول التدريــب أساســيات كتابــة خطــة العمــل وبــدء المشــروعات ودورة  ورشــة التخطيــط للمشــروعات 

المختلفــة. المشــروعات 

ورشــة مهــارات العــرض والتواصــل : امتــدت الورشــة علــى يوميــن بهــدف تعريــف المشــاركين علــى أساســيات 

تقديــم العــروض ومهــارات التواصــل فــي ســياقات الحيــاة العمليــة.

ورشــة مفهــوم الرضــا : كيفيــة الوصــول للرضــا وتقبــل الواقــع، تبنــي الورشــة علــى منهجيــة التربيــة ا�يجابيــة 

وتركــز علــى النظــرة للــذات وتجــاوز صعــاب الحيــاة مــن خــالل الرضــا.

ثانيا: خريجي فرصة

رؤية البرنامج فى ٢٠١٧ 

حاسة إني مرتاحة لدرجة إني دلوقتى بعرف أنام
اتعلمت إزاي أعبر عن نفسي وعن اللي جوايا كويس 

اتعلمت إني أحب

قــام بعــض شــباب الدفعــات الســابقة بالتطــوع فــي فعاليــات لجمعيــة وطنيــة بالوقــت والجهــد كمســاعدين 

ومنظميــن للفاعليــات وكســفراء للقضيــة.  

 تــم االنتهــاء مــن عمليــة تشــاركية مــع شــباب ا�يتــام لتقيــم أثــر البرنامــج مــن خــالل عمــل إســتبيانات وإســتطالع 

رأ ي لتصميــم جديــد للبرنامــج يســمح لنــا بالعمــل علــى نطــاق أوســع مــن شــباب ا�يتــام.

بعض مما قالوا الشباب

ــاركين  ــدد المش ــباب الج ــا الش ــية يخوضه ــة أساس ــي مرحل ه

وهــي عبــارة عــن ورشــة عمــل الكتشــاف الــذات مــن خــالل 

إمكانياتهــم  وإدارك  الحلــم  علــى  الشــباب  قــدرة  تعزيــز  

با�ضافــة إلــى تجــاوز التحديــات النفســية التــي يواجهونهــا 

بالهويــة. المتعلقــة  وخاصــة 

برنامج فرصة خالل ٢٠١٦ 
فــي كل عــام يتــم فتــح بــاب التقــدم لبرنامــج فرصــة لشــباب المؤسســات الشــريكة مــع جمعيــة وطنيــة ويتــم اختيــار ٢٠ شــاب 

وشــابة فــي الفئــة العمريــة مــن ١٤ - ٢٥ لينضمــوا لبرنامــج فرصــة والــذي يمتــد إلــى عــام.

١. اكتشاف الذات

٢.  التطوير الذاتي

هــذه المرحلــة تتــم من خــالل التنســيق والتشــبيك مــع الجمعيات 

وشــركات تقــدم برامــج متخصصــة وفــرص تدريبيــة أو توظيفيــة 

ــات  ــات أو منظم ــارة مؤسس ــة بزي ــباب فرص ــوم ش ــة. يق أو تطوعي

ــاركين  ــباب المش ــاق وإدارك الش ــيع أف ــل توس ــن أج ــركات م أو ش

ــع  ــارب جمي ــي ورش وتج ــن ف ــاركة المتطوعي ــى مش ــة إل با�ضاف

النفســي  واالرتيــاح  الصداقــة  مــن  روح  لخلــق  البرنامــج،  مراحــل 

يســاعد علــى االندمــاج فــي المجتمــع بشــكل تدريجــي. كمــا تــم 

إتاحــة ٦ فــرص ومنــح بيــن توظيــف وتدريــب وتطــوع .

٣. الفرص والمنح

أوًال الدفعة الجديدة

يتكون البرنامج من ٣ مسارات أساسية يتم تنفيذها على مدار عام وهي :

يتــم خاللهــا تطويــر المواهــب والقــدرات التــي تــم اكتشــافها 

فــي المرحلــة الســابقة. تتنــوع ورش العمــل ما بين عــدة مجاالت 

مختلفــة مــن التصويــر الفوتوغرافــي، الكتابــة ا�بداعيــة، الفنــون 

التشــكيلية، الحــرف اليدويــة، صناعــة ا�فــالم، صناعــة الروبــوت، 

كــرة القــدم با�ضافــة إلــى مهــارات الكشــافة البحريــة.

تم تنفيذ

تم تنفيذ

تم تنفيذ

فتاة

ورش ٣
عمل
 الكتشاف

الذات

الذات
٤

٧

ورش 
عمل
في تطوير

فعاليات 
اندماج 
مجتمعي 

إعادة تصميم 
برنامج فرصة. 

