
خالل رحلة 14 سنة، استطاعت وطنیة بدعمكم التأثیر في أكثر من 4000 شاب وطفل
بشكل مباشر وغیر مباشر. مستمرین بدعمكم لتقدیم خدمات وتلبیة احتیاجات حقیقیة للشباب

واألطفال من أجل حیاة كریمة وآمنة بعد الخروج من الدار.

أو یمكنكم التبرع لوطنیة من خالل فوري أوالحسابات البنكیة

   تعاون وزارة التضامن االجتماعي مع وطنیة

في إطار تنفیذ االستراتیجیة الوطنیة
للرعایة البدیلة لألطفال والشباب فاقدي
الرعایة الوالدیة، تم توقیع بروتوكول تعاون
بین وزارة التضامن االجتماعي وجمعیة
وطنیة لتحویل الرعایة في دور األیتام من
رعایة مؤسسیة إلى رعایة شبھ أسریة،
لضمان تنشئة سلیمة لألطفال والشباب بھا.

 

تعرف على أنشطة وطنیة من ھنا

للتبرع على موقع وطنیة، اضغط ھنا
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كما وقعت وطنیة بروتوكول تعاون مع وزارة
التضامن االجتماعي وبنك االسكندریة ومؤسسة
 لتفعیل نظام األسر البدیلة. یغطي ساویرس،
المشروع عدة محاور منھا رفع قدرات كوادر
وزارة التضامن االجتماعي على كیفیة استخدام
دلیل األسر البدیلة، وتأھیل األسر الكافلة، ورفع
وعي دور األیتام ومؤسسات المجتمع المدني،
من أجل حیاة كریمة لكل طفل من فاقدي الرعایة

الوالدیة.

 فتیات في أدوار قیادیة

شاركت جمعیة وطنیة في مبادرة معالي الدكتورة نیفین القباج وزیرة التضامن االجتماعي
"فتیات في أدوار قیادیة" التي أطلقتھا لالحتفال بالیوم العالمي للفتاة لعام 2022 تحت شعار
"تعلیمك مفتاح قرارك" بالشراكة مع ھیئة بالن الدولیة وبدعم من السفارة الكندیة في
القاھرة للسنة الرابعة، حیث قامت الشابة رشا إبراھیم من الشباب األیتام بتقلد منصب المدیر

التنفیذي لجمعیة وطنیة لمدة یوم. 
تعمل المبادرة على تعزیز ثقة الفتیات المشاركات في أنفسھن من خالل التعبیر عن أفكار
ومقترحات من واقع حیاتھن والتحدیات التي تواجھھن في شتى المجاالت تقوم المبادرة على
اختیار فتایات وتدریبھن للقیام بمقابلة مسئول في إحدى المجاالت محل اھتماھن من

المؤسسات الحكومیة وغیر الحكومیة والدولیة والمحلیة، وتولي مناصبھم لمدة یوم واحد.

صوت الشباب یصل لصناع القرار

الحوار المجتمعي الثاني لمناقشة قانون الرعایة البدیلة 



یأتي الحوار المجتمعي الذي أطلقتھ وزارة التضامن االجتماعي ضمن استراتیجیة الدولة
للرعایة البدیلة، بحضور كافة األطراف المعنیة الحكومیة والجمعیات األھلیة والھیئات الدولیة
لمناقشة أھم محاور القانون. وقد شاركت جمعیة وطنیة للمرة الثانیة بالحوار
المجتمعي لمناقشة مقترح قانون الرعایة البدیلة الذي شاركت في تطویره مع وزارة التضامن
االجتماعي في مصر. شارك بالحوار سفیرة األیتام في مصر الزمیلة ا. نھلة النمر عضو
بجمعیة وطنیة ومسؤول أول الرعایة الالحقة. كما شارك الشباب األیتام من برنامج مبادر
التابع لوطنیة بمداخالتھم ومقترحاتھم القیمة. وقد حثت معالي وزیرة التضامن د. نیفین
القباج بتنظیم لقاء دوري مع الشباب األیتام بالتعاون مع جمعیة وطنیة لالستماع لمقترحاتھم.

