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كــــــــــالم
من القلب

كانــت الثمــار دائمــا حلمــًا نصــب أعيننــا عندمــا بدأنــا بغــرس البــذور، وال علــم لنــا 
متــى يكــون الحصــاد، لكــن كان إيماننــا أنهــا بفضــل اللــه حتمــا ســتثمر يومــا مــا. بهــذا 

اليقيــن بدأنــا منــذ 13 عامــا، واآلن بــدأت البراعــم فــي شــق طريقهــا إلــى النــور. 

أصبحنــا نــرى شــباب وفتيــات مــن فاقــدي الرعايــة الوالديــة، فــي بيــوت الرعايــة، أكثر 
وعيــا، حامليــن قضيتهــم علــى عاتقهــم. وباألخــص منــذ أن كثفنا الجهــود نحو برامج 
متخصصــة للشــباب والفتيــات كبرنامــج تأهيــل الشــباب لالســتقاللية واالعتمــاد 
علــى النفــس وبرنامــج مبــادر، أصبــح هنــاك الكثيــر مــن الشــباب والفتيــات، مبــادرون 
ومثابــرون يحلمــون بمســتقبل أفضــل وحيــاة كريمــة لــكل يتيــم، يمهــدون وينيــرون 

لمــن يليهــم مــن أخوتهــم الطريــق فــي رحلــة الحيــاة.

مازالــت الرحلــة مســتمرة والحلــم ممتــد بفضــل شــركاء النجــاح وجهــود فريــق عمــل 
وطنيــة المخلــص الــذي لــه رؤيــة واضحــة وهــدف نبيــل يســعى إليــه ســعي الواثــق 

مــن النجــاح.. إيمانــا باآليــة الكريمــة “إن اللــه ال يضيــع أجــر مــن أحســن عمــال”.

مؤسس ورئيس مجلس إدارة



التقريـــــر الفنــــي لجمعيـــــة وطنيــــــة ٢٠٢1   |    3

 مؤسس  ورئيس  تنفيذي  لستة  شركات  تابعة  لشركة   “EG Medical”    وهـي  إحدى  الشركــــــــات  الرائـــدة  فـــــي  مجال 
“صحتنــــــــــا”.  كما  أنه  عضــو  مجلــــس  إدارة  مؤسســـــــــة  إدارة  مجلس  ورئيس  مؤسس   الرعاية  الصحية  و الطبية، 

“بنكالشفــــــاء”.

عزةعبدالحميد
مؤسسورئيسمجلسإدارة

أسست في عام 1997، جمعية ”نداء”إلعادة تأهيل األطفــــــال ضعــــــاف السمــــــع ودمجهم في المدارس النظـــــــــامية 
وشغلت منصب رئيــــــــس مجلس اإلدارة كمتطوعـــــــة ألكثـــــر من عقد. وفي عام ٢٠٠8 أسست جمعيـــــــةوطنيـــــــة
لعام ٢٠16 كأفضل شخصية  ”تكريم”  بجائزة  حاليًا. وفازت  بإدارتها  تقوم  والتي  األيتام  لتنميــــــةوتطويــــردور

عربية لها أثر في مجال القضايا اإلنسانية.

عمروشاكر
مؤسسونائبرئيسمجلسإدارة

مجلس اإلدارة
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م.شهابالنواوي
عضو

والشـــــــرق  مصــــــــــر  فـي  الرائدة  الشركـــــــة   ”Giza Systems“ لشركة   المنتدب  والعضو  اإلدارة  مجلس  رئيس 
األوسط وشرق أفريقيــــــــــا. كما يرأس مجلس أمنـــــــاء مؤسسةجيزةلألنظمةالتعليمية، وعضو مجلس األمناء 

بجمعية ”علمني–educate me” وعضو بمجلس إدارة ”إنجاز مصر” لالرتقاء بالشباب المصري.

م.توفيقالرشيدي
مؤسسوأمينعام

 مهندس  معماري  ومدير  تنفيذي  لشركـــة “Kemet”   للبرمجيـات  الهندسيــة،                   مؤسس  لدار  أيتــــــام،  وعضو  مجلـس
 إدارة  فـي جمعيـة“نداء”   لتــأهيل  األطفــــال                            ضعــــاف  السمــــع                                                                        .

منىالشبيني
مؤسسوأمينصندوق

السمع، عضو  لتأهيل ضعاف  “نداء”  جمعية إدارة في  عالمية ومصرية، عضو مجلس  لشركات  مالي  استشاري 
مجلس األمناء لمؤسسة  CISV Peace Fund  وعضو مجلس إدارة في مؤسسة“صحتنا”.

شريفمنصور
عضومؤسس

أحمدموسى
عضو

أحد  الشركــــــــــــــاء  الثـــــــــــــالث  المؤسسيـــــــــــــن  لمكتـــــــب  ”PricewaterhouseCoopers”   في  مصر                      سابقًا  وهو 
 عضو  مؤسس  وعضو  مجلس  إدارة  فيجمعية“نداء”لتـــــأهيل األطفـــــال ضعـــــــاف السمـــــــع.                                                                                                                                           

والمراجعين  المحاسبين  جمعية  عضو  حسن.  حازم  “KPMG“ بمؤسسة  سنوات  لعدة  عمل  قانوني  محاسب 
.SECDA المصرية وجمعية الضرائب المصرية. نائب رئيس جمعية تنمية المشروعات الصغيرة والنهوض بالمجتمع
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ــا  ــا وأقوالن ــة فــي أفعالن ــك يتســم أســلوبنا باإليجابي ــا ســفراء لإلنســانية، ولذل نؤمــن أنن
داخــل وخــارج وطنيــة. قيمنــا هــي ما تشــكل محور عالقات جميع العامليــن والمتطوعين 

مــع بعضهــم ومــع شــركاء القضيــة والتــي تتألــف مــن أربعــة قيــم أساســية.

1.التواصـــــــــلالبَنـــــــــــاء
نتعــاون ونعمــل نحــو أهــداف وقيــم مشــتركة، مــن خــالل تواصلنــا بوضــوح وشــفافية 
لبنــاء عالقــات إيجابيــة مــع اآلخريــن والمحافظــة عليهــا ويكــون أساســها الثقــة واالحتــرام 

المتبــادل.

٣.المسئوليةوالملكية
نتحمــل المســؤولية تجــاه المهــام والنتائــج عــن طريــق بــذل أفضــل مــا لدينــا ومتابعــة 

العمــل بانتظــام إلــى أن يتــم االنتهــاء منــه للوصــول إلــى النتائــج المرجــوة.

2.المثـــــابرةوالمهنيــــة
نثابــر لتحقيــق هدفنــا بمهنيــة، مــن خــالل البحــث الدائــم والتطويــر المســتمر لمعارفنــا 

ومهاراتنــا وااللتــزام بتطبيــق الممارســات المهنيــة.

٤.التفكيــــــراالبتكـــــاري
ــار الجديــدة لتعميــق األثــر  ــق األفكـــــــ ــل وتطبيـــــ نســعى لتقديــم حلــول مبتكــرة وتفعيـــــ

ــا. الناتــج عــن تحقيــق أهدافن

قيمنـــــــا 
في وطنية
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منهجية
وطنيـــــة

تمكيـــــــــن الشباب فاقدي الرعـــــــــاية 
الوالديــــــــة اقتصاديــــــــا واجتمــــــــاعيا 
لالنتقــــــــال بنجـاح للحيــاة المستقلة.

البديلــة  الرعـــــــاية  بيـــــوت  تمكيـــــــــن 
واستدامـــــــــــــــــــة  تفعيــــــــــــل  مـــــــــن 
تطبيـــــــق معـــايير جــودة الرعـــــــــــاية 

البديــــــلة.

الدراســات  برامجهــا ومشــاريعها لتحقيــق رســالتها علــى  تســتند وطنيــة فــي تطويــر 
العلميــة وأفضــل الممارســات، وطبًقــا للمبــادئ التوجيهيــة لألمــم المتحــدة الخاصــة 
بالرعايــة البديلــة ومعاييــر جــودة الرعايــة البديلــة، بمــا يخــدم األطــراف المعنيــة فــي 

الوالديــة. الرعايــة  منظومــة رعايــة األطفــال والشــباب فاقــدي 

لضمــان  الرعــــــاية  تأهيـــــل مقدمــي 
لألطفــــــــــــــــــــــــال  كريمــــة  حيــــــــــــــاة 
والشباب فاقدي الرعــــاية الوالــــدية.

تطويــــــر آليـــات المتـــابعة والتقييـــم لنظام 
الرعاية البديلة الستدامة جودة الرعــــــاية.

الدعــــــــــــوة وكسب تــــــــــــــأييد الجهــــــــــــــات 
والشــباب  األطفــــــال  لتمكيــن  المعنيـــة 

ــة. ــاية الوالديـــــــــ ــاقدي الرعــ فــ

أهدافنا
االستراتيجية ٢٠٢٣
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تحقيق رؤية
مصـــــــــر ٢٠٣٠

تعملوطنيةعلىتحقيقأهدافالتنمية
المستدامةوتحقيقرؤيةمصر2٠٣٠
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خدماتوطنيـــــةفيالرعايةالبديلة

بنــاءقدراتفريقالعملفيوطنية

التطـــــــــوعبالعلـــــموالخبــــرة

شركـــــــــــــــــــــــــاءالرحلــــــــــــــــــــــة

كيــــــــفتدعـــــــــــــموطنيــــــــــة
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وطنية بيــت خبـــــرة
في الرعاية البديلة
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٣.تطويرمعاييرجودةالرعايةالالحقةوإدارةاألزمات

طــورت وطنيــة معاييــر ومؤشــرات وأداة تقييــم للرعايــة الالحقــة وتــم تجربتهــا فــي 11 بيــت رعايــة شــريكة، كمــا 
تــم تطويــر معاييــر إلدارة األزمــات وذلــك بعــد تجربــة جائحــة كوفيــد-19. تــم مشــاركة المعاييــر المقترحــة مــع وزارة 

التضامــن االجتماعــي لتضمينهــا ضمــن معاييــر جــودة دور الرعايــة.

