


عشــر  الفتيــة،  وطنيــة  علــى  مــرت  ســنوات  عشــر 
ســنوات مــرت علينــا ونحــن نشــهد قصصــًا إنســانية ال 

ــا. ــر له حص
نشــهد نجاحــات وإخفاقــات ونحــاول فهــم عوامــل 

النجــاح ، مثلهــا مثــل عوامــل اإلخفاقــات.
ــم،  ــاب اليتي ــل والش ــو الطف ــد وه ــك واح ــي فل ــدور ف ن
الــذي فقــد دفــئ األســرة وحنــان وتوجيــه األب واألم. 

 
ــر  ــة وتطوي ــال تنمي ــي مج ــنوات ف ــر س ــد عش واآلن بع

دور األيتــام واســتكماال لجهودنــا المســتمرة، 
ــل  ــم للتأهي ــاج اليتي ــى احتي ــاطع عل ــوء الس ــي الض نلق
ــوار  ــتكمال مش ــة واس ــع بثق ــروج للمجتم ــد للخ الجي
حياتــه بــأدوات ومفاهيــم ومبــادئ تــم تعريفــه بهــا 
وتدريبــه عليهــا منــذ الصغــر حتــى نســتطيع إطــاق 
بقدراتــه  مؤمنــا  الحيــاة،  ســباق  فــي  بثقــة  عنانــه 

للمجتمــع.  وإضافاتــه 
 

وبالتــوازي تعمــل كذلــك وطنيــة علــى تفعيــل نمــاذج 
أخــرى للرعايــة البديلــة لكــي ال تقتصــر علــى الرعايــة 

المؤسســية. 
الضــوء  إلقــاء  فــي  جهودهــا  وطنيــة  وتســتكمل 
الســاطع والتوعيــة بأهميــة كفالــة واحتضــان األطفــال 
األســر  األســر وذلــك مــن خــال تطويــر نظــام  فــي 
ــى  ــرب إل ــه أق ــن ألن ــع وزارة التضام ــاون م ــة بالتع البديل

الفطــرة.  
 

وأخيــرا وليــس آخــرا الشــكر موصــول لــكل من ســاهم 
وشــارك فــي مســاندة وطنيــة عبــر العشــر ســنوات 

للوصــول إلــى حيــاة كريمــة لــكل يتيــم. 

وطنية بدأت منذ عشر 
سنوات على الطريق 

وبإذن اهلل نصل معًا إلى 

مؤسس ورئيس مجلس إدارة

حيــــــاة 
كريــــمة 
لكل يتيم

من القلــب
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رؤيـتـنـا و رسـالـتـنـا 

قيمنا في وطنية

أهــدافــنــا
 االستراتيجية

خلــق مســتقبل أفضــل مــن الفــرص المتكافئــة لألطفــال فاقــدي الرعايــة األســرية 
مــن خــال توحيــد النظم والمعاييــر وتفعيل واعتمــاد كل مظاهر الرعايــة البديلة.

نؤمــن فــي وطنيــة أننــا ســفراء لإلنســانية ولذلــك يتســم أســلوبنا باإليجابيــة فــي أفعالنــا، وأقوالنــا، وردود أفعالنــا داخــل 
ــع  ــات جمي ــور عاق ــكل مح ــي تش ــا، والت ــاس قيمن ــي أس ــانية ه ــم اإلنس ــان بالقي ــة واإليم ــة،  فااليجابي ــارج وطني وخ

العامليــن والمتطوعيــن فــي وطنيــة مــع بعضهــم ومــع شــركاء القضيــة، والتــي تتألــف مــن أربعــة قيــم أساســية.  

مــن  اإليوائيــة  المؤسســات  تمكيــن 
الجــودة  معاييــر  منظومــة  تفعيــل 
ــا  ــبابًا ناجًح ــوا ش ــام ليصبح ــداد األيت إلع

المجتمــع. فــي  ومدمًجــا 

الرعايــة  مقــدم  مهنــة  تطويــر 
ــدة  ــة معتم ــة جاذب ــح مهن لتصب

. اجتماعيــة  مكانــة  ذات 

إعــداد  فــي  المؤسســات  مشــاركة 
شــباب االيتــام لخلق كوادر مســتقبلية 
ونشــر قصــص النجــاح لتغييــر نظــرة 

المجتمــع.

تطويــر منظومــة الرقابــة والمتابعــة 
فــي قطــاع الرعايــة البديلــة .

ــن  ــتركة، م ــم مش ــداف وقي ــو أه ــل نح ــاون ونعم نتع
عاقــات  لبنــاء  وشــفافية  بوضــوح  تواصلنــا  خــال 
يكــون  عليهــا  والمحافظــة  األخريــن  مــع  إيجابيــة 

المتبــادل.  واإلحتــرام  الثقــة  أساســها 

نثابــر لتحقيــق هدفنــا بمهنيــة مــن خــال البحــث 
ومهاراتنــا  لمعارفنــا  المســتمر  والتطويــر  الدائــم 

المهنيــة. الممارســات  بتطبيــق  وااللتــزام 

والنتائــج عــن  المهــام  تجــاه  المســؤولية  نتحمــل 
طريــق بــذل أفضل مــا لدينــا ومتابعــة العمــل بانتظام 
النتائــج  إلــى  للوصــول  منــه  االنتهــاء  يتــم  أن  إلــى 

المرجــوة.

ــق  ــل وتطبي ــرة وتفعي ــول مبتك ــم حل ــعى لتقدي نس
ــق  ــن تحقي ــج ع ــر النات ــق األث ــدة لتعمي ــكار الجدي األف

أهدافنــا. 

مقدمو رعاية الطفلالمؤسسات اإليوائية

التقييم والمتابعةالشباب 

التواصل البناء 

المثابرة والمهنية 

المسؤولية والملكية 

التفكير اإلبتكاري 

2023 -2017 
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مجلس اإلدارة 
عزة عبد الحميد

مؤسس ورئيس مجلس إدارة

عمرو شاكر
مؤسس ونائب رئيس مجلس 

إدارة

منى الشبيني
مؤسس وأمين صندوق

م.شهاب النواوي
عضو

م.توفيق الرشيدي
مؤسس وأمين عام

شريف منصور
عضو مؤسس

أحمد موسى
عضو

أسســت  فــي  عــام  1997،  جمعيــة  » نــداء«   إلعــادة  تأهيــل  األطفــال  ضعــاف  الســمع                            ودمجهــم 
ــن  ــر  م ــة  ألكث ــس  اإلدارة  كمتطوع ــس  مجل ــب  رئي ــغلت  منص ــة  وش ــدارس  النظامي ــي  الم  ف
 عقــد.  وفــي  عــام  2008  أسســت  جمعيــة  وطنيــة  لتنميــة وتطويــر  دور  األيتــام  والتــي  تقــوم 
 بإدارتهــا  حاليــًا.   و  فــازت  بجائــزة Takreem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            لعــام  2016   كأفضــل  شــخصية  عربيــة  لهــا  أثــر  فــي 

 مجــال  القضايــا  اإلنســانية.                                                                                                            

مؤســس  ورئيــس  تنفيــذي  لســتة  شــركات  تابعــة  لشــركة   
»EG Medical«    وهــي  إحــدى  الشــركات  الرائــدة  فــى  مجــال 
 الرعايــة  الصحيــة  و  الطبيــة. مؤســس و رئيــس مجلــس إدارة 

مؤسســة صحتنــا  كمــا  أنــه  عضــو  مجلــس  إدارة  بنــك
  الشفاء.                                                                                                                                                                                                                                                                                      

  »Kemet «  مهنــدس  معمــاري  ومديــر  تنفيــذي  لشــركة
 للبرمجيــات  الهندســية،                      مؤســس  لــدار  أيتــام،  وعضــو  مجلس 
 إدارة  فــي  جمعيــة  » نــداء«   لتأهيــل  األطفــال                            ضعــاف  الســمع.

