
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

قدم فكرتك اإلبتكاریة لتمكین الشباب األیتام

للتبرع على موقع وطنیة، اضغط ھنا

https://wataneya.org/ar/donations


األیتام في مصر في احتیاج مستمر للدعم والتمكین. من أجل ذلك عقدت وطنیة شراكة مع
  اذا كان  في مسابقة نیتروس السنویة!  Project Nitrous  ومؤسسة جیزة مشروع
ً واجتماعیاً لدیك فكرة لمبادرة أو مشروع مجتمعي یھدف لتمكین الشباب األیتام اقتصادیا
یمكنك التقدیم اآلن وستحصل على فرصة لتطویر فكرتك لمشروع مجتمعي ملموس. قدم اآلن

في مسار تمكین الشباب فاقدي الرعایة.

وطنیة تستمر في تأھیل الشباب لالستقالل  

اعرف أكثر عن المسابقة بالتسجیل من خالل الرابط ھنا

https://www.facebook.com/ProjectNitrous/?__cft__%5b0%5d=AZV9qu0qBc4wd03ptBeHwupN-cqudACOqNFSyKQ1kCBIMLVT4Dnovql0sCribd775JdpXU6WWKqOjwlhWVIm4n34_CaQszr1ZP2RtsrBdfotiMSK5qy49Qh4msrqCexTA4ZbLkms2zEa47imoem24dbMs4ajXAGTNztIunKnWQQLYS_HfyNYHJf147OxH2_wSoQxJA9CM68G7xfDyzuo-sO5&__tn__=kK-R
https://www.projectnitrous.com/event-details/nitrous-mega-competition?fbclid=IwAR1NdhlOO2Wbe5CzVMSQCO88IyGY76BiycuHV3tArcMQweHXFA_2-O3dW5E


یستكمل برنامج تأھیل الشباب لالستقالل واالعتماد على النفس رحلتھ مع الشباب واألطفال
 على مكونات البرنامج مثل: مكون في بیوت الرعایة حیث تم التدخل مع الدفعات الجدیدة
المھارات الحیاتیة - ومھارات العیش المستقل ومھارات الكمبیوتر-ومھارات التأھیل

للتوظیف، لیكون اجمالي الشباب الذین وصل لھم أثر البرنامج إلى 128 شاب وشابة.



 برامج الرعایة الالحقة  
 

من أجل تمكین الشباب األیتام لیكونوا قادة ودعاة لقضیتھم، أطلقت وطنیة برنامج "مبادر".
البرنامج ھو منحة تقدمھا وطنیة مع الشركاء الداعمین لھا، مؤسسة دروسوس وبنك
االسكندریة ومؤسسة ساویرس، بالتعاون مع الشریك المنفذ LEADERSHIP HUB لخلق
كوادر مستقبلیة وقیادات مجتمعیة لخدمة قضیة األطفال والشباب األیتام. استمرت الرحلة مع
الدفعة األولى والثانیة من البرنامج، تعمقنا فیھا مع الشباب أكثر لتطویر ودعم مھاراتھم
القیادیة بشكل عملي، وبعد أن تم تدریب كل مشترك على كیفیة القیام بحملة خاصة بھ تمس

قضیة فاقدي الرعایة الوالدیة، ثم تلخیص التعلم والخروج بالدروس المستفادة. 
تم االنتھاء من جلسات ختامیة لحمالت مبادر 1، كما تم اطالق حمالت مبادر 2 بعد االعداد
لھا من خالل معسكر إعداد لوضع استراتیجیات الحمالت. ضم البرنامج إلى اآلن 6 حمالت

بموضوعات تأتي حول أھمیة الصحة النفسیة والتعلیم والمشاركات المجتمعیة.



برنامج التأھیل للتوظیف 
 

التأھیل للتوظیف أحد أھم مكونات الرعایة الالحقة لذا تم تصمیم برنامج متخصص لیساعد
الشباب على اإلكتشاف والتخطیط لحیاتھم المھنیة، من خالل العدید من ورش العمل
والخدمات الفردیة وفرص التشبیك. تم تمكین أكثر من 33 من الشباب من 3 بیوت رعایة
عن طریق 8 جلسات تدریبیة لمساعدتھم في إكتشاف ذاتھم و إكتساب بعض المھارات التي
ستساعدھم على تحقیق أحالمھم الوظیفیة. والجدیر بالذكر أنھ تم توظیف 3 شباب من شباب
الرعایة الالحقة المتخرجین من الدفعة األولى من برنامج إنقاذ الغرقى ومعلمي السباحة
كمعلمي سباحة، كما تم البدأ في تدریبات الدفعة الثانیة لنفس التدریب بموجب 7 متدربین

من شباب الرعایة الالحقة.

قناة من الشباب األیتام إلى الشباب األیتام



على قناة "جایلك من ھناك" فیدیو جدید نتعرف من خاللھ على التحدي الذي قد یواجھ الشباب في
الحیاة الجامعیة أو أثناء التواجد في مجتمعات جدیدة، كیف لھم أن یندمجوا، معلنین ھویتھم بفخر

دون قلق.

فعالیات التعلم والتطویر 

لمشاھدة الفیدیو كامل، اضغط ھنا

https://www.facebook.com/wataneya
https://www.youtube.com/watch?v=MxM8qFgm0t8


شاھد ندوة تعزیز الھویة والثقة بالنفس لدى الطفل والشاب

شاھد ندوة التفكیراالبتكاري لدى الشباب

https://www.facebook.com/wataneya
https://fb.watch/fXQmCpH4Gn/
https://fb.watch/fXQewt_eyZ/


مال الیتیم؟! الیتیم زي أي حد قادر یحقق حلمھ، عنده ھدف وإصرار یوصلھ، الیتیم زیھ زي
 یكون اللي ھو عایزه. یقدر یكون مخترع، أي حد بیحتاج مساندة وتوجیھ، عشان یقدر

فنان، شاعر، محب، سعید، راضي، یقدر یكون إنسان. عرفت مالھ؟

وطنیة بآفاق عالمیة

سجل من ھنا لالشتراك الندوة

اعرف أكثر عن قصص نجاح للشباب من ھنا

https://forms.office.com/r/1u9QnadwEQ
https://wataneya.org/ar/stories


سعداء بمشاركة وطنیة في أحد أھم المجالت العلمیة ICB Journal، ھي مجلة باالشتراك
بین جمعیة Udayan Care و Sage Journal في مجال الرعایة البدیلة لألطفال خارج
الرعایة الوالدیة واألطفال في خطر. المقالة بعنوان "إحیاء قلوب ولدت للدفاع عن قضیة
األطفال والشباب المحرومین من رعایة الوالدین" صیغت بواسطة أ. یاسمین الحاجري المدیر

التنفیذي لوطنیة وأ. منار ندا أخصائي أول البحوث والمعرفة بوطنیة. 
المقالة عن قصة فتاتین ملھمتین، نشأتا في إحدى دور األیتام بمصر، وبرغم التحدیات التي
واجھتھما في نشأتھما، عاد إلیھم األمل في مستقبل أفضل لھما ولألیتام، وذلك من خالل
برامج جمعیة وطنیة وباألخص "ملتقى الشباب"، وأصبحا اآلن قادة لقضیتھما، قضیة األیتام

في مصر. 

لقراءة المقالة، اضغط ھنا - المقالة باللغة االنجلیزیة

انضم لفریق العمل من ھنا

https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/23493003221110735
https://wataneya.org/ar/pages/careers