تســتمر وطنيــة فــي تقديــم خدمــات فــي قطــاع الرعايــة البديلــة ممــا يعــزز دورهــا كبيــت 
خبــرة فــي القطــاع ويجعلهــا نقطــة مرجعيــة للعديــد مــن أصحــاب المصلحــة. كمــا يظهــر 
ذلــك خــالل ٢٠٢1 عــن طريــق مشــاركتها الفعالــة علــى الصعيــد الدولــي واإلقليمــي 
والمحلــي فــي إصــدار ونشــر أبحــاث وكتــب ومقــاالت فــي المجــال ومــن خــالل تنظيمهــا 
إقليميــة  البديلــة ومشــاركتها كمتحــدث فــي عــدة فعاليــات  للرعايــة  لملتقــى ســند 

ــة. ومحلي

وطنية بيت خبـــــــرة 
في الرعاية البديلة

أواًل:تطويـرمنظومةالرعايةالبديلة

1.المشــاركةفــيتطويــرمســودةمشــروعقانــونالرعايــةالبديلــةبالتعــاونمــع
وزارةالتضامــناالجتماعــي

ــة،  ــة البديل ــون الرعاي وضعــت وزارة التضامــن االجتماعــي بالتعــاون مــع وطنيــة واليونيســيف مســودة لمشــروع قان
ليتنــاول جميــع جوانــب الرعايــة والدعــم المتعلقــة باألطفــال والشــباب فاقــدي الرعايــة الوالديــة ويضــع إطــار قانونــي 

لبدائــل مختلفــة لرعايــة األطفــال والشــباب.

2.المشـــــــــــــاركةفيوضعالخطـــــــــــــــــةاالستراتيجيةللرعايةالبديلة

شــاركت وطنيــة فــي يوليــو وديســمبر  ٢٠٢1 فــي ورشــتي عمــل لوضــع خطــة عمــل لتنفيــذ اســتراتيجية الرعايــة البديلــة 
والتــي أطلقتهــا وزارة التضامــن االجتماعــي فــي أبريــل ٢٠٢1. نظمــت الورشــة وزارة التضامــن االجتماعــي واليونيســف 
وبحضــور ممثليــن مــن المســؤولين فــي وزارة التضامــن ومديــري المديريــات وعــدد مــن منظمــات المجتمــع المدنــي. 
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٤.االنتهــاءمــنتطويــرالمســودةاألولــىللحقيبــةالتدريبيــةلتأهيــلاألطفــال
لالســتقاللية والشــباب

قامــت وطنيــة بتطويــر حقيبــة تدريبيــة لتنميــة األطفــال والشــباب مــن ســن 7 وحتــى ٢4 ســنة، بهــدف دعــم األطفــال 
والشــباب بمجموعــة المهــارات الالزمــة لهــم لالنتقــال بسالســة مــن الرعايــة إلــى االســتقاللية واالعتمــاد علــى الــذات. 
وقــد تــم تجربتهــا مــع 1٠٠ شــاب و شــابة و 9٠ طفــل و طفلــة بهــدف تطويرهــا وتنقيحهــا بنــاء علــى التجربــة للتأكــد مــن 

فعاليتهــا فــي إعــداد وتأهيــل األطفــال والشــباب لالســتقاللية واالعتمــاد علــى الــذات. 

تتكونالحقيبةالتدريبيةمنجلساتتعليميةتهدفإلى:

تطويـــــــــــر المهــــــــــارات الحياتيــــــــة 
األســـــــــــاسية خــــــــــاصة، مهــارات 
األهــداف،  وتحديــد  القــرار  صنــع 
والوعــي الذاتــي وإدارة المشــاعر، 
ــاعي وإدارة  ــي االجتمــــــــــ والوعــــــ

العالقــات.

علــى  جيـــــــــد  فهــم  تطويـــــــــــر 
أســس علميــة بالحمايــة والصحــة 

واإلنجابيــة. الجنســية 

األساســية  المهـــــــــــارات  تطويــر 
خاصــة  المســتقل  العيــش  فــي 
المعرفــة  اكتســاب  خــالل  مــن 
والخبــرة العمليــة فــي؛ التوعيــة 
ــانونية والرعايــة  ــالية والقــــــ المــــــ
الصحيــــــــــة )الصحــــــــة الجســدية 
والنفســية( والســالمة واألمــن.

١٢٣
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استفـــــــــــــــادمن
هذهالنـــــــــــدوات

مشـــــاركمنمصر
والوطــــنالعربــــــي

مجــال فــي العامليــن كفــاءة رفــع ثانيــًا:
الرعايــةالبديلــةمــنخاللالتعلــموالتطوير

1.منصــــــةوطنيــــــةالتعليميــــــــة

فــي ظــل التحــول الرقمــي الــذي يتجــه لــه العالــم أنشــئت 
 ،”Learn Khana“ وطنيــة منصــة تعليميــة بالتعــاون مــع
بهــدف الوصــول لعــدد أكبــر مــن مقدمــي الرعايــة األســر 
الكافلــة والعامليــن فــي مجــال الرعايــة البديلــة فــي مصــر 
والعالــم العربــي، لتقديــم برامــج متخصصــة فــي الرعايــة 
وإدارة الســلوك والحمايــة إلــى جانــب ورش قصيــرة تهــدف 
إلــى بنــاء المفاهيــم األساســية للرعايــة البديلــة مثــل معاييــر 

الرعايــة البديلــة والتقييــم الذاتــي . 

ســيتم إطــالق النســخة التجريبيــة للمنصــة فــي الربــع الثانــي 
ويتــم إطالقهــا رســميا خــالل النصــف الثانــي مــن ٢٠٢٢.

وجديــر بالذكــر أنــه تــم االســتعانة بخبــرات مــن مؤسســة 
برامــج  لتقديــم  طــرق  ألفضــل  التعليميــة  مصــر  نهضــة 

بعــد. عــن  التعليميــة  وطنيــة 

2.ســــــاعةمـــــــعخبيـــــــــر

فــي ظــل إهتمــام وطنيــة بنقــل العلــم عــن َبعــد، قدمــت 
وطنيــة سلســة مــن النــدوات تحــت عنــوان »ســاعة مــع خبير« 
بمواضيــع تخــص األطفــال ومقدمــي الرعاية والشــباب لدعم 
ومســاندة قضيــة الرعايــة البديلــة، علــى يــد خبــراء متطوعيــن 

بالعلــم والجهــد مــن أجــل حيــاة كريمــة لــكل يتيــم .
.

٣6٣
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الرعايــة مجـــــال فــي مدربيــن إعــداد .٣
البديلــة

يهــدف البرنامــج إلــى بنــاء كادر مــن المدربيــن فــي مجــال 
والخبــرات  العلميــة  المعــارف  علــى  بنــاء  البديلــة  الرعايــة 
المهنيــة  الممارســات  أفضــل  علــى  القائمــة  الميدانيــة 
تــم إتمــام الجلســات  فــي مجــال الرعايــة البديلــة ، وقــد 
الدراســية لبرنامــج إعــداد مــدرب فــي مجــال الرعايــة البديلــة 

متــدرب. لعــدد 13  )4جلســات(، 

٤.التدريبالعملــــــــيلطلبــــــةالخدمــــــــة
االجتمــــــــــاعية-جامعــةحلــوان

بالتعــاون مــع جامعــة حلــوان تــم تقديــم تدريــب ميدانــي لما 
يقــرب مــن 4٠ مــن طــالب الفرقــة الثالثــة وطــالب الفرقــة 
الرابعــة مــن كليــة الخدمــة االجتماعيــة داخــل بيــوت الرعاية، 
وتدريبهــم علــى فنيــات الممارســة المهنيــة مــع األطفــال 
فاقــدي الرعايــة الوالديــة مــن أجــل بنــاء كادر مهنــي مؤهــل 

للعمــل مــع األطفــال والشــباب ببيــوت الرعايــة.

المواضيع

رحلةالخمسسنواتاألولىللطفل- أ.د/ إيمان جاد عميد كلية التربية بالجامعة البريطانية  - بدبي.

التعلقلدىاألطفال - أ.د/ هالة حماد  استشاري الطب النفسي لألطفال و المراهقين.

التغذيةوالرياضةفيالطفولة- أ. منى حسن اخصائية تغذية دولية معتمدة من المجلس األمريكي. 

الحمايــةوالتربيــةالجنســية - د. حنــان المزاحــى دكتــوراه واستشــاري الصحة النفســية لألطفــال والمراهقين. 

دورالفــنفــيتربيــةاألطفــال - الفنانــة رشــا ســليمان فنــان تشــكيلي مــدرب تأهيــل وعــالج بالفــن.

تربيــةاألطفــالوالمراهقيــنفــيدورالرعايــةبيــنالمتعــةوالتحــدي- د/هنــا أبــو الغــار أســتاذ طــب 
األطفــال - جامعــة القاهــرة.

كيفنتعاملمعالمراهق  - د.فيروز عمر مستشار تربوي و تعليمي - مؤسسة جمعية قلب كبير.
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يهــدف ملتقــى ســند للرعايــة البديلــة، والــذي بــدأ فــي عــام ٢٠15 بدعــم مــن مؤسســة دروســوس، 
بــأن يكــون منصــة للحــوار بقيــادة الشــباب والفتيــات فاقــدي الرعايــة الوالديــة، و تبــادل الخبــرات، نشــر 
المعرفــة، وتســليط الضــوء علــى أفضــل الممارســات التــي تعــزز مصلحــة الطفــل الفضلــى وتعــزز دمــج 
الشــباب والفتيــات خريجــي بيــوت الرعايــة البديلــة فــي مجتمعاتهــم والتــي تبــدأ بالتأهيــل منــذ الصغــر 

لالســتقاللية واالعتمــاد علــى النفــس.