استشــاري  مالــي  لشــركات  عالميــة  ومصريــة،  عضــو 
مجلــس إدارة فــي جمعيــة نــداء لتأهيــل ضعــاف الســمع ، 
 CISV International Alumni«  رئيــس مجلــس إدارة
 CISV  عضــو  مجلــس  أمنــاء مؤسســة ،  »Association
مؤسســة  فــي  إدارة  مجلــس  وعضــو   Peace Fund

صحتنــا .                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 Giza  رئيــس  مجلــس  اإلدارة  والعضــو  المنتــدب  لشــركة
Systems   لتكامــل  النظــم،  الرائــدة  فــي  مصــر  والشــرق 
 األوســط  وشــرق  أفريقيــا.  كمــا  يــرأس  مجلــس  أمنــاء 
 مؤسســة  جيــزة  لألنظمــة  التعليميــة،  وعضــو  مجلــس 
»Educate me«  وعضــو   األمنــاء  بجمعية»علمنــي« 
 بمجلــس  إدارة  “إنجــاز  مصــر”  لارتقــاء  بالشــباب  المصــري.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

أحــد  الشــركاء  الثــاث  المؤسســين  لمكتــب 
 » PricewaterhouseCoopers«    فــي  مصــر                      ســابقًا  وهــو 
 عضــو  مؤســس  وعضــو  مجلــس  إدارة  فــي جمعيــة نــداء 

. الســمع  ضعــاف  األطفــال  لتأهيــل 

  KPMG  محاســب  قانونــي  عمــل  لعــدة  ســنوات  بمؤسســة
 حــازم  حســن.  عضــو  جمعيــة  المحاســبين  والمراجعيــن 
 المصريــة  وجمعيــة  الضرائــب  المصريــة.  نائــب  رئيــس 
 جمعيــة  تنميــة  المشــروعات  الصغيــرة  والنهــوض 

                                                                                                                                                                                                                                                                     .)SECDA (  بالمجتمــع 
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منهجيتنا في عشر سنوات
تطــور جمعيــة وطنيــة برامجهــا ومشــاريعها بمــا تضمنــه آخــر مــا توصــل لــه العلــم مــن األبحــاث، وبنــاًء علــى 
ــراف  ــدم األط ــا يخ ــة، بم ــة البديل ــودة الرعاي ــر ج ــا لمعايي ــال، وطبًق ــذا المج ــي ه ــة ف ــات المهني ــل الممارس أفض

ــة. ــة الوالدي ــدي الرعاي ــال فاق ــة األطف ــة رعاي ــي منظوم ــة ف المعني

أطراف 
منظومة  

الرعاية 
البديلة 

بناء قدرات مقدمي الرعاية

تمكين المؤسسات اإليوائية

تنمية مهارات الشباب

التعاون مع وزارة التضامن االجتماعي

توعية المجتمع 

وطنيــة  جمعيــة  اســتطاعت 
التأثيــر  ســنوات  العشــر  خــال 
األطــراف  مــن  كبيــر  عــدد  فــي 

األيتــام  بقضيــة  المعنيــة 
وصل أثرنا إلى

مقدم رعاية تم مؤسسة إيوائية
تأهيلهم

طفل وصل أثرنا 
بشكل غير مباشر 

لهم

كادر من وزارة 
التضامن االجتماعي 

تم رفع كفاءتهم

مدير مؤسسة 
تم تدريبهم

فرد في المجتمع 
تم رفع وعيهم

150

80

 2000 

1,500,000

 3000 

 120
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وزارة التضامن االجتماعي
الـتـعاون مـع 
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تفعيل بروتوكول التعاون بين وزارة التضامن 
االجتماعي وجمعية وطنية 

 بناء قدرات العاملين بوزارة التضامن 

برنامج المتابع المهني 
»تدريب المدربين«

برنامج تدريب مديري 
اإلدارات االجتماعية  بوزارة 

التضامن اإلجتماعي

تتعــاون وطنيــة مــع وزارة التضامــن منــذ عــام 2013 مــن أجــل تطويــر وتوحيــد وتطبيــق معاييــر جــودة الرعايــة البديلــة مــن 
خــال مشــاريع وأنشــطة مختلفــة. وفــي أغســطس عــام 2017 تــم توقيــع بروتوكــول تعــاون بيــن وزارة التضامــن وجمعيــة 

وطنيــة ليشــمل التعــاون تطويــر منظومــة الرعايــة البديلــة والتــي تشــمل أيضــا نظــام األســر البديلــة. 
تم استكمال تنفيذ مجاالت العمل ببروتوكول التعاون في عام 2018 من خال :

ــي  ــة ف ــة الميداني ــة وطني ــرة جمعي ــى خب ــاًء عل بن
ــم  ــم تصمي ــة ت ــات المختلف ــات المؤسس تقييم
إلعــداد  للمدربيــن  المهنــي  المتابــع  برنامــج 
مجموعــة مــن المدربيــن بــوزارة التضامــن قادرين 
علــى رفــع وعــي المســؤولين بالــوزارة عــن اإلشــراف 
بأســاليب  اإليوائيــة  المؤسســات  أداء  ومتابعــة 
جــودة  معاييــر  علــى  بنــاء  المهنيــة  المتابعــة 
الرعايــة وبمــا يضمــن خصوصيــة الطفــل وصحتــه 

النفســية.

ــات  ــر إدارة المؤسس ــى تطوي ــدف إل ــج يه ــو برنام ه
مــن خــال رفــع كفــاءة الــكادر الحالــي واجتــذاب 
الصــف الثانــي لخلــق بنيــة داخليــة بالمؤسســات،  
وإيماًنــا بالمنهــج التكاملــي تــم اســتحداث هــذا 
البرنامــج التدريبــي كجــزء مــن الحقيبــة التدريبيــة 
إلدارة المؤسســات اإليوائيــة و هــو خــاص بمديــري 
اإلدارات االجتماعيــة بــوزارة التضامــن المســؤولين 
عــن تقديــم الدعــم الفنــي الــازم للمؤسســات 

ــة. اإليوائي
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تحديث معايير جودة مؤسسات الرعاية 
االجتماعية لألطفال المحرومين من 

الرعاية األسرية

معايير الجودة مع التصور الجديد للوزارة

شــاركت جمعيــة وطنيــة وزارة التضامــن فــي تحديــث 
جــودة  معاييــر  مــن  المنقحــة  النســخة  ومراجعــة 
مؤسســات الرعايــة االجتماعيــة لألطفــال المحروميــن 
مــن الرعايــة األســرية وذلــك بعــد أن اعتمدتهــا وأصدرتهــا 

األولــى فــي عــام 2014م. للمــرة  التضامــن  وزراة 
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تفعيل نظام األسر البديلة 
وســعيها  االجتماعــي  التضامــن  وزارة  رؤيــة  إطــار  فــى 
الجــاد لتطويــر منظومــة األســر البديلــة فــي مصــر لتوفيــر 
بيئــة آمنــة وحيــاة مســتقرة لألطفــال فاقــدي الرعايــة 
ــل،  ــى للطف ــة الفضل ــار المصلح ــى االعتب ــًذا ف ــرية، أخ األس
وحيــث أن »األســرة« هــي البيئــة المثلــى لتنشــئة الطفــل، 
ــرار  ــب ق ــة بموج ــر البديل ــا لألس ــة العلي ــاء اللجن ــم إنش ت
رئيــس مجلــس الــوزراء رقــم 178 لســنة 2016 لتعديــل 
بعــض أحــكام الائحــة التنفيذيــة لقانــون الطفــل الصــادرة 
فــي عــام 2010 ، والتــي تتشــكل مــن عــدد مــن الكفــاءات 
المجتمــع  هيئــات  و  المعنيــة  الــوزارات  مــن  والخبــرات 
ــر نظــام األســر البديلــة والتوســع  المدنــي مــن أجــل تطوي
ــداد  ــال إع ــن خ ــب م ــي النس ــال مجهول ــة األطف ــي رعاي ف
مشــروع قانــون جديــد يهــدف إلــى تعزيــز كفالــة األطفــال 
فــي أســر بديلــة، وتحديــد معايير لهــا، وإزالــة كافــة العقبات 
التــي تواجــه النظــام الحالــي للكفالــة، وإتاحــة تقديــم طلــب 
األســر  اســتراتيجية  وإطــاق  الكترونيــا  الطفــل  كفالــة 

البديلــة 2017-2020 والخطــة التنفيذيــة لهــا. 

ــورت  ــة ط ــر البديل ــا لألس ــة العلي ــب اللجن ــى طل ــاًء عل بن
»فيــس  مؤسســة  مــع  بالتعــاون  وطنيــة  جمعيــة 
لألطفــال فــى احتيــاج«  مقتــرح دليــل إرشــادي للخطــوات 
اإلجرائيــة لنظــام األســر البديلــة فــي مصــر بنــاًء علــى 
نتائــج دراســات ميدانيــة وبحثيــة لنظــام الرعايــة األســرية 
البديلــة ودراســة أفضــل األنظمــة والممارســات الدوليــة 
والعربيــة متبعيــن الطــرق العلميــة والمهنيــة للخــروج 
ــة  ــة المصري ــع البيئ ــب م ــي تتناس ــات الت ــب التوصي بأنس
الدليــل  المصري.يهــدف  الطفــل  قانــون  مــع  وتتفــق 
وضــع  وإجــراءات  لنظــام  خريطــة  بيــان  إلــى  اإلرشــادي 
طفــل محــروم مــن الرعايــة الوالديــة داخــل أســرة بديلــة 
صالحــة، ويعــد الدليــل ثمــرة جهــود المؤسســتين علــى 
مــدار عــام كامــل نأمــل أن يكــون بدايــة فــى طريــق تطوير 

