
كل عام وأنتم بخیر

عید أضحى مبارك من أسرة وطنیة

بإیدك تخلي حیاتھم أجمل. صدقتك ھنلون بیھا حیاتھم، وتكون شریك معانا في ھدفنا 
"حیاة كریمة لكل یتیم." 

بدعمكم في عید األضحى ھانقدر نأھل أطفال وشباب علشان یستقلوا من الدار بشكل آمن

یمكنكم التبرع لوطنیة من خالل الحسابات البنكیة

إطالق ملتقى سند - یونیو٢٠٢١ 
"في الكفالة حیاة"

تحت رعایة وبحضور معالي وزیرة التضامن االجتماعي د. نیفین القباج أطلقت جمعیة وطنیة
جلسات ملتقى سند لعام ٢٠٢١ تحت عنوان "في الكفالة حیاة" ناقش الملتقى، األبعاد
المختلفة للكفالة، من الناحیة القانونیة والدینیة والنفسیة، بمشاركة متخصصین. كما عرض

قصص واقعیة عن الكفالة، سواء من األسر أو من الشباب المكفولین. 

https://wataneya.us17.list-manage.com/track/click?u=25ba645f10169963cf352dcf8&id=a231f2aa9b&e=737a22f632
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لمشاھدة فیدیو الملتقى واالطالع على التوصیات، اضغط ھنـا

لالطالع على توصیات الملتقى، اضغط ھنا
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إطالق مشروع األسر البدیلة الجدید 

مشروع "األسر البدیلة" سیتم تنفیذه على مدار 3 سنوات في جمیع محافظات جمھوریة
مصر العربیة، بھدف رفع الوعي وتطویر منظومة الكفالة في مصر.

توقیع بروتوكول تعاون مع مؤسسة االحتضان في مصر

مصلحة الطفل الفضلى ھي الھدف، والحیاة الكریمة لكل طفل فاقد للرعایة الوالدیة حلمنا.
لذلك أسعدنا توقیع بروتوكول تعاون مع مؤسسة االحتضان في مصر. مؤسسة مھتمة
بتشجیع األسر على االحتضان، واالجابة على تساؤالتھم وتقدیم الدعم الالزم لھم. نتمنى
توحید الجھود كي نستطیع تطویر منظومة األسر البدیلة في مصر ویكون لكل طفل فاقد

الرعایة الوالدیة الحق بأن یحیا في مجتمع یحتویھ وینتمي لھ.

وطنیة تستمر في تأھیل الشباب لالستقاللیة واالعتماد على النفس



بدأت وطنیة بتأھیل ٣٦ شاب من ٤ بیوت رعایة، من خالل برنامج تأھیل الشباب لالستقاللیة
واالعتماد على النـــفس بالتعاون مع مؤسسة دروسوس ومؤسسة ساویرس وبنك
اإلسكندریة، الذي بدأ أولى تدریباتھ للدفعة األولى من الشباب و األطفال ومقدمي الرعایة

ومدیرین الدور.  
تم اإلنتھاء من المكون األول من البرنامج (المھارات الحیاتیة) والذي یمكن الشباب من
المھارات الالزمة على تحدید األھداف واتخاذ القرار ومكونات الشخصیة والتعامل مع

الضغوطات ورصد وإدارة المشاعر وقبول الذات واالنتماء والعمل الجماعي. 
البرنامج مصمم لیعطي المھارات والمعارف الالزمة للشباب والفتیات وأیضا للقائمین على
بیـوت الرعایة لتجھیزھم لتلك المرحلة إلعدادھم وإكسابھم القدرات والمھارات الالزمة
لتحقیق انتقال ناجح إلى االستقالل فھو یتضمن مجـــموعة من التدریبات تشمل المھارات

الحـیاتیة، مھارات االستقالل، ومھارات التوظیف.

وطنیة وDell من أجل حیاة كریمة لكل یتیم

نظمت جمعیة وطنیة بالشراكة مع Dell Technologies جلسة عن الكفالة لموظفي
Dell لرفع الوعي وتقدیم الدعم المناسب في عدد من الجوانب، واالجابة على العدید من
األسئلة الخاصة بخطوات وإجراءات الكفالة في مصر. للمزید عن خدمات وطنیة للقطاع

الخاص والمسؤولیة المجتمعیة الخاصة بالشركات یمكنكم التواصل معنا على االیمیل.

وطنیة بآفاق عالمیة

قامت جمعیة وطنیة بكتابة فصل عن "الرعایة المؤسسیة
في مصر"، ضمن كتاب "رعایة األطفال والشباب

یمكنكم التواصل معنا على االیمیل لمعرفة المزید عن خدمات وطنیة

mailto:info@wataneya.org


المؤسسیة في العالم الحدیث-المنظور اإلفریقي-" الذي تم
نشره من قبل الشبكة الدولیة لرعایة الطفل والشاب.

"Residential Child and Youth Care in a
Developing World - African
Perspectives" 
یتناول الفصل تاریخ الرعایة البدیلة في مصر، ویناقش
الوضع الراھن والتحدیات التي تواجھ المنظومة، ویأخذ
القارئ في رحلة التطور وإعادة الھیكلة التي حدثت في
منظومة الرعایة البدیلة في مصر، كما یطرح حلوال
.وتوصیات لتطویر المنظومة

 وطنیة في اإلعالم

بإمكانكم االطالع على محتوى الكتاب، اضغط ھنا

https://wataneya.us17.list-manage.com/track/click?u=25ba645f10169963cf352dcf8&id=1396ecbac3&e=737a22f632
https://wataneya.us17.list-manage.com/track/click?u=25ba645f10169963cf352dcf8&id=4eb08d735c&e=737a22f632
https://wataneya.us17.list-manage.com/track/click?u=25ba645f10169963cf352dcf8&id=5b729ee456&e=737a22f632
https://wataneya.us17.list-manage.com/track/click?u=25ba645f10169963cf352dcf8&id=1aaeb6c17e&e=737a22f632
https://wataneya.us17.list-manage.com/track/click?u=25ba645f10169963cf352dcf8&id=9e8288e0bd&e=737a22f632