ثالثًا:رفـــــــعالوعــــــــيوكسبالتــــــأييد

1.ملتقىسندللرعايةالبديلة

حضرالجلسات
 

فرد

من

دول
٧٩٧٨

جاءذلكمنخاللإقامة٣ملتقياتعنبعدوهم:

تمكينالفتـــاة
فاقدةالرعاية
الوالديـــــــــــــــــة

فيالكفالة
حيــــــــــــــــــاة

منالرعـــــاية
إلىاالعتماد
علـــىالنفس

https://www.sanadegypt.com/%D9%85%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D8%A9/
https://www.sanadegypt.com/%D9%85%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D8%A9/
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رضوىالقاضي
خبير حقوق األطفال

محتـــــــاجين توعية المجتمع ألن فيه 
كتير من البنــــــات لما كنت بقـــــابلهم 
بيحكولي انهم عايزين يخرجوا يشتغلوا 
وخـــــاصة في القرى ومدن الصعيـــد، 
بس مش قادرين عشــــان المجتمع 
مش متقبلهــــــم؛ فإحنا محتــــــاجين 
نشتغل على عدد من المستويـــــــات 
عشان نقدر نســـــــاعد البنت في فترة 

االستقاللية ديه

الملتقىاألول:تمكينالفتاةفاقدةالرعايةالوالدية

تحــت رعايــة وبحضــور معالــي وزيــرة التضامــن االجتماعــي، د. نيفيــن القبــاج عقــد الملتقــى فــي مــارس ٢٠٢1 وناقــش 
تحديــات اســتقالل الفتيــات عــن بيــوت الرعايــة، وأهميــة دعمهــن وتوعيتهــن لتأهيلهــن للخــروج للمجتمــع، إلــى جانــب 
أهميــة ضــرورة التخلــص مــن الصــورة النمطيــة التــي يراهــا المجتمــع. احتــوى الملتقــى أيضــًا علــى قصــص ملهمــة 
لفتيــات قــررن مشــاركة تجربتهــن و إلهامنــا جميعــًا بقوتهــن فــي مواجهــة الصــورة الخاطئــة التــي يفرضهــا المجتمــع.

- مؤســس  الغــار  أبــو  هنــا  د.  فشــاركت  البديلــة  الرعايــة  بمجــال  ومهتميــن  وفنانيــن  كتــاب  الملتقــى:  اســتضاف 
 Plan - مؤسســة بناتــي، أ. رضــوى القاضــي - خبيــر حقــوق األطفــال، أ.ميريــل كــرم - استشــاري برنامــج ريــادة الفتيــات
international Egypt  ، الكاتبــة والسيناريســت مريــم نعــوم، الفنانــة كنــدة علــوش، فاتــن وليــد ، تغريــد أحمــد، نجــالء 

فتحــي ممثــالت عــن الفتيــات األيتــام.

فاتنوليد
ممثلة عن الشباب األيتام

مــن ضمــن الحاجــات اللــي محتاجيــن 
تقــدر  برامــج  فــي  يكــون  أن  نعملهــا 
محتاجــة  هــى  نعــرف  البنــت،  تؤهــل 
ايــه بالظبــط عشــان تقــدر  تتأهــل و 

بحياتهــا تســتقل 

كــــــــالممــــــــنســـــــــند
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الملتقىالثاني:فيالكفالةحياة 

ــو ٢٠٢1  ــي فــي يوني ــاج عقــد الملتقــى الثان ــن القب ــرة التضامــن االجتماعــي، د. نيفي ــي وزي ــة وبحضــور معال تحــت رعاي
وناقــش المفاهيــم العامــة حــول منظومــة الكفالــة فــي مصــر مــن الجوانــب المختلفــة الدينيــة والقانونيــة والنفســية 
ودور بيــوت الرعايــة والتحديــات التــي تواجههــم أثنــاء رحلــة الكفالــة ، كمــا ناقــش دور المجتمــع، والدرامــا والمبــادرات 
المجتمعيــة فــي دعــم المنظومــة. اســتضاف الملتقــى أيضــا قصــص ملهمــة ألســر كفيلــة وشــباب خاضــوا تجربــة 
الكفالــة فــي أســر وكانــت قصصهــم ملهمــة ومشــجعة للكثيــر فــي أن يقدمــوا علــى خطــوة الكفالــة بخطــى واعيــة. 

ــا لألســر  ــرة التضامــن االجتماعــي ورئيــس اللجنــة العلي اســتضاف الملتقــى المستشــار عمــر القمــاري – مستشــار وزي
البديلــة ، د. عمــرو الوردانــي – أميــن الفتــوى ومديــر إدارة التدريــب بــدار اإلفتــاء المصريــة، د. هالــة حمــاد - استشــاري 
الطــب النفســي لألطفــال والمراهقيــن ، أ.نبيلــة الجبــالوي - المديــر الفنــي لبرنامــج الدمــج األســري بمؤسســة فيــس 
لألطفــال فــي احتيــاج، م. نــورا ســليم – المديــر التنفيــذي- مؤسســة ســاويرس للتنميــة االجتماعيــة، أ.ليلــى حســني 
– رئيــس مكتــب المســؤولية المجتمعيــة والتنميــة – بنــك االســكندرية،  أ. ســمر علــي- استشــاري حمايــة األطفــال 
بالمكتــب اإلقليمــي بهيئــة إنقــاذ الطفولــة فــي منطقــة الشــرق األوســط وشــرق أوروبــا، الُمخرجــة مريــم أبــو عــوف، 
يــاال كفالــة  رشــا مكــي مؤســس مؤسســة  أ.  وأ.چيســي سيرفينكوفا-مؤسســي حملة“كفالــة”،   أ.أدهــم هاللــي 
وأ. يمنــى دحــروج مؤســس ورئيــس مجلــس إدارة  مؤسســة االحتضــان فــي مصــر،  أ.ناهــد ســعيد - مديــر دار رســالة 

.What Women Want مصــر الجديــدة، أ. مــي عبــد العظيــم - رئيــس مجلــس ادارة مجلــة

كمــا اســتضاف تجــارب فــي الكفالــة مثــل أ. رشــا فهمــي  - أول أم عزبــاء محتضنــة، أ. أمنيــة المشــد – شــابة ًمحتضــة، 
أ.تامــر ســيد - -أب ًمحتضــن.  أ.عبــد الرحمــن صابــر- ممثــل عــن الشــباب المكفوليــن ، أ.رانــدة أبــو المجــد - أم كافلــة.

د.عمروالورداني
 أمين الفتوى ومدير إدارة التدريب

بدار اإلفتاء المصرية

األطفــال هــم درة تــاج المجتمــع، واســتدامة كفالــة الطفــل تشــمل كفالتــه فــي صحتــه 
النفســية والبدنيــة  وبنــاء شــخصيته وكفالتــه فــي دينــه وعرضــه ومالــه
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اســتضاف الملتقــى: أ. عمــرو شــاكر - رئيــس مجلــس إدارة شــركات EG medical،  أ. محمــد الشــربيني - رئيــس مجلــس 
إدارة دار فجــر االســالم،  أ. ســماح أبــو العــال – مديــرة دار الفســطاط، أ. أمــال موافــي - مديــر مشــروع برنامــج المنــح 
 الجامعيــة  بالوكالــة األمريكيــة للتنميــة الدوليــة، ومــن الممثليــن عــن الشــباب مــن خريجــي بيــوت الرعايــة  شــارك 

م. رضا علي ،  أ. سحر بيومي  أ. وحيد فارس ، أ. عمر حسن.

ــره  ــرج ب ــي خ ــباب إلل ــي إن الش نفس
الــدار يكــون جاهــز للخــروج مــن الــدار 
لمــا يكــون مؤهــل نفســيا ولديــه 
إدارة  مهــارات  مــن  األدنــى  الحــد 
الحيــاة خــارج الــدار وده بيجــي مــن 

التربيــة والتأهيــل مــن الصغــر

رضاعلي
ممثل عن الشباب األيتام

الملتقىالثالث:منالرعـــــــايةإلــــــىاإلعتمادعلىالنفس

عقــدت وطنيــة ثالــث جلســات ملتقــى ســند للرعايــة البديلــة فــي نوفمبــر ٢٠٢1 تحــت عنــوان »مــن الرعايــة إلــى 
االعتمــاد علــى النفــس« بالتعــاون مــع الشــريك االســتراتيجي لجمعيــة وطنيــة -  مؤسســة دروســوس، والتــي تهتــم 
بقضيــة الشــباب فاقــدي الرعايــة الوالديــة والمقبليــن علــى مرحلــة االســتقالل واالعتمــاد علــى النفــس عالميــا.  ناقــش 
الملتقــى أهــم التحديــات التــي تواجــه الشــباب فــي مرحلــة التخــرج مــن بيــوت الرعايــة وركــز علــى أهميــة تأهيلهــم لهــذه 
المرحلــة، كمــا تطــرق لنمــاذج ناجحــة مــن الشــباب الذيــن مــروا بالتجربــة، ومديريــن ومؤسســي بيــوت رعايــة قدمــوا 

أنمــاط مختلفــة مــن الدعــم أثنــاء عمليــة االنتقــال إلــى االســتقاللية.

