
تبرع خالل شھر رمضان لتأھیل األطفال والشباب األیتام

بتبرعك فأنت تساھم في تطویر برامج وطنیة لدعم وتأھیل الشباب واألطفال

األیتام لحیاة كریمة وآمنة بعد الخروج من الدار.

أو یمكنكم التبرع لوطنیة من خالل الحسابات البنكیة

للتبرع على موقع وطنیة، اضغط ھنا

للتبرع على فوري، اضغط ھنا

https://wataneya.us17.list-manage.com/track/click?u=25ba645f10169963cf352dcf8&id=ac2124e5ef&e=8988b55d7d
https://wataneya.us17.list-manage.com/track/click?u=25ba645f10169963cf352dcf8&id=cc31b093c5&e=8988b55d7d


خالل المدة من ٢٣ مارس إلى ٥ مایو سیتم التبرع بجزء من عملیة الشراء لذي

بودي شوب في الفروع أو أونالین لدعم األطفال والشباب األیتام في مصر. 

وطنیة تستمر في تأھیل الشباب والفتیات لالستقالل

https://wataneya.us17.list-manage.com/track/click?u=25ba645f10169963cf352dcf8&id=0a5448dff7&e=8988b55d7d


قناة من الشباب األیتام إلى الشباب األیتام

https://wataneya.us17.list-manage.com/track/click?u=25ba645f10169963cf352dcf8&id=4425d8c53f&e=8988b55d7d


الفیدیو الجدید على قناة #جایلك_من_ھناك بیعرفنا على مروان ونجالء شباب أیتام

عندھم أحالم زي كل الشباب وقدروا بالمثابرة واإلیمان یتمسكوا بحلمھم ویقوموا
بتحویلھ لحقیقة.

أخبارنا الحلوة

فعالیات ومؤتمرات

مؤتمر CSR مصر

لمشاھدة الفیدیو كامل، اضغط ھنا

https://wataneya.us17.list-manage.com/track/click?u=25ba645f10169963cf352dcf8&id=2a622231aa&e=8988b55d7d


استعرضت یاسمین الحاجري، المدیر التنفیذي وعضو جمعیة وطنیة، ونھلة النمر،
أخصائي أول تطویر مؤسسي، منھجیة الجمعیة واستراتیجیتھا حتى ٢٠٢٣ لضمان

استدامة األثر. 
وطنیة تسعى لعقد شراكات مع جھات من القطاع الخاص، المجتمع المدني،
المؤسسات التعلیمیة التي یمكن أن تدعم استقالل الشباب والفتیات واندماجھم في

المجتمع بشكل آمن.

Egypt Career Summit قمة

Egypt Career شاركت وطنیة ھذا العام كراعي فضي لقمة التوظیف المصري

Summit بالتعاون مع The Community Hub لتقدیم وطنیة كبیت

خبرة في مجال الرعایة البدیلة، وإتاحة فرص جادة للشباب األیتام لتوصیل صوتھم

واإلعالن عن قصص نجاحھم من أجل تغییر الصورة النمطیة عن الشباب األیتام.  
فقد شاركت أمیرة غنیم مدیر التعلم والتطویر في جمعیة وطنیة ، بإلقاء كلمة عن

وطنیة وخدماتھا في مجال الرعایة البدیلة واحتوائھا للشباب األیتام وتقدیم الدعم لھم،
من خالل برامج متخصصة تؤھلھم بعد التخرج من بیت الرعایة واالستقالل بآمان 

كما شاركت نجالء فتحي شابة من الشباب األیتام وعضو ملتقى الشباب في وطنیة
كمتحدث في جلسة حواریة عن القیادة النسائیة وكیفیة تخطي التحدیات. وشاركت

أیضا فاتن ولید شابة من الشباب األیتام وعضو ملتقى الشباب، في جلسة حكي مع
الشباب لتقص علیھم قصة نجاحھا في أن تصبح رائدة أعمال بأبسط الطرق بعد تخطي

العقبات لتصبح دافع ومحرك لتكملة الرحلة.

وطنیة بآفاق عالمیة

لدعم األطفال والشباب، تواصل معنا

https://wataneya.us17.list-manage.com/track/click?u=25ba645f10169963cf352dcf8&id=a0115ef57e&e=8988b55d7d


مشاركة أمیرة غنیم، مدیر التعلم والتطویر بجمعیة وطنیة، في ملتقى النجاحات
العربیة في تطبیقات المسؤولیة المجتمعیة لعام ٢٠٢٢ والذي تنظمة الشبكة اإلقلیمیة

للمسؤولیة االجتماعیة.

لمعرفة المزید عن الملتقى، اضغط ھنا

لالنضمام لفریق عمل وطنیة، اضغط ھنا

https://wataneya.us17.list-manage.com/track/click?u=25ba645f10169963cf352dcf8&id=3ea055255b&e=8988b55d7d
https://wataneya.us17.list-manage.com/track/click?u=25ba645f10169963cf352dcf8&id=ff0f4c3ed6&e=8988b55d7d
https://wataneya.us17.list-manage.com/track/click?u=25ba645f10169963cf352dcf8&id=50f7ead537&e=8988b55d7d
https://wataneya.us17.list-manage.com/track/click?u=25ba645f10169963cf352dcf8&id=2606fed0ae&e=8988b55d7d
https://wataneya.us17.list-manage.com/track/click?u=25ba645f10169963cf352dcf8&id=16d3516f2c&e=8988b55d7d
https://wataneya.us17.list-manage.com/track/click?u=25ba645f10169963cf352dcf8&id=31a4cf45e6&e=8988b55d7d