 توثيق تجربة 
فرصة.

 

تأهيل مقدمي
 الرعاية لتصميم 

برامج شبيهة.

١٢٣

مؤسسات 
إيوائية

٤
شاب 
٧ ١٤

هالة غزال
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عــرض تجربــة وطنيــة فــي  تقديــم التعليــم المهنــي لمقدمــي رعايــة ا�طفــال فــى المؤسســات ا�يوائيــة 

بالمؤتمــر ال٦٠ للجمعيــة الدوليــة للتربيــة المقارنــة ٢٠١٦ CIES فــي فانكوفــر بكنــدا، فــي حضــور حوالــي ٢٨٠٠ مــن 

ــراء فــي التربيــة مــن جامعــات وجمعيــات دوليــة مــن جميــع أنحــاء العالــم. الخب

عــرض تجربــة وطنيــة فــي المؤتمــر ا�ول لعلــم النفــس االجتماعــي والــذي أقيــم بالجامعــة ا�مريكيــة بالقاهــرة 

فــي مــارس ٢٠١٦ .

مشــاركة جمعيــة وطنيــة فــي احتفاليــة يــوم اليتيــم العربــي بجامعــة الــدول العربيــة والــذي قامــت فيــه 

ــب  ــي يج ــم الت ــل اليتي ــات الطف ــم احتياج ــرورة فه ــن ض ــور ع ــة للحض ــاء كلم ــد بإلق ــد الحمي ــزة عب ــتاذة ع ا�س

ــط. ــد فق ــوم واح ــس ي ــام ولي ــوال الع ــا ط تلبيته

عــرض برامــج ا�طفــال والشــباب فــي مؤتمــر حــول التعليــم المدنــي فــي تونــس  والــذي ينظمــه معهــد جوتــه 

فــي مايــو ٢٠١٦ .

شــاركت جمعيــة وطنيــة فــي المؤتمــر الدولــي للرعايــة البديلــة فــي جنيــف بسويســرا لعــام ٢٠١٦ والــذي اســتمر 

لمــدة ثالثــة أيــام متتاليــة. خــالل المؤتمــر، عرضــت جمعيــة وطنيــة تجربتهــا فــى العمــل علــى توفيــر حيــاة كريمــة 

لــكل طفــل خــارج الرعايــة ا�ســرية.

 

حفل تكريم الفائزين بجائزة بيت الحلم 

كرمــت جمعيــة وطنيــة لتنميــة وتطويــر دور ا�يتــام بالتعــاون مــع كل مــن المســؤولية االجتماعيــة لمجموعــة 

MBC (MBC ا�مــل) ومؤسســة دروســوس، المؤسســات الفائــزة بجائــزة بيــت الحلــم �فضــل المؤسســات 

ا�يوائيــة فــي مصــر لعــام ٢٠١٥ – ٢٠١٦ وبحضــور معالــي وزيــرة التضامــن أ. غــادة والــي، فــي أبريــل الماضــي.

حفــل تخــرج الدفعــة الثالثــة مــن البرنامــج المهنــي المتقــدم لتأهيــل مقــدم 
الرعايــة 

ــهادة  ــى الش ــن عل ــال الحاصلي ــة ا�طف ــي رعاي ــن مقدم ــة م ــة الثالث ــج الدفع ــة بتخري ــة وطني ــت جمعي احتفل

المهنيــة فــي تعزيــز نمــو ا�طفــال والمعتمــدة دوليــÙ مــن بيرســون وذلــك بالمعهــد القومــي للتدريــب بمدينــة 

نصــر. 

أوًال: المشاركة في مؤتمرات وورش عمل محلية وإقليمية ودولية 

ثانيا: فعاليات نظمتها جمعية وطنية 

رفع وعي المجتمع وتفعيل دوره
تقوم جمعية وطنية بتصميم برامج ، والتنظيم والمشاركة في فعاليات متعددة لرفع الوعي 

بإحتياجات ا�طفال والشباب خارج الرعاية ا�سرية وأهمية تطبيق معايير جودة الرعاية البديلة 

با�ضافة إلى عقد شراكات لمساندة المؤسسات ا�يوائية على تطوير وتحسين جودة الرعاية 

المقدمة ل²طفال والشباب. 