هــو  حاليــاً  الخــاص  القطــاع  اهتمــام 
دور  شــباب  وتوظيــف  وتعليــم  تدريــب 

المجتمــع فــي  لتمكينهــم  الرعايــة 

عمروشاكر
EG Medical رئيس مجلس إدارة شركات
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2.تعــاونوطنيــةمــعصنــاعمسلســل"ليــهأل"لرفــعالوعــيبقضيــةالكفالــةفــي
األســر

تعاونــت وطنيــة مــع كتــاب مسلســل “ليــه أل” الجــزء الثانــي، والــذي هــدف إلــى رفــع الوعــي بقضيــة 
كفالــة األطفــال األيتــام فــي األســر. قدمــت وطنيــة استشــارات للكتــاب مــن خــالل خبراتهــا التراكميــة 
فــي مجــال الرعايــة البديلــة. جديــر بالذكــر أنــه تــم تكريــم صنــاع المسلســل، السيناريســت مريــم نعــوم، 
والمخرجــة مريــم أبــو عــوف، والكاتبــة دينــا نجــم، بمقــر وطنيــة تقديــرًا لدورهــم فــي خدمــة القضايــا 

اإلنســانية.
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الرعايــة فــي الممارســات أفضــل رابعــًا:مشــاركة
المجتمــع منظمــــــات إدارة جــودة وفــي البديلــة

المدنــــــــي

1.اإلنتاجالمعرفي

كتابــة ونشــر فصــل عــن الرعايــة المؤسســية فــي مصــر فــي كتــاب دولــي حــول رعايــة األطفــال والشــباب 
 Residential Child and Youth Care in a Developing World -African“ فاقــدي الرعايــة الوالديــة

.Perspectives

نشــر مقالــة فــي مجلــة أكاديميــة دوريــة بعنــوان“رحلــةتطويــر،واعتمــاد،وتطبيــقمعاييــرجــودةالرعايــة”
 Sage و هــي مجلــة باالشــتراك بيــن جمعيــة أوديــان كيــر و ICB Journal  ضمــن مجلــة أكاديميــة دوريــة

.Journal

ــة  ــة شــاركت وطنيــــــــــ مــن خــالل وحــدة البحــوث والمعرفــــــــ
خبراتهــا مــن خــالل نشــر مقــاالت وتوصيــــــــــات والمشــاركة 

فــي: 

مشــاركة توصيــات لتعزيــز منظومــة الرعايــة البديلــة مــع لجنــة حقــوق الطفــل باألمــم المتحــدة ونشــرها فــي 
يــومالنقــاشالعــامالــذينظمتــهلجنــةحقــوقالطفــلباألمــمالمتحــدةحــولالرعايــةالبديلــة والــذي 

.zoom حضرتــه وطنيــة مــن خــالل تطبيــق

مشــاركة اثنيــن مــن خريجــي الرعايــة والعامليــن بجمعيــة وطنيــة  وهــم )نهلــة النمــر، أخصائــي أول تطويــر 
مؤسســي، ورضــا علــي، أخصائــي تســويق وتواصــل( ممثليــن لمصــر فــي يــومالمشــورةبشــأنحقــوق
الطفــلوالرعايــةالبديلــةتحويــلنظــامالرعايــةفــيأفريقيــاوالــذي تنظمــه  )CWPC( وهــي المجموعــة 
المعنيــة باألطفــال فاقــدي الرعايــة الوالديــة بأفريقيــا والــذي تــم فــي شــهر مايــو ٢٠٢1 ، تــم تقديــم مخرجــات 

اليــوم إلــى لجنــة حقــوق الطفــل التابعــة لألمــم المتحــدة لعرضهــا خــالل يــوم المناقشــة العامــة.



التقريـــــر الفنــــي لجمعيـــــة وطنيــــــة ٢٠٢1   |    ٢1

2.المشاركةفيالمؤتمراتوالملتقياتالمحليةوالدوليةواإلقليمية

شــاركت وطنيــة خــالل ٢٠٢1 فــي عــدد مــن المؤتمــرات والملتقيــات لعــرض أفضــل الممارســات لديهــا 
فيمــا يتعلــق بريــادة وجــودة إدارة مؤسســات المجتمــع المدنــي وفيمــا يتعلــق بالرعايــة البديلــة، 
وقــد انضمــت جمعيــة وطنيــة إلــى الشــبكة اإلقليميــة للمســؤولية المجتمعيــة وهــي شــبكة معنيــة 
بالقضايــا االجتماعيــة وتعقــد مؤتمــر ســنوي حــول رعايــة األيتــام، وأيضــًا تقــوم بعقــد الكثيــر مــن 

الفعاليــات والبرامــج التدريبيــة. اســتطاعت المشــاركة فــي:

أ.الملتقــــــــىالتدريبــــــــيالثـــــالثلقــادة
فــي األيتــام رعايــة مؤسســات وخبــراء
الشــبكة - 2٠21م لعــام العربيــة الــدول
المجتمعيــة للمسؤوليــــــة اإلقليميـــــــــة

تنــاول الملتقــى منهجيــات متقدمــة فــي تعزيــز الشــراكات 
المســؤولة لتجويــد خدمــات رعايــة األيتــام وشــاركت بــه ا. 
ياســمين الحاجــري، المديــر التنفيــذي بوطنيــة وا. نهلــة النمــر، 
التقييــم  فريــق  االجتماعــي وقائــد  التضامــن  وزارة  ســفيرة 
المؤسســي بوطنيــة حــول منهجيــة تطويــر دور رعايــة االيتــام 

لتطبيــق معاييــر الجــودة.

ب.القمــــــــــــــةالسنويــــــــــةالدوليــةالثانية
مجــــــــال فــي الرائــــــــــدة للمؤسســـــــــــات

2٠21 المجتمعيــة المســؤولية

الفاعلــة  المجتمعيــة  “المبــادرات  موضــوع  تحــت 
شــاركت  أفضــل”،  عالــم  إلــى  الطريــق   للمؤسســات.. 
بقصــة  بوطنيــة  التنفيــذي  المديــر   - الحاجــري  ياســمين  ا. 
وطنيــة ودورهــا كأحــد مؤسســات المجتمــع المدنــي الرائــدة 

فــي مجــال المســؤولية المجتمعيــة.

https://www.facebook.com/events/2749527335312375/
https://www.youtube.com/watch?v=x-NGRv-ezUU&feature=youtu.be
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ج.ملتقىأخالقيـــــــاتالعمـــــــلواألعمال
للمســؤولية اإلقليميــة للشــبكة  التابــع

المجتمعية

شــاركت وطنيــة كأحــد مؤسســات المجتمــع المدنــي الرائــدة 
فــي مجــال تطبيقــات أخالقيــات األعمــال.

د.ورشــــــــــة“األيتـــــــــامفــــــــاقديالرعايــة
ــة” األســرية:نحــوفــرصمتكافئ

بوطنيــة،  التنفيــذي  المديــر  الحاجــري،  ياســمين  ا.  قدمــت 
والمعرفــة  البحــوث  إدارة  مديــر  حســانين،  إمــام  ا.نهــى  و 
بوطنيــة ورشــة “األيتــام فاقــدي الرعايــة األســرية: نحــو فــرص 
ــام. أدار الجلســة  ــة األيت متكافئــة” والتــي نظمهــا إتحــاد رعاي
أ.فــادي اســكندراني - المديــر التنفيــذي التحــاد رعايــة األيتام.

ه.التخطيطاالستراتيجيوإدارةالتغييرللمؤسسات

ــة وأفضــل الممارســات فيمــا  ــة وطني ــة ورشــة عــن تجرب ــة وطني بالتعــاون مــع مؤسســة دروســوس قدمــت جمعي
يتعلــق بالتخطيــط االســتراتيجي وإدارة التغييــر لشــركاء مؤسســة دروســوس مــن المجتمــع المدنــي فــي مصــر 

ولبنــان.  واألردن 

المهتميــن مــن ٢٠٠ الورشــة حضــر
مــن الوالديــة الرعايــة فاقــدي بقضايــا

العالــم. حــول دولــة ٣5

وتعرفالمشاركونفيالورشةعلى:

كيفية وضع خطة عمل لتنفيذ االستراتيجية 

كيفية إشراك العاملين بالجمعية أو المؤسسة في وضع الخطة العمل

كيفية عمل قياس جودة تنفيذ الخطة االستراتيجي

https://www.socialresponsibilityunion.org/index.php/2020-01-06-11-18-40/business-and-work-ethics-forum
https://www.google.com/url?q=https://fb.watch/cikCGKR-Q3/&sa=D&source=docs&ust=1649851619759474&usg=AOvVaw1sPjBgfTVMSTZiz2hX4wuO
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و.المائــدةالمســتديرةحــولدورالمنظمــاتاألهليــةفــيتحقيــقالهــدفالرابــع
مــنأهــدافالتنميــةالمســتدامة“التعليــمالجيــد“

الخيــري والتنمــوي  العطــاء  لريــادة  الخيــر  الثالثــة “لجائــزة مصــر  الــدورة  شــاركت جمعيــة وطنيــة ضمــن فعاليــات 
المســتدام” برعايــة وزارة التضامــن فــي المائــدة المســتديرة الثانيــة ، بحضــور د. رضــا حجــازى نائــب وزيــر التعليــم  
لشــؤون المعلميــن، ود. يوســف وردانــي، مســاعد وزيــر الشــباب والرياضــة ود.إقبــال الســملوطي، رئيــس لجنــة تحكيــم 
الجائــزة وعضــو مجلــس أمنــاء مؤسســة مصــر الخيــر، وممثلــي الجهــات المهتمــة بقضايــا التعليــم وعــدد مــن الخبــراء 

وممثلــي المنظمــات األهليــة فــي ضــوء رؤيــة مصــر للتنميــة االســتراتيجية ٢٠3٠.

Qualify Summit 2021ز.المشاركةفي

 Qualify Summit 2021 شــاركت وطنيــة للعــام الثانــي ممثلــة فــي أ. ياســمين الحاجــري المديــر التنفيــذي فــي
.Grants &  Proposal Writing بورشــة حــول كتابــة مقترحــات المشــروعات التنمويــة

ح.المشاركةفييومالتطوعالعالمي

شــاركت جمعيــة وطنيــة فــي اليــوم العالمــي للتطــوع 
الــذي نظمتــه منظمــة UNV تحــت رعايــة وزارة التضامــن 
العمــل  بتقديــم ورشــة عمــل عــن “ثقافــة  االجتماعــي 
التطوعــي بــدور الرعايــة”  للتعــرف علــى أفضــل الطــرق 
الرعايــة  بيــوت  فــي  والشــباب  األطفــال  مــع  للتطــوع 

تجاههــم. المتطــوع  ومســؤوليات 
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إدارة مجلــس ورئيــس مؤســس تكريــم
وطنيــة جمعيــة

 تــم تكريــم مؤســس ورئيــس مجلــس إدارة جمعيــة وطنيــة 
أ. عــزة عبــد الحميــد   باختيارهــا ضمــن الشــخصيات األكثــر 
تأثيــرًا فــي مجــال المســؤولية المجتمعيــة لعــام ٢٠٢1 مــن 

اإلجتماعيــة. للمســؤولية  اإلقليميــة  الشــبكة  إصــدارات 

مصــر  ســيدات  مبــادرة  قبــل  مــن  أيضــا  اختيارهــا  تــم  كمــا 
فــوق  »الخمســين  قائمــة  فــي   )Women of Egypt(
الخمســين« التــي تتضمــن ســيدات رائــدات مثابرات وبالنســبة 
لهــن العمــر مجــرد رقــم وذلــك احتفــاًء بمشــوار حياتهــا التــي 

قضتهــا مازالــت فــي خدمــة المجتمــع .