ــر . ــى مص ــة ف ــة الكفال منظوم
كمــا تــم إقامــة حلقــة نقاشــية حــول أهميــة وتحديــات 
كفالــة األطفــال فــي األســر البديلــة لرصــد التحديــات التــي 
تواجــه تلــك األســر والعمــل علــى وضــع حلــول مقترحــة 
ضمــن محتــوى الدليــل . ضمــت الحلقــة النقاشــية عــدًدا 

مــن األســر البديلــة.
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 المؤسسات اإليوائية
تـمـكـيـن
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تقييم المؤسسات بناء على معايير الجودة 

تصميم أداة التقييم الذاتي للمؤسسات

مراحل التقييم المؤسسي

خالل 2018 وفي نطاق مشاريع جمعية وطنية   
» تم تقييم 35 مؤسسة إيوائية«

يهــدف التقييــم المؤسســي إلــى قيــاس مــدى تحقــق معايير جــودة الرعايــة البديلــة داخــل المؤسســات اإليوائية ، والتعــرف على 
نقــاط القــوة والضعــف بالمؤسســة حتــى يتمكــن فريــق التطويــر المؤسســي بجمعيــة وطنيــة مــن التدخــل المناســب لــكل 
مؤسســة ووضــع خطــة عمــل تمكنهــا مــن رفــع جــودة الرعايــة البديلــة التــي تقدمهــا لألطفــال والشــباب . بنــاءا علــى نتائــج 

التقييم.

تم تصميم أداة التقييم لتمكين المؤسسات اإليوائية من القيام بالتقييم الذاتي وقياس مدى جودة الرعاية التي 
تقدمها لألطفال/ الشباب، كما أنها تعد  نقطة البداية في تطبيق معايير جودة الرعاية البديلة داخل المؤسسة.

لكي تتمكن إدارة المؤسسة من االستفادة من األداة يجب عليها :

الحصول على 
تدريب معايير جودة 

الرعاية البديلة

التدريب على 
استخدام االستمارة 
وكيفية التحقق من 

كل مؤشر

وضع خطة عمل بناءا على 
نتيجة التقييم للبدء في تطوير 

المؤسسة واإلرتقاء بجودة 
الرعاية بها من خال تطبيق 
معايير جودة الرعاية البديلة

تقدم الدار  طلب 
لجمعية وطنية لتحديد 

موعد لعقد التقييم 
المؤسسي

كتابة التقرير النهائي 
للمؤسسة ووضع 

درجات التقييم من خال 
األداة اإللكترونية

البدء في وضع خطة 
عمل تشاركية مع إدارة 

المؤسسة بناءا على 
نتيجة التقييم

عقد مقابلة مع إدارة 
المؤسسة لمناقشة 

نتيجة التقييم

عقد المقابات داخل 
المؤسسة تشمل 
المديرين،العاملين
،األطفال والشباب

12345
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بناء قدرات إدارات المؤسسات 

ملتقى سند 

تقديم تدريبات متخصصة لمديري الدور حول سبل اإلدارة الفعالة و تطبيق الجودة من خال المعايير كجزء من برنامج إدارة 
المؤسســات الــذي تــم بالتعــاون مــع وزارة التضامن االجتماعي و قد ضــم التدريب 55 مدير من 37 مؤسســة بالقاهرة الكبرى.

أطلقــت جمعيــة وطنيــة لتنميــة وتطويــر دور األيتــام فــي عــام 
2015 ملتقــى لمؤسســي ومديــري المؤسســات اإليوائيــة الشــريكة 
لوطنيــة، بهــدف تبــادل الخبــرات بيــن المؤسســات وإيجــاد حلــول 
مشــتركة، هــذا باإلضافــة إلــى عــرض ألفضــل الممارســات المهنيــة 
المطبقــة داخــل المؤسســات وإتاحــة بعــض الفــرص التشــبيكية 

ــة.  ــة البديل ــودة الرعاي ــر ج ــق معايي ــي تطبي ــاهم ف ــي تس الت

حضــر الملتقــى ممثليــن مــن 30 مؤسســة إيوائيــة وخبــراء لمتخصصيــن فــي المجــال. كمــا تــم عــرض تجــارب ناجحــة مــن 
بعــض دور الرعايــة فيمــا يتعلــق بتعريــف األطفــال لهويتهــم وتمكينهــم مــن مواجهــة المجتمــع.

ــي  ــب النفس ــاري الط ــاد استش ــة حم ــؤوليتنا«  د. هال ــم مس ــوان »حمايته ــت عن ــة تح ــته الثاني ــي جلس ــى ف ــتضاف الملتق اس
لألطفــال والمراهقيــن والعاقــات األســرية – المركــز االستشــاري البريطانــي، والتــي أكــدت علــى أهميــة تنشــئة األطفــال علــى 
الثقــة بالنفــس وغمــر الطفــل بالحــب واألمــان لتفــادي الكثيــر مــن المشــكات الســلوكية الضــارة فــي مرحلــة المراهقــة، كمــا 
أكــدت علــى أهميــة تدريــب العامليــن بــأي مؤسســة إيوائيــة خاصــة األمهــات البديــات تدريــب متخصــص فــي رعايــة األطفــال 

فــي المراحــل األولــى مــن العمــر.

ناقــش الملتقــى فــي جلســته األولــى عــام 2018 تحــت عنــوان           
الموضوعــات،  أهــم  مــن  واحــدة  ماتربيــه«  علــى  ابنــك   «
ــال  ــأة األطف ــاه نش ــة تج ــم الخاطئ ــة والمفاهي ــوع الُهوي موض
فاقــدي الرعايــة الوالديــة وذلــك مــن خــال جلســة نقاشــية 
ضمــت المستشــار عمــر القمــاري- المستشــار القانوني لــوزارة 
التضامــن اإلجتماعــي ورئيــس اللجنــة العليــا لألســر ود.حســن 
خليــل - مديــر الشــئون الفنيــة باألزهــر الشــريف وعضــو اللجنــة 
العليــا لألســر البديلــة ود. هبــة وجيــه - أســتاذ علــم النفــس 

بالجامعــة األمريكيــة. 

خالل عام 2018
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برنامج حمايتهم مسؤوليتنا 
إن حمايــة الطفــل هــي أحــد أهــم محــاور معاييــر جــودة الرعايــة البديلــة، والتــي يتعــدى تطبيقهــا تنفيــذ الئحــة حمايــة فقــط، 
بــل هــو أســلوب متكامــل مــن ثقافــة المؤسســة فــي ممارســتها المهنيــة، منهجيــة فــي تدريــب العامليــن، ثقافــة ووعــي 
العامليــن حــول حقــوق الطفــل واإلنســان ككل، منظومــة إيجابيــة فــي إدارة المؤسســة والعامليــن والكيــان بأكملــه. لــذا 

أطلقــت جمعيــة وطنيــة بالتعــاون مــع وزارة التضامــن االجتماعــي مشــروع »حمايتهــم مســؤوليتنا«،
يهــدف المشــروع إلــى تمكيــن 60 مؤسســة إيوائيــة خــال عاميــن فــي القاهــرة الكبــرى وأربــع محافظــات أخــرى مــن وضــع 

وتفعيــل نظــام داخلــي لحمايــة أبنائهــا مــن جميــع أنــواع اإلســاءات لضمــان صحــة الطفــل النفســية والبدنيــة.
والجديــر بالذكــر أن وطنيــة قــد قامــت بتصميــم حقيبة تدريبيــة  بمســاهمة الخبراء المتخصصيــن بالمجال حــول حماية 
األطفــال،  يتــم الرجــوع إلــى الحقيبــة كدليــل لقيــاس تفعيــل وتنفيــذ حمايــة الطفــل داخــل المؤسســات اإليوائيــة  مــن خال 

تدريبــات متخصصــة للعامليــن واألطفــال عــن كيفيــة حماية أنفســهم والتصرف المناســب فــي حاالت اإلســاءات.

تم تنفيذ برنامج الحماية مع أكثر من دار خال عام 2018 منهم:

ضم عدد 18 طفلة من 5 : 12 سنة وعدد 7 مشرفات وأمهات بديات باإلضافة إلى المديرة 
وبعض من المتطوعين والكفاء.

ضم عدد 20 طفل من 5 : 9 سنوات، وعدد 3 مشرفات وأم بديلة إلى جانب الجد.

ضم عدد 25 طفل وطفلة من 9  : 12 سنة.