٤٠٤١

دار نهضة مصر للنشر 

توقيــع بروتكــول تعــاون مــع دار نهضــة مصــر للنشــر لدعــم مجهــودات جمعيــة وطنيــة فــي 

تطويــر دور ا�يتــام وتوفيــر الرعايــة الالزمــة ل«طفــال مــن رعايــة صحيــة وتعيليمــة ونفســية 

مــن خــالل عــدة مبــادرات مختلفــة تتنــوع مــا بيــن فــرص تدريبيــة للشــباب خــارج الرعايــة 

ــريكة. ــام الش ــدور ا�يت ــية ل ــب دراس ــر كت ــرية وتوفي ا�س

رابعÇ: بناء الشراكات 

     Marwa Fayed s Toy Run

ــرف  ــز غ ــادرة Marwa Fayed s Toy Run   لتجهي ــع مب ــاون م ــة بالتع ــة وطني ــتقوم جمعي س

ــة . ــة وطني ــريكة لجمعي ــة الش ــات ا�يوائي ــال بالمؤسس ــب ل«طف لع

ــي  ــات الت ــم، والتحدي ــل اليتي ــيكولوجية الطف ــن س ــة ع ــة تعريفي ــل جلس ــدارس وعم ــالب الم ــارة ط ــة بزي ــوم وطني تق

تواجــه با�ضافــة إلــى ورشــة آداب زيــارة دور ا�يتــام ثــم يقــوم الطــالب باختيــار أحــد المشــروعات اïتيــة والعمــل عليهــا: 

رفــع الوعــي وجمــع التبرعــات : يقــوم الطــالب بعمــل حمــالت لرفــع الوعــي عــن القضيــة وتغييــر نظــرة المجتمــع 

تجــاه ا�طفــال خــارج الرعايــة ا�ســرية أو عمــل حمــالت تبــرع  لدعــم تأهيــل مقــدم رعايــة الطفــل اليتيــم مــن خــالل 

ــذه  ــة ه ــي بأهمي ــع الوع ــة لرف ــالت توعوي ــل حم ــى عم ــة إل ــي با�ضاف ــان التدريب ــز آم ــن مرك ــة م ــا المقدم برامجن

المهنــة وتغييــر النظــرة الســلبية تجاههــا.

فعاليــات الدمــج المجتمعــي : يقــوم الطــالب بالمشــاركة فــي برامجنــا ل«طفــال والشــباب عــن طريــق حضــور ورش 

وأنشــطة لتعزيــز الدمــج المجتمعــي .

 
ورش عمل �ولياء ا�مور والمدرسين.  

المدارس الشريكة فى ٢٠١٦

مكونات البرنامج:

برنامج المدارس 

مــن العوامــل المؤثــرة فــي حيــاة اليتيــم  هــي المدرســة، فهــي عــادة مــا تكــون أول مــكان يتعــرض فيــه للعالــم الخارجــي 

بمفــرده . لذلــك مــن المهــم أن تكــون بيئــة داعمــة للطفــل تســمح باندماجــه مــع زمالئــه بــدون أي معاملــة تميزيــة تؤثــر 

علــى صحتــه النفســية.

مــن العوامــل ذات التأثيــر الكبيــر أيضــا هــو المجتمــع والــذي عــادة مــا تنقصــه التوعيــة الكافيــة بقضيــة ا�يتــام أو فــي حاالت 

أخــرى تتكــون لديــه نظــرة ســلبية تجــاه ا�يتــام، والحالتــان يؤديــان إلــى إقصــاء اليتيــم مــن المجتمــع وعــدم دمجــه. لذلــك 

أطلقــت جمعيــة وطنيــة برنامــج المــدارس بهــدف زيــادة الوعــي بقضيــة ا�يتــام لطــالب المــدارس وأوليــاء ا�مــور والمعلميــن. 

يقدم البرنامج للمدارس التي تضم برامج خدمة مجتمعية والتي تشجع فكرة التطوع الفعال. 

ثالثÏ : برامج ومشروعات تفعيل دور المجتمع 

,

,
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شكرÖ للرعاة الداعمون وطنية ا�داة ا�لكترونية للتقييم المجتمعي
لجودة الرعاية في المؤسسات ا�يوائية

الراعى الرئيسي

 داعم فنيشريك استراتيجي

الرعاة الداعمون

رعاة جائزة بيت الحلم ٢٠١٥-٢٠١٦

الراعي الحصري لبرنامج 
فرصة لتنمية الشباب

الرعاة الداعمون لمركز أمان التدريبي 

البديلة، الرعاية  جودة  معايير  تطبيق  استدامة  في  وطنية  لجمعية  االستراتيجية  ا�هداف  من   Ùانطالق 

 PwC داة ا�لكترونية للتقييم الذاتي والمجتمعي والذي بدأ في فبراير ٢٠١٥ بالتعاون مع شركةïجاء مشروع ا

.NRG وجيزة ل«نظمة وتنفيذ شركة

سيتم االنتهاء من جميع مراحل المشروع في الربع الثاني من ٢٠١٦، وسيكون هناك مرحلة إطالق تجريبية ل«داة 

ا�لكترونية في  الرسمي ل«داة  . وسيتم ا�طالق  إبريل ٢٠١٧ لشركاء ومتطوعي جمعية وطنية  ا�لكترونية في 

أكتوبر ٢٠١٧.