وبنهايــة العــام كرمــت أ.عــزة عبــد الحميــد، ضمــن فعاليــات 
مؤتمــر مبــادرون، لتيســير ســبل اإلتاحــة والدمــج لألشــخاص 
التضامــن االجتماعــي  ذوي اإلعاقــة والــذي تنظمــه وزارة 

تحــت رعايــة رئيــس مجلــس الــوزراء د.مصطفــى مدبولــي.
الرائــد ألكثــر مــن عشــرة  التطوعــي  التكريــم لدورهــا  يأتــي 
أعــوام كمؤســس ورئيــس مجلــس إدارة جمعيــة نــداء لتأهيــل 
االطفــال ضعــاف الســمع، حيــث أسســت مــن خــالل الجمعيــة 
أول وحــدة لألطفــال الصــم والمكفوفيــن الذيــن كان يتــم 
علــى  مســاعدتهم  لتأهيلهــم  عقليــا  متخلفيــن  تصنيفهــم 

التواصــل مــع العالــم الخارجــي ودمجهــم فــي المجتمــع.

خامسًا:تكريــــــــمجهـــــــودوطنيــــــــــة

ــر ــةالتطوي ــلجمعي ــةمــنقب ــموطني تكري
التميــز جائــزة ضمــن PDF والتنميــة
لمنظمــاتالمجتمــعالمدنــيفــيدورتهــا

لخامســة ا
التأهيــل  مشــروع  خــالل  مــن  للجائــزة  وطنيــة  تقدمــت 
بــدور  والشــباب  لألطفــال  الالحقــة  والرعايــة  لالســتقاللية 
الشــباب  تمكيــن  إلــى  المشــروع  يهــدف  األيتــام.  رعايــة 
الناشــئين فــي دور رعايــة األيتــام اقتصاديــا واجتماعيــا مــن 

المجتمــع. فــي  ودمجهــم  اســتقالليتهم  خــالل 

https://www.facebook.com/ngopdf/videos/529498758352420/
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األطفالوالشباب

تعمل وطنيـــــة على
ثالث محـاور رئيسية 

من خالل تقديم خدمات في التعلم والتطويـــر، واالستشـــارات، واإلنتاج المعرفـــي

األســـرالكـــــافلةبيـــــــوتالرعــــــــاية
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بيوت الرعاية
٢6١٠٠

مقدم رعايةبيت رعاية

مستفيــــــــدي  ٢٠٢١
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البيــت هــو المصــدر األساســي الــذي يمــد الطفــل والشــاب بالثقــة والدعــم منــذ نعومــة 
اظافــره إلــى أن يســتقل ويبــدأ مشــوار حياتــه. 

بيـــــــــــوت الرعــــــاية

التقريـــــر الفنــــي لجمعيـــــة وطنيــــــة ٢٠٢1   |    ٢7

أ.محمدالشربيني
رئيس مجلس إدارة دار فجر االسالم

الزم بيــوت الرعايــة تضــع نظــام لتأهيــل الشــباب لتحضيرهــم لالنتقــال للعالــم الخارجــي 
قبــل خروجهــم ومــع طــرح اختيــارات تســاعدهم علــى التفاعــل مــع المجتمــع

ــالزم ــمالدعــمال ــىتقدي ــةعل تعمــلوطني
ــةمــنخــالل: لبيــوتالرعاي

الرعايــة بيــوت وتطويــر تقييــم أوال:
يتيــم  لــكل كريمــة حيــاة لتقديــم

تمكيــن  علــى  وطنيــة  جمعيــة  عملــت   ٢٠٢1 عــام  خــالل 
بيــوت الرعايــة مــن أجــل تقديــم الحيــاة الكريمــة لــكل يتيــم 
بتطبيــق معاييــر جــودة الرعايــة البديلــة مــن خــالل الدعــم 
ــي تشــمل  ــة الت ــة وطني ــى منهجي ــذي يعتمــد عل ــي، ال الفن
التشــاركية  والخطــط  الرعايــة  لبيــوت  الشــامل  التقييــم 
لتطبيــق معاييــر الجــودة واالستشــارات الفنيــة التــي تدعــم 

مســيرة التطــور. 
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٣١٠٠
١٣ مؤسســــــــــاتمن

الدفاعاالجتماعي

مقدمرعاية

بيــــــــترعـــــــاية

منخاللموضوعـــــــاتتدريبيـــــــــةمثل:

 تدريــب معــــايير جــــــودة 
الرعاية والتقييم الذاتي

تدريب تعزيز التعلمتدريـب إدارة السلوكتدريـــب الحماية

قدمــــــتوطنيـــــــــــــة

استطاعتوطنيةتقديمخدمةالتقييمالشاملإلى

٤بيوترعاية

وبالتعـــــاونمـــــــع

التقييم الشامل
رفع كفاءةإلى

الدعم الفني
إلى



التقريـــــر الفنــــي لجمعيـــــة وطنيــــــة ٢٠٢1   |    ٢9

الشبــــــــــاب تأهيــــــــــل برنـــــــــامج ثانيــا:
ــىالنفــس لالســتقالليةواالعتمــادعل

االجتماعــي ومؤسســة  التضامــن  وزارة  مــع  بالتعــاون 
ــرس وبنــك اإلســكندرية  دروســوس ومؤسســة ساويـــــــ
تأهيـــــــــل  مشــروع  وطنيــــــــــة  جمعيــــــــــة  أطلقــت 
الشبـــــــــاب لالســتقاللية واالعتمــاد علــى النفــس فــي 
الشــباب  تمكيــن  إلــى  المشــروع  يهــدف  يوليــو ٢٠19. 
واجتماعيــا  اقتصاديــا  األيتــام  رعايــة  دور  خريجــي 
لالســتقاللية واالعتمــاد علــى النفــس مــن خــالل تطويــر 

الالحقــة.  الرعايــة  منظومــة 

يسعىالمشروعلتحقيق٣ أهدافرئيسيـةبنهايةعام2٠2٤

رفع قدرات 5٠٠شابمن
بيوتالرعـــــــاية بالمهارات 
الحياتية الالزمة لالستقالل 

اآلمن.

توفيـــــــــربيئــــــةداعمــــــــةتمكــن 
خريجــي بيــوت الرعايــة وتعــزز مــن 

دمجهــم فــي المجتمــع.

تطويــر نظــم اإلدارة فــي 2٠ بيت
رعايــة لتأهيــل أبنائهــا لالســتقالل 

والدمــج اآلمن.

الهدف
الثالث

الهدف
الثاني

الهدف
األول

https://www.youtube.com/watch?v=kbV0QZQiFX4&feature=youtu.be
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وقدتمبالتعاونمعبنكاإلسكانوالتعمير
 الراعي الرسمي للبرنامج  -  الدفعة الثامنة

تقديمالبرنامجعنُبعدإلى١6متعلممنمقدميالرعاية
وكوادروزارةالتضامناالجتماعيالقائمينعلىاإلشرافعلىبيوتالرعاية

من محافظات القاهرة والجيزة واإلسكندرية والدقهلية  والشرقية واإلسماعيلية  وأسيوط

*لالطالععلىماتمفيالهدفاألولوالثالثالذهابلقسماألطفالوالشباب*

المتقــدملمقدمــــــي البرنـــــــــــامج ثالثــا:
الرعايــة

هــو األول مــن نوعــه فــي جمهوريــة مصــر العربيــة متخصص 
فــي مجــال رعايــة الطفــل والمراهــق والــذي يقــوم بتأهيــل 
الفنيــة المتخصصــة  الرعايــة لتحصيــل المعــارف  مقدمــي 
والممارســات الفنيــة األساســية فــي رعايــة وتعزيــز نمــو 
الطفــل منــذ الــوالدة إلــى 18 عــام . البرنامــج معتمــد دوليــًا 

مــن هيئــة بيرســون البريطانيــة .

آليات التواصل بين 
مقدمي الرعاية واألطفال

التخطيط 
االستراتيجي

رفع احتياجات
مقدمي الرعاية

الدعم النفسي
لمقدمي الرعاية

منخاللالبرنامجاستطاعتوطنيةتقديمالدعمالفنيلعدد١٣منبيوت
الرعايةمنخاللتقديممجموعةمنالتدريباتالميدانيةمثل
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فــي إطــار الشــراكة مــع مؤسســة مصــر الخيــر تــم توقيــع بروتوكــول تعــاون بعنــوان” تطويــر وتطبيــق مدونــة 
ســلوك إدارة الجمعيــات العاملــة مــع األطفــال فاقــدي الرعايــة الوالديــة”، مــن أجــل تطويــر نظــم إدارة الجمعيــة 
واالرتقــاء بجــودة رعايــة األطفــال والشــباب داخــل بيــوت الرعايــة، لتحقيــق االســتدامة وتحســين مســتوى الخدمــة 

المقدمــة بمــا يضمــن مصلحــة الطفــل الفضلــى.