بيت آمنة لرعاية
 الفتيات

دار محمد عماد  راغب

بيت العيلة
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قدرات مقدمي الرعاية
بــنـــاء
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بناء قدرات مقدمي الرعاية
 مقــدم الرعايــة هــو مــن يكــون لديــه القــدرة علــى رعايــة الطفــل مــن جميــع 
الجوانــب العقليــة والبدنيــة والعاطفيــة واالجتماعيــة مــن الــوالدة حتــى 18 ســنة 
داخــل المؤسســات اإليوائيــة، فهــو يقــوم بالــدور األهــم فــي منظومــة الرعايــة، فهو 

بمثابــة األم واألب والعائلــة لألطفــال خــارج الرعايــة الوالديــة .
يتــم مــن خــال مركــز أمــان للتعلــم والتطويــر المعتمــد دوليــا مــن هيئة  بيرســون 
ــة البديلــة مــن  ــة والعامليــن بمجــال الرعاي البريطانيــة رفــع قــدرات مقدمــي الرعاي
خــال إعــداد وتنفيــذ عــدة برامــج علــى يــد متخصصيــن وخبــراء. شــملت 2018 
مجموعــة متنوعــة مــن التدريبــات المقدمــة للمديريــن، األخصائييــن ومقدمــي 

ــة. ــة الوالدي ــدي الرعاي ــباب فاق ــة والش ــات البديل ــب األمه ــى جان ــة، إل الرعاي

حصيلة هذه التدريبات كانت

قدم مركز أمان للتعلم والتطوير  تدريبات متنوعة أمثلة

مقدم رعاية حاصل 
على تدريبات مختلفة

مقدم رعاية خريج 
المؤهل المهني

143 20
مـــدير
55

الدفعة السادسة من 
البرنامج المتقدم 

لمقدمي الرعاية في تعزيز 
نمو الطفل

الدفعة الثالثة من برنامج همزة 
وصل لتأهيل حديثي التخرج، 
لخلق جيل جديد من مقدمي 

الرعاية المؤهلين

برنامج الدعم النفسي للعاملين 
بالمؤسسات اإليوائية لتعزيز 
الصحة النفسية االجتماعية 

للعاملين بالمجال االجتماعي 
واإلنساني. يتم بالتعاون مع  

جمعية قلب كبير

برنامج إدارة سلوك 
الطفل

برنامج التعلم من خالل 
اللعب

تدريبات الحماية ضمن برنامج 
»حمايتهم مسؤوليتنا«  

بهدف توعية مقدمي الرعاية 
والمديرين 
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إيمانــا بأهميــة توحيــد الرؤيــة داخــل المؤسســة اإليوائيــة لضمــان ســير العمــل طبقــا 
لمعاييــر جــودة الرعايــة تحــرص جمعيــة وطنيــة علــى أن يتلقــى جميــع العامليــن فــي 
المؤسســة اإليوائيــة التدريبــات الازمــة لضمان جــودة الرعايــة المقدمة. وعلى ســبيل 
المثــال قامــت مؤسســة أبنــاء الغــد »بناتــي« بتوقيــع عقــد تعــاون مــع جمعيــة وطنيــة  
ــم  ــان للتعل ــز أم ــال مرك ــن خ ــم م ــع كفاءته ــا لرف ــن لديه ــع العاملي ــب جمي لتدري
والتطويــر، لتلقــي مجموعــة تدريبــات وتطبيــق نظــام برنامــج الحمايــة لألطفــال، الــذي 

ضــم عــدد  18 طفــل وطفلــة مــن 6 : 11 ســنة، ومشــرفة متابعــة للبرنامــج.

التعاون مع المؤسسات اإليوائية في مجال 

الــتـعـلم والـتـطويــر 
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مــهــارات الـشـبـاب
 تـنـمـيـة
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ملتقى 
الشباب

وطنيــة«  جمعيــة  أطلقــت 
فاقــدي  الشــباب  ملتقــى 
ــمبر  ــي ديس ــة« ف ــة الوالدي الرعاي
بيئــة  يكــون  أن  بهــدف   2017
ــر لتوصيل صوتهم  داعمة،ومنب
قصــص  ونشــر  للمجتمــع 
يصبحــوا  ولكــي  نجاحهــم 
تطويــر  فــي  رؤيــة  أصحــاب 

البديلــة. الرعايــة  منظومــة 

عدد الشباب المشارك في الملتقى 31 شاًبا وشابة من 
القاهرة الكبرى واالسماعيلية تتراوح األعمار بين 18: 34 سنة 

قدم جلسة عن »دليل الرعاية الاحقة« 

قدم جلسة بعنوان »دوائر التأثير«

 قدموا جلسة بعنوان »ريادة األعمال«

قدم جلسة بعنوان »الرعاية الاحقة«

قدموا جلسة بعنوان »األطر التشريعية«

خالل سنة 2018 
تم عقد 6 جلسات بمواضيع مختلفة قدمها 

متخصصين في المجال مثل :

أ.هاني صالح

أ. أحمد اإلبياري

جمعية علشانك يا بلدي

أ.عالء عبد العاطي معاون وزيرة التضامن

أ.عالء عبد العاطي معاون وزيرة التضامن  
وأ.كارولين ماهر عضو مجلس الشعب
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التصويــر كجــزء  تــم اإلعــداد لبرنامــج 
مــن برنامــج تنميــة مهــارات الشــباب 
فــوق ال18 . ضــم البرنامــج شــباب مــن 4 

مؤسســات مختلفــة.
والجديــر بالذكــر أن المــدرب هــو المصور 
ــج  ــي برنام ــد خريج ــروك أح ــدر مب ــر ب الح
ــام  ــام ع ــباب األيت ــة ش ــة« لتنمي »فرص
ــد  ــه بع ــة مهارات ــام بتنمي ــذي ق 2012 وال

ــة . ــات متخصص ــدة تدريب ــه ع تلقي

بالتعــاون مــع شــركة intellect  تــم 
إشــتراك 12 مــن الشــباب مــن ســن 16 
إلــى 17 ســنة فــي برنامــج لرفــع الكفــاءات 
ــة  ــهم وكيفي ــم أنفس ــخصية وفه الش
التواصــل مــع األخريــن وإدارة العاقــات 

المختلفــة لتحقيــق أهدافهــم.
ــر بالذكــر أنــه قــد ضــم البرنامــج  والجدي
مجموعــة مــن مقدمــي رعايــة الشــباب 
المشــارك لضمــان متابعة واســتمرارية 

أثــر البرنامــج داخــل المؤسســات.

ســبرينج  ويــل  شــركة  مــع  بالتعــاون 
تنظيــم  فــي  الرائــدة     well spring
تنظيــم  تــم  للشــباب  المعســكرات 
معســكر للشــباب ضم 30 شــاب وشــابة 
الكتشــاف  ســنة   17 الــي   15 ســن  مــن 
بأنفســهم  ثقتهــم  وتعزيــز  قدراتهــم 
وتنميــة مهاراتهــم باإلضافــة إلــى 6 مــن 
تمكيــن  مــن  كجــزء  الرعايــة  مقدمــي 
لتواصــل  الفرصــة  إتاحــة  مــع  الشــباب 
أفضــل بيــن مقدمــى الرعايــة والشــباب 
مــن خــال األنشــطة المختلفــة لضمــان 

عاقــة إيجابيــة بينهــم .

تعزيــز وتنميــة مواهــب الشــباب هــو جــزء 
مــن بنــاء اإلنســان فــي المجتمــع ومــن 
ثــم تهتــم جمعيــة وطنيــة بالمواهــب 
الشــابة وتعمــل علــى تنميتهــا. قامــت 
بتدريــب الشــباب الفنانــة التشــكيلية رشــا 
ســليمان علــي البرنامــج الــذي ضــم عــدد 
ــا  .  11 مــن الشــباب مــن ســن 14 الــى 18 عاًم
يوفــر البرنامــج مســاحة حــرة للشــباب 
ومشــاعرهم  أفكارهــم  عــن  للتعبيــر 
الرســم واســتخدام خامــات  مــن خــال 

مختلفــة والتدريــب عليهــا .