أهداف ا�داة ا�لكترونية

ا�يوائيـــة  المؤسســـات  من  كل  تعريف 
الرعــــاية  جودة  بمعــــايير  والمجتمــع 
من  ا�يوائية  المؤسسات  داخل  البديلة 

أجل تمكيـن المؤسسات من تطبيقها. 

المجتمعيـــــــــة  للرقـــــــــابة  أداة  توفيــــــــر 
للمتطوعين  تسمح   (Community Ranking)
ا�يوائيـــة  للمؤسســــات  والزائرين  والكفالء 
الرعاية  لجودة  مبدئــــي  تقييــــم  عمل  من 
المقدمة ل«طفال والشباب في المؤسسة بناًء 

على أسئلة ومعايير محددة.

تمكن  مبسطة  علميــة  وسيلة  توفيــــر 
أدائها  تقييم  من  ا�يوائية  المؤسســات 
من  الرعاية  جودة  بمعـايير  مقارنة   Ùذاتي

خالل وضع ومتابعة خطة تطوير ذاتي.

تيسير الوصول للمؤسسات ا�يوائية التي تطبق 
التـــي بحاجة لمساندة  أو  الجــــودة  معـــــايير 
لالرتقـــــاء  لتطويرها  تبرع  أو  تطوع  خالل  من 
ل«طفــال  المقدمــة  الخدمــــات  بمستوى 
قـــاعدة  خالل  من  بها  المقيمين  والشباب 

بيانات تفصيلية.
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د. ألفت عفيفى - نائب رئيس مجلس ا�دارة و مدير التدريب والتعليم بالمعهد القومى للجودة.

د. كارى فوردمان –أستاذ بالجامعة ا�مريكية و مدير الدراسات العليا.  

د. حنان سبع – أستاذ مشارك قسم علم اجتماع وعلم ا�نسان بالجامعة ا�مريكية بالقاهرة.

د. شيرين سليمان – مؤسس ورئيس تنفيذيPERLI لالستشارات التعليمية.

أمل الجنـــدي – متطوعة في مجال البحث والتطوير.

إيـــــمان شكري – استشاري تطوير مؤسسي بشركة Finger Print للتطوير المؤسسي والتنمية البشرية.

غادة فاروق – مؤسس جمعية مشوار ومدرب.

باســـــــم صالح – شريك ومدير العمليات بشركة Great Wonders of Egypt للسياحة. 

سارة متكيس – حاصلة علي ماجستير في التنمية البشرية و علم النفس من جامعة هارفارد و ماجيستير  

                                 من جامعة هارفارد.

مها عالم -  من خريجي الدفعة ا�ولي للشهادة المهنية ومديرة جمعية بشائر الفجر.

أحمد ساجد – مدرب بناء شخصية.

مصطفى حنفي -  نائب مدير فني بجمعية رسالة ل«عمال الخيرية.

منى مصطفى  - مديرة حضانة نداء - مسئول القسم النفسي و أخصائي تأهيل أطفال ضعاف السمع. 

مبادرات وشركات  

شكرا لكل الذين ساهموا بوقتهم وعلمهم لدعم 
قضية ا�يتام في مصر  

مبادرة مبتدأ

من ضمن كوكبة من المتطوعين المتميزين ٢٠١٦ 



تطوع معانا 

تعرف على مجــــاالت التطـــــوع 
المختلفة في وطنية والتي 

تناسب جميع التخصصات والفئات 
العمرية.

المسؤولية االجتماعية 

بإمكان الشركات والمدارس 
رعاية  أنشطة وبرامج جمعية 

وطنية 

نشر فكرتنا

ساهم  في رفع وعي المجتمع 
ودوره تجاه ا�يتام بنشر فكرة 
جمعية وطنية بين أصدقائك 

ومعارفك وزمالئك فى العمل. 

تبرعات

تبرع �نشطة وبرامج جمعية وطنية 
بإمكانك التبرع في مقر الجمعية. 

ادعم 
وطنية 