رابعا:تطويرمدونةسلوكإداراتالجمعياتالتابعلهابيوتالرعاية

تمتنفيذتقييمفنيوإداريإلى5بيوترعاية

باإلضافة إلى تقديم االستشارات الفنية وزيارات الدعم الميدانية مع القيام بعمل تقييم نهائي للوقوف على 
مستوى تقدم بيت الرعاية من حيث تقديم جودة الرعاية المطلوبة

تمتنفيذبرامجتدريبيةمتخصصةلبناءورفعقدراتهمتشمل

تدريب التخطيـــــــــط 
 التشغيــــــــــــــــــــــــلـــــي 
للمنظمات األهلية

إدارة الجهود التطوعية 
بالمنظمـــــــات األهليـــــة

الحكم الجيد واإلدارة 
الرشيدة بالمؤسسات

تصميم وإدارة النظام 
المــــــــــــــــــالي واإلداري 
بالمنظمـــــــات األهلية 
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األطفال والشباب
٣٢٠١5٠

شاب وشابةطفــــــــــــــــــــــــل

مستفيــــــــدي  ٢٠٢١
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يحصــل الشــباب فاقــدي الرعايــة الوالديــة علــى حيــاة مســتقرة وآمنــة إذا تــم تأهيلهــم 
تأهيــل جيــد قبــل خروجهــم مــن بيــوت الرعايــة بفتــرة كافيــة لكــي يســتطيعوا االعتمــاد 

علــى أنفســهم بثقــة ويحصلــوا علــى الدمــج الصحــي فــي المجتمــع .

األطفــــــال
والشبـــــــــــــــاب

كريــــــــــمشريـــــــــف
أحد المشاركين في برنامج الشبـــاب

اتعلمت في برنامج تأهيل الشباب اني اسعى ورا حلمي و هوصل

أواًل:الشبــــــــــاب
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يهــدف البرنامــج لتأهيــل الشــباب لالســتقالل بعــد الخــروج مــن الــدار واالعتمــاد علــى النفــس واالندمــاج مــع المجتمع 
بشــكل آمن.

تمكينالشبابمنخالل:

1.برنامجتأهيلالشبابلالستقالليةواالعتمادعلىالنفس 

تمتقديمالبرنامج

لــ

شــــابوفتــــاة

من

دوررعـــــــــاية
١٣٠٩
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 تم تطوير البرنامج من قبل فريق العمل بجمعية وطنية ومجموعة من الخبراء في المجال

وتعاونتوطنيةمعمجموعةمنالشركاءلتنفيذه:
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مكونــــــــاتالبرنــــــــامجاألساسيــــــــة

مسكني

بيئتي

أمني وسالمتي

صحتي

غذائي

معامالتي القانونية 
األساسية

معامالتي المالية 
األساسية

استثماراتي

العالقات والحدود 
الصحية وغير الصحية

التربية الجنسية

مهــــــــارات
العيشالمستقل

كتابة السيرة الذاتية 

إجراء المقابالت المهنية 

معرفة نقاط قوتي 

البحث المهني عن 
الوظائف 

التعرف على آداب بيئة 
العمل

مهـــــــارات
التأهيلللتوظيف

مكونات الشخصية 
والبيئة المحيطة 

 اتخاذ القرار 

 تحديد األهداف 

رصد وإدراك المشاعر

 إدارة المشاعر

 التعامل مع الضغوطات

 الرعاية الذاتية )الحدود(

 من أنا؟ نقاط القوة وما 
أنا فخور به 

 االنتماء وقبول اآلخر 

 مهارات التواصل 

 الذكاء االجتماعي وبناء 
عالقات صحية مع 

اآلخرين 

 العمل الجماعي وحل 
المشكالت

المهارات
الحيــــاتية
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تــم تكريــم  ٣6 شــاب مــن  الدفعــة األولــى للبرنامــج المقــدم للشــباب المقبليــن علــى التخــرج مــن بيــوت الرعايــة 
مــن أجــل تمكينهــم لخــوض معتــرك الحيــاة بعقــل واعــي وقلــب مطمئــن.

كمــا تــم تكريــم مســؤولي ومقدمــي رعايــة الشــباب الذيــن قدمــوا االهتمــام والتشــجيع للشــباب طيلــة فتــرة البرنامــج. 
باإلضافــة إلــى تكريــم مجموعــة مــن الخبــراء المتطوعيــن بالعلــم والجهــد وعــدد مــن شــباب ملتقــى الشــباب الذيــن 

ســاهموا فــي نجــاح البرنامــج بمــا قدمــوه خبــرات مــن أجــل حيــاة كريمــة لــكل يتيــم .  

حفلإتمـــــــــــامالدفعـــــــــةاألولىلبرنامجتأهيلالشبــــــــاباالستقالل
واالعتمــــــادعلىالنفس

https://www.facebook.com/watch/?v=2716915581951331&ref=sharing
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عمـــرأحمد
مشـــــــارك

بيوميجمال
مقدم رعــــاية

خالدمحمد
مشـــــــارك

أحمدعبدالحميد
مشـــــــارك

باسمإبراهيم
مشـــــــارك

عليعبدالرحمن
مشـــــــارك

رضــــــــاصالح
مقدم رعــــاية

منأقوالالشبـــــــــابومقدميالرعــــــــاية

بعد البرنامج بقيت ملتزم في دراستي، 
وملتزم في التمارين، إحساسي 

بالمسؤولية زاد

كثر  أصبحت بتعامل بطريقة مهنية أ
بعد حضور البرنامج

كتشفت في  ا
نفسي حاجات 

ايجابية كتير

اتعلمت ازاي أعتمد 
على نفسي من األلف 

إلى الياء

اتعلمنا 
مانقولش أنا، 
الزم نقول إحنا

من الحاجات اللي عجبتني إني اتعرفت 
على شباب من بيوت تانية ودلوقتي 

احنا اصحاب

البرنامج سهل عملية التواصل بينا 
وبين الشباب في البيت

https://www.facebook.com/watch/?v=309399274633415&ref=sharing
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مــن أجــل تمكيــن وتطويــر مهــارات الشــباب فاقــدي الرعايــة الوالديــة للفئــة العمريــة فــوق ســن 18، أطلقــت وطنيــة 
اإلســكندرية  وبنــك  دروســوس،  مــع مؤسســة  بالتعــاون  تقدمهــا جمعيــة وطنيــة،  منحــة  وهــو  “مبــادر”  برنامــج 
ومؤسســة ســاويرس والشــريك المنفــذ LEADERSHIP HUB، لخلــق كــوادر مســتقبلية و قيــادات مجتمعيــة قادريــن 
علــى تحمــل مســؤولية القضايــا والتحديــات التــي تواجــه فاقــدي الرعايــة الوالديــة التــي هــم أكثــر فهمــا لهــا وأقــدر 

لخلــق حلــول مبتكــرة للتعامــل معهــا. 

ــز مــن  ــة التــي أسســها د. مارشــال جان ــادة المجتمعي ــاء علــى  محتــوى مــن برامــج القي ــادر تــم تصميمــه بن برنامــج مب
جامعــة هارفــارد فــي الواليــات المتحــدة. يهــدف البرنامــج بشــكل تفاعلــي تطبيقــي كيفيــة التعبيــر عــن الــذات وحكــي 
القصــص الشــخصية والدوافــع وايضــًا كيفيــة بنــاء عالقــات لتمكيــن وقيــادة اآلخريــن، وكيفيــة بنــاء اســتراتيجية وهيــكل 

للمشــاريع المجتمعيــة الخاصــة بالشــباب فاقــدي الرعايــة الوالديــة.

تمتقديـــــــــم

2.إطالقبرنــــــــامجمبــــــــادر

الدفعـــــــةاألولـــــــى

بيوترعايةشــــــــــابجلســـــــــات
١ ٠١ ١٧

من لــ
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أطلقــت وطنيــة قنــاة »جايلــك مــن هنــاك« علــى منصــة 
اليوتيــوب، قنــاة مــن الشــباب األيتــام إلــى الشــباب األيتــام، 
تحمــل موضوعــات وتجــارب وخبــرات الشــباب الذيــن تخرجــوا 
مــن بيــوت الرعايــة وبــدأوا حيــاة االســتقالل معتمديــن علــى 
أنفســهم بهــدف نقــل الخبــرات والتجــارب للشــباب األصغــر 
ســنا الذيــن هــم علــى أعتــاب التخــرج. تأتــي هــذه القنــاة 
كوســيلة دعــم للشــباب فاقــدي الرعايــة الوالديــة إلتاحــة 

فرصــة أفضــل نحــو خــوض تجربــة االســتقالل بأمــان.

أطلقــت جمعيــة وطنيــة »ملتقــى الشــباب فاقــدي الرعايــة 
الوالديــة« للشــباب فــوق ســن الـــ 18 فــي ديســمبر ٢٠17 
بهــدف أن يكــون بيئــة آمنــة لتبــادل الخبــرات فيمــا بينهــم، 
ــد مــن  ــراء فــي العدي وأيضــا مــن أجــل االســتفادة مــن الخب
الشــباب  تواجــه  التــي  التحديــات   لمناقشــة  المجــاالت 
والتفكــر فــي حلــول مقترحــة لهــا، يهدف الملتقــى أيضا إلى 
تمكيــن الشــباب مــن توصيــل صوتهــم للجهــات المعنيــة. 

٣.إطــالقأولقنــاةيوتيــوبللشــبابومــنالشــباب
“جايلــكمــنهنــاك”

٤.ملتقىالشبـــــاب

كيفية بناء
العالقات

أســــــــــــــــــاسيات
التواصل الفعال

مهــــــــارات التـــــــأهيل
للتوظيف والتطوير المهني

اإلسعــــــــــــــافات
األولية النفسية 

تمعقد8جلساتمعالعديدمنالخبراءفي2٠21عن

كماتمأيضاعقدبعضالجلساتالنقاشيةالتشاركيةمعشباب
الملتقىلتحضيربرامججديدةللشبابفاقديالرعايةالوالدية

https://www.youtube.com/channel/UCaS4165TmoI0B-nU2MoHbMw
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ــا للشــباب فاقــدي الرعايــة الوالديــة تــم تفعيــل برنامــج المنــح الخــاص بالشــباب فاقــدي الرعايــة الوالديــة،  دعمــا من
فيمــا يخــص ســداد رســوم الدراســة الثانويــة والجامعيــة ودعــم مشــروعات التخــرج مــن الجامعــات، تأهيــل الشــباب 

بتلقــي كورســات فــي اللغــة انجليزيــة وتنميــة مواهــب الفنيــة والمهــارات الالزمــة لســوق العمــل. 