برامج تنمية مهارات الشباب 

برنامج التصوير
برنامج الرسم الفوتوجرافي

الشباب مع
well spring 

التعاون مع
Intellect شركة 
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تـوعـيـة المـجـتـمـع
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حملة عشر سنين وطنية

معرض قصص ملهمة

خــال العشــر ســنوات  مــرت علــى جمعيــة وطنيــة الكثيــر مــن القصــص 
الملهمــة جعلتهــا أكثــر إيماًنــا بــأن األطفــال الذيــن نشــأوا فــي دور رعايــة 
األيتــام  لــو أتيحــت لهم فرصــة حقيقيــة الســتطاعوا أن يتميــزوا ويبرعوا 

ــدوا مجتمعهم.  ويفي
كمــا أن وجــود مقــدم رعايــة مؤهــل، يخلــص فــي عملــه وقــادر علــى أن 
يحتــوى هــذا الطفــل حتــى يكبــر ليصبــح شــاًبا قــادًرا علــى أن يعتمــد علــى 
نفســه، هــو عامــل رئيســي يرتكــز عليهــم مســتقبل الشــباب فــي دور 
الرعايــة. لذلــك أطلقــت جمعيــة وطنيــة حملــة توعويــة بمناســبة مرور 

عشــر ســنوات علــى إنشــائها تضمنــت الحملــة:-

احتفلــت وطنيــة هــذا العــام بعيدهــا العاشــر بطريقــة مختلفــة، 
مثــل  القاهــرة  فــي  أماكــن  عــدة  فــي  معرًضــا  أقامــت  فقــد 
)الجامعــة األمريكيــة - ســيتي ســتارز مــول - الحــرم اليونانــي 
عبــد  وســاقية  المعــادي  يــارد  كــورت   -  )Greek Campus(
احتــوى  وديســمبر،  نوفمبــر  شــهري  خــال  الصــاوي  المنعــم 
المعــرض علــى مجموعــة من القصص الملهمة ســواء لشــباب 
ومقدمــي رعايــة، وجــدوا ألنفســهم طريــق فــي تحقيــق أهدافهم 
متخطيــن كل الحواجــز والتحديــات لتســلط الضــوء علــى النماذج 
الرائعــة مــن الشــباب وأصحــاب الهمــم العاليــة .وأطلقنــا الحملة 

علــى موقــع التواصــل اإلجتماعــي Facebook  تحــت
 #وطنية_عشر_سنين_حياة_ كريمة 

#قصص_ملهمة



24

حـكايـة »بومة كريمة«

حكاية
 وطنية

أغنية »مد 
لغيرك إيد«

ــن  ــه م ــة  بهويت ــة الوالدي ــد الرعاي ــل فاق ــف الطف تعري
أهــم التحديــات التــي تواجــه القائميــن علــى رعايتــه 
وطالمــا دعــت جمعيــة وطنيــة لضــرورة وأهميــة 
تعريــف الطفــل بحقيقــة هويتــه منــذ نعومــة أظافــره 
بأفضــل وأنســب الطــرق بمــا يضمــن ســامة صحتــه 
ــا  ــهولة فيم ــع بس ــي المجتم ــه ف ــية واندماج النفس

بعــد.
األديبــة  لكاتبتهــا  كريمــة«  »بومــة  قصــة  فكانــت 
المتخصصــة  العشــماوي  أمانــي  أ.  الراحلــة  الكبيــرة 
دوليــة  جوائــز  علــى  الحاصلــة  األطفــال  أدب  فــي 
تمهًيــدا رقيًقــا لألطفــال فاقــدي الرعايــة الوالديــة عــن 
هويتهــم وتشــجيًعا علــى االندمــاج الســلس لهــم 
ــى دور  ــا عل ــا وتوزيعه ــم طباعته ــع .  وت ــي المجتم ف
األيتــام ويتــم عمــل ورش مســرحية وحكــي وتلويــن 
انطاًقــا  الهويــة  لموضــوع  كمدخــل  لألطفــال 
الفنانــة  مــن قصــة بومــة كريمــة، كمــا تطوعــت 
التشــكيلية ســلمى كمــال برســم القصــة لتقــوم 
المتحركــة  الرســوم  مــن  فيلــم  بإنتــاج  وطنيــة 

مســتوحى مــن قصــة بومــة كريمــة. 
القصــة متاحــة علــى قنــاة اليوتيــوب الخاصــة بجمعية 
ــن  ــي للقائمي ــا االلكترون ــال موقعن ــن خ ــة وم وطني
علــى رعايــة األطفــال داخــل دور األيتــام ولــكل أب وأم 
قامــوا بكفالــة طفــل فــي منزلهــم ولــكل مقــدم 
مــع  ســليمة  بدايــة  فــي  يرغــب  بديلــة  وأم  رعايــة 

ــم. ــى هويته ــرف عل ــال للتع األطف

ــة  ــبة طيب ــة مناس ــاء الجمعي ــى إنش ــنوات عل ــر س ــرور عش ــبة م ــت مناس كان
ــر  ــم قصي ــاج فيل ــال إنت ــن خ ــة م ــأة الجمعي ــبب وراء نش ــاس الس ــدم للن لنق
يحكــي قصــة مؤسســة الجمعيــة مــع قضيــة فاقــدي الرعايــة الوالديــة وحلــم 
توفيــر الحيــاة الكريمــة لــكل يتيــم. تســتطيع مشــاهدة الفيديــو مــن خــال 

ــي.  ــا اإللكترون موقعن

تــم إنتــاج أغنيــة تســلط الضــوء علــى النمــاذج الناجحــة مــن شــباب األيتــام، قــام 
بتأديتهــا الفنــان المطــرب هانــي الدقــاق عضــو »فريــق مســار إجبــاري« متطوًعــا 
لمســاندة قضيــة األيتــام، تؤكد كلمات األغنية  أن شــباب األيتــام في كل مكان 
إذا تــم إعطائهــم فرصــة الكتشــاف مواهبهــم وتنميــة مهاراتهــم وقدراتهــم 
يســتطيعون أن يتخطــوا التحديــات التــي تواجههــم لتحقيــق أهدافهــم . مــن 
الممكــن االســتماع لألغنيــة عــن طريق زيــارة موقعنــا االلكترونــي وقناتنا 

علــى اليوتيــوب .



25

آداب زيارة دور األيتام
صممــت  ورشــة  هــي  األيتــام  دور  زيــارة  آداب  ورشــة 
خصيًصــا للمتطوعيــن والكفــاء لتدلهــم علــى كيفيــة 
ــام 2018  ــدار ع ــى م ــال وعل ــع األطف ــليم م ــل الس التعام
تلقــت ثــاث مجموعــات دراســية مــن طلبــة الجامعــة 
ــن  ــاك مجموعتي ــة، كان هن ــرة الورش ــة بالقاه األمريكي
التعلــم   «  »CBL« لمجموعــة  الجمعيــة  مقــر  فــي 
المتمركــز علــى المجتمــع » وتضمنــت كل مجموعــة 
25 طالــب وطالبــة وقــد تلقــوا أيضــًا تدريــب عــن توعيــة 
عــن  المختلفــة  األهليــة  الجمعيــات  فــي  األطفــال 

مفاهيــم الحمايــة.

أمــا المجموعــة الثالثــة فتكونــت مــن 12 طالبــة فــي 
مقــرر علــم النفــس المجتمعــي وقــد تلــى حصولهــم 
علــى الورشــة تنفيــذ ورشــتي عمــل »صــوت الصــورة« 
مــع شــباب األيتــام للتعــرف علــى نقــاط القــوة لديهــم 
واحتياجاتهــم لمرحلــة الرعايــة الاحقــة بعــد تــرك 

ــة. ــات اإليوائي المؤسس
كمــا تلقــى ورشــة آداب زيــارة دور األيتــام وبرنامــج 
حمايــة األطفــال عــدد 25 طالــب وطالبــة مــن جامعــة 
لعمــل  التأهــل  بغــرض   »MOIC »نشــاط  القاهــرة 
أنشــطة مــع األطفــال فــي دور األيتــام، حيــث أنهــم 

يشــاركوا فــي تطويــر 3 مؤسســات إيوائيــة.
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فاعليات وطنية

خــــــالل2018
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حفل تكريم المؤسسات الفائزة 
بجائزة بيت الحلم ألفضل المؤسسات 

اإليوائية - الدورة الثانية 
تــم تكريــم دور األيتــام الفائــزة بجائــزة بيــت الحلــم فــي دورتهــا الثانية ألفضــل المؤسســات اإليوائية فــي مصر لعــام 2017، 
وذلــك بحضــور مديــر اإلدارة المركزيــة للرعايــة االجتماعيــة األســتاذة ســمية األلفي-ممثلــة عــن معالــي وزيــرة التضامــن، 
وبحضــور مستشــار وزيــرة التضامــن للرعايــة ا. ســحر مشــهور، وبحضــور ســفيرة يونيســف للنوايــا الحســنة الفنانــة دنيــا 

ســمير غانــم، بفنــدق ماريــوت - الزمالــك.  أدار الحفــل متطوًعــا اإلعامــي الكبيــر د. إبراهيــم الكردانــي.

محافظة القاهرة
بالمركز األول عن فئة 

أفضل المؤسسات اإليوائية.

محافظة الدقهلية 
بالمركز األول فئة جودة 

البنية  والتجهيزات.

 محافظة الجيزة 
بالمركز األول عن فئة 

جودة رعاية وحماية الطفل.

محافظة القاهرة
بالمركز األول بفئة جودة 

أفضل مقدم رعاية.

محافظة القاهرة
بالمركز الثاني فئة جودة 

البنية والتجهيزات.

محافظة اإلسماعلية 
بالمركز الثالث فئة جودة 

البنية والتجهيزات.

قامــت ســفيرة اليونيســف للنوايــا الحســنة الفنانــة دنيــا ســمير غانــم بالمشــاركة فــي إدارة جلســة نقاشــية مــع 
ممثليــن عــن الشــباب مــن دور الرعايــة الفائــزة لمشــاركة الجمهــور انطباعاتهــم عــن فــوز البيــوت التــي نشــأوا 

بهــا وعــن أحامهــم الشــخصية لمســتقبلهم ومســؤوليتهم تجــاه ذويهــم.