5.برنامجمنحالشباب

6.رفعالوعيبأهميةتأهيلالشبابلالستقالل

حملةعالمهمهوسندهم

هدفــت الحملــة إلــى رفــع وعــي المجتمــع بمســاندة األطفــال والشــباب فــي الحصــول علــى التعليــم الجيــد واكتســاب 
مهــارات الحيــاة التــي تســاعدهم علــى االســتقرار واإلعتمــاد علــى النفــس بعــد خروجهــم مــن بيــوت الرعايــة لمواجهــة 

الحيــاة، وأشــارت الحملــة إلــى االهتمــام بمواهــب الشــباب وتنميــة مهــارات األطفــال.

منحـــــــــة

بقيمــــــــــة تمتقديم

خالل2٠21

جنيــــــــــــه
١٩١١5،٩٨5
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حملةعملكإيهالتعليم

مــن  التعليــم  أهميــة  الشــباب علــى  حــث  حملــة هدفهــا 
خــالل نشــر قصــص مــن واقــع حيــاة شــباب أثــر التعليــم 
فــي حياتهــم باإليجــاب ليكونــوا قــدوة لباقــي أقرانهــم فــي 
ــه واكتشــاف القــدرات  اإلهتمــام بالتعليــم واالســتثمار في

مــن خــالل التجــارب الحياتيــة والعمليــة المختلفــة.

يومالشبابالعالمي

في يوم الشــباب العالمي 1٢ أغســطس ٢٠٢1 قمنا بعمل 
حملــة نســلط فيهــا الضــوء علــى انجــازات وطنيــة طيلــة 13 
عــام مــع الشــباب وجهودهــا مــن أجــل التنميــة واالســتثمار 
فيهــم مؤكــدة علــى أن الشــباب فاقــدي الرعايــة الوالديــة 
عندمــا  وأمنياتهــم  أحالمهــم  تحقيــق  علــى  قــادرون 
يكتســبون الثقــة فــي أنفســهم ويتلقــون الدعــم والتمكيــن 

الــالزم.

المشــاركةفــيمعــرضالصــوروالصــوت
The Community Hubمــع

شــباب   ملتقــى  أعضــاء  إحــدى  فتحــي  نجــالء  شــاركت 
وطنيــة فــي معــرض الصــور والصــوت Photo Voice، .مــن 
خــالل التعــاون الــذي تــم مــع المركــز الثقافــي البريطانــي و 
The Community Hub . تــم عــرض الحكايــات القياديــة 
الصــور  طريقــة  باســتخدام  التشــاركي  النهــج  خــالل  مــن 
نســاء  قصــص  نقــل  بهــدف   .Photo Voice والصــوت 
ملهمــات مــن خــالل ورشــتين عمــل مــع حوالــي 13 امــرأة 
مــن مختلــف التخصصــات، حيــث قامــت النســاء بالتعبيــر 
عــن مــا تعنيــه القيــادة لهــن شــخصيا. مــن خــالل عــرض 
صورهــن فــي معــرض مــع رواياتهــن المكتوبــة. كمــا تــم 
القيــادة  أدوار  فــي  المــرأة  تجــارب  حــول  جلســات  عمــل 

لهــن. الــالزم  المؤسســي  والدعــم 
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شــاب اليوم هو طفل أمس واالســتثمار في األطفال بالرعاية الجيدة وتنمية المهارات 
وصقلهــا بالعلــم والخبــرة تقــدم لنــا شــاب واعــي وقــادر علــى تحمــل المســؤولية أمــام 

نفســه وأمــام مســتقبل آمــن ينتظــره بعــد التخــرج مــن بيــت الرعايــة. 

ثانيًا:األطفــــــــــال

1.برنامجالطفل

صمــم البرنامــج مــن منطلــق أن الطفــل هــو النبتــة األساســية التــي يجــب زرعهــا ورعايتهــا ومدهــا بــكل مــا تحتاجــه مــن 
دعــم ليكــون شــاب قــادر علــى االســتقالل واالندمــاج مــع المجتمــع.

بيوترعايةطفــــــــــلجلســـــــة

من

٢٢٢٠٤
لــتمتقديـــــــــم
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العمل
الجماعي

مهـــــارات
التــــواصل

تحديــــــــــــد
األهـــــداف
/ التخطيط

يقدمالبرنامجللفئةالعمريةمنسن٧سنواتالى١٣سنة،

يتكونالبرنامجمن٩موضوعاترئيسيةو٧موضوعاتفرعية

الموضوعـــــــــــاتالرئيسيـــــــــــــــــــــة

الموضوعـــــــــــاتالفرعيــــــــــــة

رصــــــد
وإدارة

المشاعر

الحقــــــوق
والواجبات

صنـــــــــــــــــاعة
القرار وإدارة
المشكــــالت

الحمــــــاية

الذكاء
االجتماعي

مكونـــــات
الشخصية

االنتماء 
وقبـول اآلخر

مهــــــــــارة
النظـــــافة 
الشخصية

الرياضة
مهـــــارة
إعـــــــداد
الطعــام

التوعيـــــــــــــــــة
بالحفاظ على 
المـــــــــــــــــوارد

نظــــــافة
المنــــــــزل

التغذية

إدارة
المصروف
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شابوطفل

ألكثرمن

مقدمرعاية

و

بيترعاية

من

تمتقديمالدعموالمساندة

٣٠٠١٠ ٠٤٠

والقطــاع  المجتمعيــة  المبــادرات  مــع  وطنيــة  تعاونــت 
تعتبرهــم  والتــي  والخبــرة  بالعلــم  والمتطوعيــن  الخــاص 
يتيــم  لــكل  الرحلــة مــن أجــل حيــاة كريمــة  وطنيــة رفقــاء 
رحــالت  تنظيــم  خــالل  مــن  والمســاندة  الدعــم  لتقديــم 

وغيرهــا. دراســية  وكتــب  هدايــا  وتقديــم  ترفيهيــة 

2.التشبيكالمجتمعيلتنميةاألطفال
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األسر الكافلة
١٣٠65
أسرة كافلةمتــــــــــدرب

مستفيــــــــدي  ٢٠٢١
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لألطفــال فاقــدي الرعايــة الوالديــة الحــق فــي الحصــول علــى أســر كافلــة تحتضنهــم 
وتحافــظ عليهــم، وعلينــا العمــل مــن أجــل تحقيــق ذلــك.

األســـر الكــــــافلة

أميـــــــــنةالمشد
شـــــــــــابة مكفولة

ربنــا رزقنــي بأهلــي ومعاملتهــم الطيبــة وكل حاجــة أهلــي عملوهــا 
لــي كانــت حقيقيــة ومكنــش عنــدي أي احســاس ان فيــه حاجــة 

ــي نقصان

اســتكماال لجهــود وطنيــة لتطويــر منظومــة األســر الكافلــة فــي مصــر بالتعــاون مــع وزارة التضامــن االجتماعــي والذي 
بــدأت بتطويــر الدليــل اإلرشــادي لنظــام الكفالــة بالتعــاون مــع منظمــة فيــس لألطفــال فــي احتيــاج وتحــت إشــراف 
اللجنــة العليــا لألســر الكافلــة بــوزارة التضامــن االجتماعــي والــذي تــم اعتمــاده فــي ٢٠19، ثــم تدريــب األخصائييــن 
االجتماعييــن بــوزارة التضامــن فــي 4 محافظــات، )الجيــزة واإلســكندرية والشــرقية وأســيوط( علــى تطبيــق اســتمارات 
الدليــل اإلجرائــي لتقييــم األســر المتقدمــة ومتابعتهــا ليتــم تجربتــه وتنقيحــه قبــل أن يعمــم علــى مســتوى الجمهوريــة، 
ــر  ــى تطوي ــل فــي محافظــات أخــرى باإلضافــة إل ــذ الدلي ــة لتنفي ــة إنقــاذ الطفول ــة فــي ٢٠٢1 مــع هيئ ــت وطني تعاون

التدريــب اإللزامــي لألســر المتقدمــة بالتعــاون مــع مؤسســة فيــس لألطفــال فــي احتيــاج.

 Save the Children1.التعاونمعهيئةإنقاذالطفولة

تطويرمنظومةاألسرالكافلةمنخالل:
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لـــ

متدرب برامجتدريبية

تمتقديم

٤١٠٨

ــع بروتوكــول تعــاون مــع مؤسســة االحتضــان  ــم توقي ــى ت ــد الجهــود وإعــالء مصلحــة الطفــل الفضل مــن أجــل توحي

ــم  ــب 2٠ مــن أعضــاء فريــق مؤسســة االحتضــان فــي مصــر علــى مهــارات نقــل العل ــم تدري فــي مصــر، وقــد ت
لتمكينهــم مــن تدريــب األســر الكافلــة لرفــع وعيهــم وتأهيلهــم علــى تقديــم أفضــل رعايــة لألطفــال المكفولــة.

2.التعاونمعمؤسسةاإلحتضانفيمصر

قدمــت التدريبــات إلــى أخصائــي وزارة التضامــن وممثليــن مــن هيئــة إنقــاذ الطفولــة والمجتمــع المدنــي فــي مجــال 
المتابعــة والتقييــم )اإلســتمارة الشــاملة لألســر المتقدمــة لكفالــة طفــل( والتدريــب اإللزامــي لألســر المتقدمــة 

للكفالــة. والــذي بنــاء عليــه دربــت هيئــة إنقــاذ الطفولــة 6٠ أســرة متقدمــة للكفالــة فــي ٤ محافظــات.
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تم تقديم تدريب تنشيطي على استمارة التقييم الشامل لألسر المتقدمة للكفالة خالل ٢٠٢٠

شــاركت وطنيــة فــي جلســة حــول كفالــة األيتــام  نظمتهــا شــركة Dell Technologies ل 165 موظــف 
مــن موظفيهــا. قدمــت وطنيــة استشــارة حــول إدارة الفعاليــات عــن بعــد كمــا شــاركت أ. نهــى حســانين - مديــر 
البحــوث والمعرفــة بوطنيــة كأحــد المتحدثيــن حــول إجــراءات الكفالــة وأهميــة التدريــب والتأهيــل لألســر الكافلــة مــن 

أجــل ضمــان بيئــة صحيــة للطفــل المكفــول.