فـاز كـل من

 بيت الحمد
 التابع لجمعية تبارك للرعاية 

اإلجتماعية

دار محمد 
عماد راغب

 دار السنبلة
 الخضراء

دار الرحمةدار فجر اإلسالم

دار الفسطاط
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حفل تخرج مركز أمان للتعلم والتطوير 
»آمان .. رحلة علم مستمرة« 

ــة  ــودة الرعاي ــروع »جـ ــام مش ــل خت حف
لألطفــال فاقــدي الرعايــة الوالديــة« 

ــوس ــة دروس ــع مؤسس ــاون م بالتع

برعايــة معالــي وزيــرة التضامــن االجتماعــي ا. غــادة والــي، وتحــت شــعار » أمــان .. رحلــة علــم مســتمرة » أقامــت جمعيــة وطنيــة 
حفلهــا الســنوي الخامــس لتخريــج الدفعــة الخامســة مــن البرنامــج المتقــدم لمقدمــي الرعايــة فــي تعزيز نمــو األطفــال والدفعة 
الثانيــة لبرنامــج همــزة وصــل للتأهيــل والتوظيــف لخريجــي الجامعــات بالمؤسســات اإليوائيــة . كمــا تم تســليم شــهادات برامج 

مركــز أمــان المختلفــة لمقدميــن الرعايــة والشــباب.
حضــر الحفــل رئيــس اإلدارة المــــــــــركزية للرعايــة االجتــــــــماعية ا. ســمية األلفي التي أعربــت في كلمتها عن ســعادتها بتواجدها 
فــي هــذا الحفــل، وأشــارت أن هنــاك اتفــاق علــى اتخــاذ العلــم أمــان لأليتــام و فاقــدي الرعايــة الوالديــة. كمــا أشــادت بالتعــاون بيــن 
وزارة التضامــن وجمعيــة وطنيــة لرفــع كفــاءة منظومــة الرعايــة البديلــة ســواء فــي المؤسســات اإليوائيــة أو األســر البديلــة والذي 

يعــد نموذًجــا ناجًحــا للشــراكة بيــن الــوزارة والمجتمــع المدنــي.

أقامــت جمعيــة وطنيــة حفــل ختام مشــروع »جـــودة الرعايــة لألطفال 
فاقــدي الرعايــة الوالديــة« المنفــذ مــن قبــل جمعيــة وطنيــة بالشــراكة 
وتمويــل مــن مؤسســة دروســوس، ديســمبر بســاقية الصــاوي – 

بالزمالــك – قاعــة الكلمــة
ــل  ــة العم ــه وآلي ــروع ومكونات ــة المش ــن أهمي ــا ع ــل عرًض ــم الحف ض
بــه خــال 5 ســنوات كمــا ضــم أيضــا عــدة جلســات نقاشــية حــول أثــر 
ــة،  ــي رعاي ــام، مقدم ــري دور أيت ــن مدي ــتفيدين م ــى المس ــروع عل المش

ــن. ــام ومتدربي ــباب أيت ش
مؤسســة   - مصــر  مكتــب  مديــر   - البيــه  وســام  د.  أعربــت  وقــد 
ــذ  ــي تنفي ــة ف ــة وطني ــع جمعي ــاون م ــعادتها بالتع ــن س ــوس ع دروس
هــذا المشــروع أمــًلا أن يكــون ملهًمــا لآلخريــن فــي أن يكــون االهتمــام 
بالجــودة والكفــاءة هــو المحــرك األساســي الــذي يتــم مــن خــال قياس 

ــاريع. ــذه المش ــل ه ــاح مث نج
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اســتفاد مــن المشــروع عــدد مــن المؤسســات اإليوائيــة ســواء مــن خــال المنحــة الفنيــة المقدمــة مــن قبــل المشــروع أو عــن 
طريــق جائــزة »بيــت الحلــم« التــي كانــت تحــت رعايــة المشــروع أو مــن خــال تلقــي تدريبــات مــن برنامــج »همــزة وصــل« لتأهيــل 

مقدمــي الرعايــة وبرنامــج فرصــة لشــباب األيتــام .
يهدف المشروع إلى : 

المشاركة بمؤتمر المسؤولية المجتمعية الرابع
شــاركت جمعيــة وطنيــة بالملتقــى الســنوي الرابــع للمســؤولية 
المجتمعيــة - مصــر لعــرض نمــاذج ناجحــة فــي التعــاون مــع 
ــام  ــة األيت ــاندة قضي ــركات لمس ــة للش ــؤولية المجتمعي المس

ــا: ومنه
التعــاون مــع شــركة PWC فــي تطويــر أداة لتقييــم المؤسســات بنــاء 

علــى معاييــر جــودة الرعايــة.
التعــاون مــع شــركة Giza Systems فــي منــح تدريبــات صيفيــة 

ــة . ــج فرص ــباب برنام لش
التعــاون مــع شــركة إعمــار لتطويــر البنيــة التحتيــة والتجهيــزات 

اإليوائيــة. بالمؤسســات 
التعــاون مــع  MBC األمــل ومؤسســة دروســوس فــي إطــاق جائــزة 
بيــت الحلــم ألفضــل للمؤسســات اإليوائيــة. كمــا ألقــت الضــوء علــى 
عاقــة قضيــة األطفــال فاقــدي الرعايــة الوالديــة ورســالة وطنيــة 
بأهــداف التنميــة المســتدامة وخاصــة الهــدف رقــم الثامــن )العمــل 
عــدم  أوجــه  مــن  )الحــد  العاشــر  ورقــم  االقتصــاد(  نمــو  و  الائــق 

المســاواة(.

رفع كفاءة 10 من المؤسسات 
اإليوائية لتطبيق معايير جودة 

الرعاية البديلة التى تضمن بيئة 
آمنة لتنشئة األطفال والشباب فى 

المؤسسات اإليوائية.

بناء قدرات 100 من طلبة معهد 
الخدمة االجتماعية، علم نفس 

وعلم اجتماع لتأهيلهم للعمل 
كأخصائيين اجتماعيين ومقدمي 

رعاية وتوظيف المتميزين.

بناء قدرات 260 من مقيمي 
المؤسسات من األطفال 

والشباب خارج الرعاية األسرية 
باإلضافة إلى مقدمي الرعاية.

العمل على بناء قدرات إدارتين 
من إدارات وزارة التضامن 

االجتماعي )األسرة والطفولة 
والدفاع االجتماعي(.

1234

مشاركات وطنية في

مؤتمرات عام2018
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شــاركت جمعيــة وطنيــة فــي المؤتمر الســنوي بعنــوان »العمل 
لألمــم  العالمــي  االتفــاق  نظمــه  والــذي  الســام«،  أجــل  مــن 
المتحــدة بالتعــاون مــع شــبكة االتفــاق العالمــي لألمــم المتحــدة 

فــي مصــر.
عرضــت ا. ياســمين الحاجــري - نائــب المديــر التنفيــذي بجمعيــة 
وطنيــة،  التحديــات التــي يواجههــا فاقــدي الرعايــة الوالديــة بعــد 
ســن الـــ 18 ســنة، وهــو الســن القانونــي لمغــادرة دار األيتــام، مثــل 
التعليــم والســكن والصحــة وإيجــاد فــرص عمــل وهو ما يســبب 
فقــد الشــباب لســامهم الداخلــي بســبب عــدم االســتقرار. كمــا 
عرضــت قصــة نجــاح ألحــد الشــباب الذيــن تخرجــوا مــن برنامــج 
ــذي أصبــح اآلن مصــور حــر اســتطاع  فرصــة لتنميــة الشــباب وال
ــه ويندمــج فــي  علــى أن يعتمــد علــى نفســه ويطــور مــن مهارات

المجتمــع.
يهــدف المؤتمــر بتشــجيع مشــاركة الشــركات والقطــاع الخــاص 
وســلمية  آمنــة  مجتمعــات  لبنــاء  اإلنســانية  األعمــال  فــي 
المســتدامة  التنميــة  فــي  االســتثمار  خــال  مــن  وشــاملة 

فيهــا. والمســاهمة 

تــم دعــوة جمعيــة وطنيــة للمشــاركة فــي المؤتمــر الدولــي الســابع 
 )AMEPPA( لرابطــة السياســات واإلدارة العامــة في الشــرق األوســط
ــوان »  ــت عن ــرة  تح ــي القاه ــة ف ــة األمريكي ــي الجامع ــد ف ــذي عق وال
تعزيــز الحوكمــة لتحقيــق العدالــة االجتماعيــة والتنميــة اإلنســانية.«

شــاركت جمعيــة وطنيــة في جلســة نقاشــية حــول تطويــر وتطبيق 
معاييــر جــودة الرعايــة فــي المؤسســات اإليوائيــة بالتعــاون مــع وزارة 
التضامــن االجتماعــي والمجتمــع المدنــي والشــباب األيتــام وأثــر ذلــك 

علــى منظومــة رعايــة األطفــال فاقــدي الرعايــة الوالديــة. 
شارك في الجلسة النقاشية : 

ا.ســمية األلفــي رئيــس اإلدارة المركزيــة للرعايــة االجتماعيــة - 
وزارة التضامــن االجتماعــي

ا.منى الشبيني مؤسس وأمين صندوق جمعية وطنية
التقييــم  فريــق  وقائــد  تقييــم  أول  مســؤول  النمــر  ا.نهلــة 

األيتــام  الشــباب  عــن  وممثــل  وطنيــة  بجمعيــة 
PWC Egypt ا. أحمد منصور من شركة

التنفيــذي  المديــر  نائــب  الحاجــري  ا.ياســمين  أدارت الجلســة 
لجمعيــة وطنيــة 

Business for Peace مؤتمر

المؤتمر الدولي السابع لرابطة السياسات واإلدارة 
 AMEPPA  العامة في الشرق األوسط
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ــب  ــر قط ــور ا. يس ــة بحض ــنة الثاني ــة للس ــة وطني ــاركت جمعي ش
ــة  ــة وطني ــر بجمعي ــم  والتطوي ــان للتعل ــز أم ــي لمرك ــر الفن المدي
فــي  وطنيــة  جمعيــة  إدارة  مجلــس  عضــو  الشــبيني  منــى  وا. 
 CYC »ــل ــة األم ــباب »رعاي ــال والش ــة األطف ــي لرعاي ــر الدول المؤتم
ــم  ــم تقدي ــد ت ــة وق ــدة األمريكي ــات المتح ــا بالوالي ــي كاليفورني ف
ورشــة عمــل »بيــت الحلــم« رؤيــة مســتقبلية مشــتركة لألطفــال 

ومقدمــي الرعايــة بالمؤسســات اإليوائيــة«.

شــاركت جمعيــة وطنيــة بحضــور أ. يســر قطــب - مديــر الفنــي بمركز أمــان للتعلــم والتطويــر ود. هبة وجيه - أســتاذ 
علــم النفــس بالجامعــة األمريكيــة وأحــد مدربــي مركز أمــان بمؤتمــر التربيــة الدوليــة المقارنــة   CIES 2018 في مدينة 

مكســيكو بدولــة المكســيك وقــد تــم عــرض بحــث » الدمج الناجــح لشــباب األيتام فــي المجتمــع المصري«.

نظمــت الجامعــة األمريكيــة بالقاهــرة حلقــة نقاشــية بعنــوان: 
»كســر حاجــز الوصمــة المجتمعية«، وذلــك احتفاال بافتتاح قســم 
علــم النفــس بالجامعــة. ناقــش المتحدثــون الوصمــات المتعلقة 
ــراض  ــة، واألم ــخاص ذوي اإلعاق ــي، واألش ــف الجنسي/الجنوس بالعن
العقليــة، وضحايــا الحــروق، واأليتــام وغيرهــم مــن األطفــال فــي 
ــر  ــام. حض ــكل ع ــس بش ــم النف ــال عل ــية، ومج ــة المؤسس الرعاي
الجامعــة  رئيــس  ريتشــياردوني،  المؤتمــر كل مــن فرانســيس 
األمريكيــة بالقاهــرة و منــى عامــر، أســتاذ مشــارك ورئيــس قســم 
ــاش،  ــرح ش ــرة و ف ــة بالقاه ــة األمريكي ــي الجامع ــس ف ــم النف عل
خريجــة الجامعــة األمريكيــة و رئيــس منظمــة »هــاراس مــاب« و 
نجــا نجيــب، خريجــة الجامعــة األمريكيــة و مؤســس ومديــر مركز 

ــايد-أوت. ــية إنس ــارات النفس االستش
شــاركت  أ.ياســمين، نائــب المديــر التنفيــذي لجمعيــة وطنيــة 

لتطويــر دور األيتــام أيضــا فــي الحلقــة النقاشــية.

»CYC« مؤتمر رعاية األمل

2018 CIES مؤتمر التربية الدولية المقارنة

حلقة نقاشية بعنوان: »كسر حاجز الوصمة 
المجتمعية«، في افتتاح قسم علم النفس 

بالجامعة األمريكية
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ــم  ــة القس ــاريع طلب ــال مش ــن خ ــام 2009 م ــذ ع ــة من ــة األمريكي ــس بالجامع ــم النف ــم عل ــة وقس ــة وطني ــاون جمعي تتع
وطلبــة الدراســات العليــا، كذلــك مــن خــال تلقــي الدعــم الفنــي مــن قبــل أســاتذة القســم لفريــق العمــل بجمعيــة وطنيــة. 

تــم خــال 2018 بحــث كيفيــة تعظيــم االســتفادة مــن هــذا التعــاون المثمــر مــن خــال بروتوكــول تعــاون بيــن الجهتيــن.
كذلــك تــم خــال عــام 2018 التعــاون مــع خمســة أســاتذة مــن قســم علــم النفــس والهندســة المعماريــة لتقديــم الدعــم 
الفنــي لطابهــم مــن خــال برامــج تدريبيــة أو جلســات تعريفية حــول األطفال والشــباب فاقــدي الرعايــة الوالديــة لتمكينهم 

.Community Based Learning »مــن إتمــام مشــاريعهم التطبيقيــة والتــي تنــدرج تحــت »التعلــم المجتمعــي
كمــا تــم التعــاون مــع  طلبــة الدراســات العليــا بقســم علــم النفــس فــي 5 دراســات ومشــاريع مختلفة حــول منظومــة رعاية 
األطفــال والشــباب فاقــدي الرعايــة الوالديــة منهــا دراســة عــن إدارة الضغــوط لــدى مقدمــي رعايــة الطفــل وأهميــة تقديــم 
الدعــم النفســي لهــم ودراســة لتقييــم برنامــج همــزة وصــل لتأهيــل حديثــي  التخــرج للعمــل كمقدمــي رعاية ودراســة حول 

مقــدرة الشــباب األيتــام علــى التعايــش، كذلــك تقديــم دعــم نفســي لمقدمــي رعايــة الطفــل فــي أحــد دور األيتــام .
كذلــك تــم تقديــم يــوم تدريبــي لفريــق العمــل بجمعيــة وطنيــة عــن أنــواع اإلرتبــاط وتأثيــر صدمــة اإلنفصــال لدى اإلنســان من 

د. جيمــس مانــدوزا أحــد أعضــاء هيئــة التدريــس في قســم علــم النفس.  

فــي إطــار دعــم المســؤولية المجتمعيــة للشــركات للقضايــا 
الكويــت  بنــك  تعــاون  بروتوكــول  توقيــع  تــم  المجتمعيــة 
الوطنــي - NBK مصــر مــن أجــل إتاحــة فــرص تدريبيــة ضمــن 
للتعلــم  أمــان  مركــز  يقدمهــا  التــي  المتخصصــة  البرامــج  
ــة  ــة البديل ــات الرعاي ــي مؤسس ــة ف ــي الرعاي ــر لمقدم والتطوي
لتمكينهــم مــن توفيــر رعايــة جيــدة لألطفــال والشــباب وفقا 

ــة. ــة البديل ــر الرعاي لمعايي
وتشــمل برامــج التدريــب حمايــة الطفــل والبرنامــج المتقــدم 

لمقدمــي الرعايــة والدعــم النفســي لمقدمــي الرعايــة.

الشراكة مع قسم علم النفس 
بالجامعة األمريكية بالقاهرة

بروتوكول التعاون مع بنك 
NBK الكويت الوطني

شـــراكــات

خالل2018
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فــي إطــار تمكيــن الشــباب األيتــام اقتصادًيــا ودعــم تعليمهم 
توقيــع  تــم  ومســتقلين،  منتجيــن  مواطنيــن  ليصبحــوا 
ــانك  ــة علش ــة وجمعي ــة وطني ــن جمعي ــاون بي ــول تع بروتوك
يــا بلــدي للتنميــة المســتدامة بهــدف تدريــب الشــباب خريجــي 
ــال  ــى إدارة األعم ــا عل ــن 18 عاًم ــوق س ــر ف ــي مص ــام ف دور األيت
وتوفيــر منــح صغيــرة لدعــم مشــاريعهم )وهــو الســن الــذي 
يغــادر الشــاب فيــه الــدار ليبــدأ حياتــه المســتقلة بحســب 

ــل(. ــون الطف قان

فــي إطــار اهتمــام جمعيــة وطنيــة بالتعلــم واألطفــال أصحــاب 
صعوبــات التعلــم طــورت جمعيــة وطنيــة برنامــج بصــدد تطبيقــه 
ــر  ــى تطوي ــات عل ــاث مؤسس ــي ث ــار ف ــة الفن ــع مؤسس ــاون م بالتع
نظــام إدارة تعليــم األطفــال داخلهــا وكيفيــة التعامــل مــع صعوبات 

التعلــم، باإلضافــة إلــى تطبيــق معاييــر جــودة الرعايــة البديلــة. 