٣.تدريباتعلىاستمارةالتقييمالشامللألسرالمتقدمةللكافلة

Dell Technologies٤.جلسةحولالكفالةبالشراكةمع

من

محافظات

لــ

متدرب
٢٢٣

الجيزة - أسيوط - الشرقية
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وطنيـــــــــــــة
في اإلعـــــالم

تــم تســليط الضــوء علــى مشــاريع وبرامــج وطنيــه التــي تهــدف إلــى تطوير الرعايــة البديلة 
بشــكل عــام وتصحيــح المفاهيــم حــول الكفالــة فــي األســر وتمكيــن الشــباب والفتيــات 
فــي مرحلــة مــا قبــل التخــرج مــن بيــت الرعايــة واإلعتمــاد علــى النفــس فــي أكثــر مــن 

منصــة إعالميــة.

https://www.facebook.com/watch/sabah.alarabiya/
https://www.egypttoday.com/Article/3/105527/SANAD-Forum-for-Alternative-Care-addresses-cause-of-Kafala-under
https://m.akhbarelyom.com/news/newdetails/3410243/1/%D8%A5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D9%85%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%89--%D8%B3%D9%86%D8%AF-%D9%84%D9%84%D8%B1%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AF%D9%8A%D9%84%D8%A9--%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D9%82%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D9%83%D9%81%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B1
https://www.cairo24.com/1238967
https://www.albawabhnews.com/4381560
https://www.youtube.com/watch?v=UduGnrrYck8
https://wataneya.org/storage/media/photos/shares/videos/VID-20210908-WA0026.mp4
https://www.facebook.com/CairoScene/photos/a.720706911293350/4365677686796236/
https://www.youtube.com/watch?v=ej__dQ02YWQ&t=86s
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بنـــــاء قدرات فريــــق
العمل في وطنيــــة

تهتم وطنية بتحسين المعارف والمهارات لدى فريق عملها، ذلك لتعظيم األثر على 
المستفيدين، لذا تحرص على تقديم الدعم الالزم لبناء قدراته.

قدمتوطنيةخالل2٠21مجموعةمنالتدريباتمثل

إدارةالمشروعاتالتنموية
”PMD“

المهاراتالوظيفية

تدريبتوفيقاألوضاع
للجمعيـــــــاتاألهليـــــة

فنالتواصلبفاعلية

دورةفيالقيــــــادة
”Dare to Lead“

الدعمالنفسيلفريقالعمل
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تطوير استراتيجيات الرعاية البديلة.
تطوير األطــــــر التشريعيــــــة. 
تطوير معايير جودة الرعاية. 

التقييم والمتابعة لبيوت الرعـــــاية.

مصادر علمية. 
مؤتمرات محلية ودولية.

برامج الرعــاية.
برامج الحماية. 
برامـــج اإلدارة.

برامج تأهيل الشباب لالستقاللية.

طــورتوطنيــةخــاللعــام2٠21مجموعــةمــنالخدمــات،تقدمهــاللمجتمــعالمدنــي
ــي. ــةفــيمصــروالوطــنالعرب ــةالبديل ــذييعمــلفــيمجــالالرعاي والقطــاعالخــاصال

خدمــــــات وطنيــــــة 
في الرعاية البديلة

تطويــــــــرنظم
الرعايةالبديلة

االستشارات
الفنيــــــــــــــــــة

اإلنتــــــــــــاج
المعرفـــــي

التعـــــــــــــلم
والتطويـــــــر

إدارة بيــــــــــــــــــــوت الرعـــــــــــــــاية. 

حمــــــــاية ورعـــــــــاية األطفـــــال. 

تفعيل دور القطـــــــاع الخـــاص.

التخطيــــــــــــــط االستراتيجــــــــي.

تطبيـــــــــــق معــــــــــايير الجـــودة. 

تقييم ومتــــــابعة دور الرعـــاية.

https://wataneya.org/storage/media/files/shares/wataneya-services/625696aaefbb3.pdf
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تنفيذ جلسة التوعية المالية للشباب 

أ.انجيالبرعي
استشــــــــاري اول في شركـــــــــة 

MasterCard

د.احمدالليثي
مؤسس شركة الليثي للمحــــــــــــاماة 
واالستشارات القانونية والمستشار 

القانوني لجمعية وطنية

تنفيذ جلسة التوعية القــــــانونية للشبـــــــاب 

أ.د.هالةحماد
استشاري الطب النفسي لألطفال 

و المراهقين

تقديم ندوة التعلق لدى األطفال  تقديم ندوة رحلــــــــة الخمس سنـــــــوات
األولــــــــــى للطفل

أ.د.إيمانجاد
عميد كليـــــــة التربيـــــــة بالجــــــــامعة 

البريطانية  - بدبي

أ.فيصلالبابلي
استشــــــــــــاري التسويـــــــــــق واالدارة

عقد ورش مع وطنية وأعضاء ملتقى 
الشباب حول تطوير العالمة التجارية 

والتواصل الفعال

د.هناابوالغار
أستاذ طب األطفال بجامعة القاهرة 

تقديم ندوة تربية األطفال و المراهقين في 
دور الرعاية بين المتعة والتحدي

د.حنانالمزاحي
دكتوراه واستشاري الصحة 

النفسية لألطفال والمراهقين
تقديم ندوة الحماية والتربية الجنسية

د.فيروزعمر
مستشار تربوي و تعليمي - 
مؤسسة جمعية قلب كبير

تقديم ندوة الحماية والتربية الجنسية

عقد ورشة عمل عن سياسة حماية 
الطفل والشاب

د.زينةعلوش
خبير دولي في حماية الطفل 

والرعاية البديلة

التطوع بالعلم والخبرة
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تنفيذ مكون مهارات التأهيل للتوظيف للشباب

أ.رانيـــــــاعطيــــــة
أخصـــــائية في مجــــــــال مهارات 

التوظيف للشباب تنفيذ دراسة عن لقياس مدى معرفة 
الناس باسم وطنية 

أ.محمدتومي
استشــــاري في أبحـــاث السوق

تنفيــــذ مكــــــون مهـــــــــارات التـــــــأهيل 
للتوظيف للشباب

أ.دعاءطاهر
أخصـــــــائية في مجال مهــــــارات 

التوظيف للشباب

نجالءفتحيمروةأسامةعمرحسنأمنيةسيدفاتنوليدمروانخليلبدرمبروك

أ.منالأبـــــــاظة
أخصائية في علم النفس اإلرشادي

المشــــــــاركة في تطويــــــر حقيبـــــة تنميــــــــة 
مهارات األطفال والشباب

الفنانةرشاسليمان
 فنـــــــان تشكيـــــــلي مدرب تـأهيـــــــل 

وعالج بالفن 
دور الفن في تربية األطفال 

أ.منىحسن
اخصائية تغذية دولية معتمدة من 

المجلس األمريكي
تقديم ندوة التغذية والرياضة في الطفولة 

أ.منارندا
أخصــــــــــائية في علــــــم النفـــــس 

المجتمعي
عقد  دراسة لتقييم البرنامج المتقدم 

لمقدمي الرعاية في وطنية

تصميــــم وتنفيذ فعــــاليات خـــــارجية 
ترفيهية للشباب

أ.سيفصبري
مؤسس مبـــــــــــادرة ذكريــــــــات

المشاركة في تطوير حقيبة تنمية مهارات 
األطفال والشباب

أ.نورهانالعربي
أخصائية في علم النفس اإلرشادي 

ومدربة مهنية

التطوعمنملتقىالشباب



٢٠٢١   |    ٥٥
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المجتمعالمدني

الجهاتاإلعالمية

المؤسساتالتعليمية
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كيف تدعم وطنيــــة
1.التبرعالمادي

ــر مــن  ــل عــدد أكب ــا فــي تأهي ــة لدعمن ــرع وطني ــوات تب ــرع المــادي مــن خــالل قن ــك التب يمكن
القائميــن علــى  الرعايــة  الوالديــة أو تأهيــل مقدمــي  الرعايــة  الشــباب واألطفــال فاقــدى 

وتنشــئتهم. رعايتهــم 

2.التبرعبالعلموالخبرة
والبرامــج  والمؤتمــرات  الملتقيــات  مثــل  وطنيــة  جمعيــة  فعاليــات  فــي  التطــوع  يمكنــك 
التدريبيــة واالستشــارات لتمكيــن األطــراف المعنيــة بالرعايــة البديلــة أو بنــاء قــدرات فريــق 
عمــل وطنيــة وتقديــم االستشــارات لتطــور نظــم العمــل - حســب مجالــك - لمســاعدتنا علــى 

التطــور المســتمر.

٣.توعيةالمجتمع 
يمكنــك القــراءة عــن قضيــة الشــباب واألطفــال فاقــدي الرعايــة الوالديــة وتصحيــح المفاهيــم 
المغلوطــة لــدى بعــض األفــراد باإلضافــة لمشــاركة نشــاطات وفعاليــات جمعيــة وطنيــة علــى 

مواقــع التواصــل االجتماعــي لدعــم القضيــة وتعريــف أفــراد أكثــر عنــا.

قنواتالتبرع
www.wataneya.org/ar/donations

أوعلىأرقامحساباتنا

1٠٠٠٣576٤٤2٣ ٠٠156٠59612٠٣1٣2٣٠7٠7175966٠1٠18

كود:9٠٤٠6

http://www.wataneya.org/ar/donations
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جمعيـــــــةوطنيـــــــةلتنميــــــــةوتطويـــــــردوراأليتـــــــــام
المشهرة برقم 7478 لسنة ٢٠٠8 وزارة التضامن االجتماعي

3 ش البيروني، بجوار قصر البارون، مصر الجديدة
ت: ٢69٠7195 )٢+(  |  م: ٠1٠٢77444٢5 )٢+(

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