فــي إطــار تفعيــل نمــوذج »تبنــى دار« للشــركات لتطويــر دور الرعايــة 
قامــت جمعيــة وطنيــة بالتعــاون مــع  شــركة اســكريتينج لألعــاف 
البحريــة وشــركة اســتبداع لاستشــارات، بهــدف تطويــر مؤسســة 
بيــت العيلــة، وتــم تنفيــذ التقييــم المؤسســي علــى محــور الحمايــة 
للمؤسســة، إلــى جانــب تقديــم برنامــج الحمايــة لألطفــال، اســتفاد 
مــن البرنامــج 25 طفــل وطفلــة، المرحلــة العمريــة مــن 9 : 12 ســنة، 
إلــى جانــب تنفيــذ حفــل ختامــي للمشــروع بالمؤسســة بمشــاركة 
األطفــال والعامليــن بالشــركة. حيث تهتــم وطنية بخلق شــراكات 

مماثلــة مــع القطــاع الخــاص لتبنــي دور األيتــام وتطويرهــا .

بروتوكول تعاون وطنية مع 
علشانك يا بلدي

تعاون مع شركة اسكريتينج 
لألعالف البحرية

ــة لتنفيــذ برنامــج »حمايتهــم  الحصــول علــى المنحــة الكندي
ــال.  ــة األطف ــة حماي ــق حقيب ــؤوليتنا« لتطبي مس

يهــدف البرنامــج التدريبــي إلــى تمكيــن 20 مؤسســة إيوائيــة 
فــي القاهــرة الكبــرى مــن وضــع وتفعيــل نظــام داخلــي لحمايــة 
أبنائهــا مــن جميــع أنــواع اإلســاءات لضمــان صحــة الطفــل 

النفســية والبدنيــة .

التعاون مع الصندوق الكندي 
لدعم المبادرات المحلية 

مشروع تطبيق معايير الجودة وتطوير 
نظام إدارة التعليم في ثالث مؤسسات 

رعاية بالتعاون مع مؤسسة الفنار
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»الرعايــة الاحقــة هــي الفتــرة االنتقاليــة بدايــة من خروج الشــاب /الشــابة مــن دار األيتــام إلى أن يســتقل اقتصادًيــا ومعنوًيا 
أي مــن ســن 18 إلــى 24 ســنة«  بالتعــاون مــع مؤسســة دروســوس تطلــق جمعيــة جمعيــة وطنيــة مشــروع  يهــدف 
إلــى تطويــر منظومــة الرعايــة الاحقــة مــن خــال تأهيــل الطفــل فاقــد الرعايــة الوالديــة لاســتقالية قبــل مغادرتهــم 
وتخرجهــم مــن الــدار فــي ســن الـــ18 ســنة وفًقــا لقانــون الطفــل المصــري، ومــن خــال تطويــر نظــم وبرامــج وخدمــات 

لدعــم الشــباب األيتــام فــي المرحلــة  االنتقاليــة بيــن الســن 14 و 21 ســنة . 

مــن أجــل تســليط الضــوء وزيــادة الوعــي بأهميــة قضيــة الرعايــة الاحقــة للشــباب فاقــدي الرعايــة الوالديــة فــي مصــر 
والــدول العربيــة، تنظــم جمعيــة وطنيــة تحــت رعايــة األميــن العــام لجامعــة الــدول العربيــة الســفير أحمــد أبــو الغيــط، 
و معــــــالي وزيــرة التضامــن االجتماعــي في جمهــــــــــورية مصر العربيــــــة، أ.غـــــــــــــــادة والـــــــــــــي، مؤتمرا عربيا»ســند« 
حــول الرعايــة الاحقــة لخريجــي مؤسســات رعايــة األيتــام فــي الوطــن العربــي لمــدة يوميــن األحــد واإلثنين الموافــق 7,8 

أبريــل   2019.

يهــدف المؤتمــر إلــى االرتقــاء بنظــم وخدمــات الرعايــة الاحقــة فــي المنطقة العربيــة من خال تبــادل الخبرات وتســليط 
الضــوء علــى أفضل الممارســات القابلــة للتكرار.

ــة  ــت جمعي ــد حرص ــة، وق ــي القضي ــر ف ــر مباش ــر وغي ــكل مباش ــة بش ــراف المعني ــع األط ــر جمي ــي المؤتم ــارك ف يش
وطنيــة علــى مشــاركة أصحــاب القضيــة مــن شــباب األيتــام فــي هــذا المؤتمــر وأن يكــون لهــم دور فعــال فــى إيجــاد 

ــة. ــة الاحق ــة الرعاي ــط لمنظوم ــد التخطي ــار عن ــن االعتب ــى عي ــم ف ــذ بآرائه ــم واألخ ــة لتحدياته ــول واقعي حل

أفضل الممارسات 
في المؤسسات 

اإليوائية في مجال 
الرعاية الاحقة

اإلطار التشريعي 
لمنظومة الرعاية 

البديلة وخاصة 
الرعاية الاحقة

مشاركة الشباب 
األيتام في تطوير 
منظومة الرعاية 

الاحقة

دعم القطاع الخاص 
لمنظومة الرعاية 

الاحقة

اإلعام والدمج 
المجتمعي للشاب 

األيتام

مشروع الرعاية الالحقة

ينقاش المؤتمر عدة محاور: 

المؤتمر العربي األول للرعاية الالحقة »سند«

مـــشــاريــع

خالل2019
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جائزة 
بيت الحلم

2019
تنقسم فئات الجائزة إلى :

ــرية،  ــة األس ــدي الرعاي ــباب فاق ــال والش ــة لألطف ــاة كريم ــر حي ــل توفي ــن أج م
وفــي إطــار تفعيــل معاييــر جــودة الرعايــة البديلــة بداخــل المؤسســات اإليوائيــة 
ــتعد  ــام، تس ــة األيت ــال رعاي ــي مج ــة ف ــاذج الناجح ــى النم ــوء عل ــليط الض ولتس
جمعيــة وطنيــة للــدورة الثالثــة لـــ »جائزة بيــت الحلم » عــام 2019، للمؤسســات 

اإليوائيــة المتميــزة فــي رعايــة األطفــال والشــباب فاقــدي الرعايــة الوالديــة

فئة أفضل 
مؤسسات إيوائية

)ثاث مراكز(

فئة جودة ورعاية 
وحماية الطفل

)ثاث مراكز(

فئة جودة
 النظم اإلدارية

)ثاث مراكز(

فئة جودة
 مقدمي الرعاية

)ثاث مراكز(

فئة جودة 
البنية والبيئة 

والتجهيزات
)ثاث مراكز(
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شكرا لتطوعكم
 بالعلم والخبرة 

مراون حسين
مخرج إعالنات- قام بالتعليق 

الصوتي على فيلم حكاية وطنية.

أحمد اإلبياري 
 مدرب ، مؤسس مدرسة تدريب 
الذكاء والفكر التنفيذي - قام 
بتقديم برنامج تدريبي لشباب 

برنامج فرصة.

أ.فيصل البابلي 
استشاري إدارة أعمال ووضع 

استراتيجيات ، قدم لجمعية وطنية 
عدد من االستشارات في مجال 

التخطيط االستراتيجي.

د. عزيزة حافظ 
نائب مدير مركز ضمان الجودة 

MSA واالعتماد بجامعة
رئيس اللجنة األكاديمية لضمان 

الجودة واالعتماد. قدمت استشارات 
بخصوص جودة سير العمل .

د. جيمس ماندوزا
قسم علم النفس - الجامعة 

األمريكية بالقاهرة -  قام 
بتقديم تدريب للعاملين 

بجمعية وطنية.

هاني الدقاق
مطرب وعضو فرقة  مسار 

إجباري - قام بغناء أغنية
»مد لغيرك إيد«.

سلمى كمال 
فنانة تشكيلية 

قامت برسم قصة 
بومة كريمة.

دونا جودة
مصورة حرة- قامت بتصوير 

المادة المستخدمة في
 معارض الحملة.

د.هالة حماد
استشاري الطب النفسي للمراهقين 
واألطفال والعالقات األسرية - المركز 
االستشاري البريطاني. قدمت جلسة 

حمايتهم مسؤوليتنا بملتقى سند 
للمؤسسات اإليوائية.
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الشركاء الرئيسيين

رعاة جائزة بيت الحلمالشركاء اإلستراتچيين

رعاة  مركز  آمان

شركاء
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