معرض صوت الصورة للشباب األیتام 

قامت جمعیة وطنیة بالشراكة مع وزارة التضامن االجتماعي وتحت رعایة معالي وزیرة
التضامن د. نیفین القباج  احتفالیة " صوت الصورة" ألبناء مصر من بیوت الرعایة تحت
شعار "فاعل مش مفعول بھ" یأتي المعرض كأحد فاعلیات برنامج تأھیل الشباب لالستقاللیة
واالعتماد على النفس الذي تم اطالقھ منذ3 سنوات بالتعاون مع مؤسسة دروسوس الشریك
االستراتیجي لجمعیة وطنیة والشركاء بنك اسكندریة ومؤسسة ساویرس للتنمیة والذي یھدف
إلى تأھیل 500 من الشباب األیتام قادرین على تحمل المسؤولیة بعد تخرجھم من بیوت
الرعایة عن طریق تحقیق عدة محاور.  شھد االحتفال افتتاح معرض صور الشباب األیتام
والذي ضم لوحات فنیة وعبارات تعكس نظرتھم ألنفسھم وللمجتمع الخارجي، معبرة عن
مشاعرھم وتحدیاتھم وقصصھم داخل وخارج دور الرعایة، واستشرافھم للمستقبل بعد

تخرجھم وانتقالھم لالستقاللیة والدمج في  المجتمع. 

مقابلة الشباب على برنامج "بتوقیت مصر" - BBC عربیة 

لمشاھدة الفیدیو االحتفالیة، اضغط ھنا
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شباب برنامج مبادر وملتقى الشباب في جمعیة وطنیة، شباب واعي وقادر على التحدي

ومواجھة الحیاة

تكریم سفیرة وزارة التضامن االجتماعي

تم تكریم نھلة النمر سفیرة وزارة التضامن االجتماعي وأخصائي أول الرعایة الالحقة بجمعیة
وطنیة ضمن قائمة من 22 سیدة مصریة مؤثرة وملھمة لعام 2022 باحتفالیة مجلة احكي
بالشراكة مع سفارة السوید في مصر. تسلط االحتفالیة الضوء على سیدات مصر الملھمات

وتقدم مثل یحتذى بھ للمرأة في مختلف المجاالت.

وطنیة تستمر في تأھیل الشباب لالستقالل

برنامج تأھیل الشباب لالستقالل واالعتماد على النفس

یستكمل برنامج تأھیل الشباب لالستقالل واالعتماد على النفس رحلتھ مع الشباب واألطفال
في بیوت الرعایة حیث تم التدخل مع الدفعات الجدیدة والتي تتكون من اجمالي 60 شاب
وشابة من 6 بیوت رعایة، لیكون اجمالي الشباب الذین وصل لھم أثر البرنامج إلى 163

شاب وشابة.

 تنمیة الشباب فوق 18

لمشاھدة المقابلة، اضغط ھنا
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برنامج مبادر للقیادة المجتمعیة

احتفلت وطنیة بانتھاء رحلة الدفعة األولى من برنامج مبادر الذین انتھوا من تطبیق حمالتھم
للفرق "سفراء التغییر، ناجى، تفاریح" ، وتبادلوا الخبرات والتجارب مع الدفعة الثانیة من

الشباب لفرق " ابدأ، كن إیجابي، واستراحة نفسیة". 
استطاعت الدفعتان الوصول إلى 22 بیت رعایة وتعاونوا مع 154 من المعنیین وأصبح
لدیھم 70قصة مكتوبة من شباب وأطفال من فاقدي الرعایة الوالدیة یستطیعون مشاركتھا

مع المجتمع. 
برنامج مبادر صمم من أجل تمكین وتطویر مھارات الشباب فاقدي الرعایة الوالدیة، بھدف
الوصول لخلق كوادر مستقبلیة وقیادات مجتمعیة قادرین على تحمل مسؤولیة القضایا
والتحدیات التي تواجھ فاقدي الرعایة الوالدیة وھم أكثر فھما لھا وأقدر لخلق حلول مبتكرة
للتعامل معھا. برنامج مبادر منحة تقدمھا جمعیة وطنیة، بالتعاون مع مؤسسة دروسوس

 Leadership Hub وبنك اإلسكندریة ومؤسسة ساویرس ، وبتنفیذ الشریك المنفذ
 

حلول ابتكاریة لقضیة األیتام بعقول شباب األیتام

فاز فریق "كیان" بالمركز األول ضمن أفضل افكار مشاركة في مسابقة نایتروس السنویة
 في مسابقة التي تنظمھا مؤسسة جیزة بدعم من دروسوس. ھذا العام شاركت وطنیة
ً واجتماعیاً. استمرت المسابقة نیتروس السنویة إلیجاد حلول لتمكین الشباب األیتام اقتصادیا
على مدار شھر حصل فیھا الفرق المشاركة على تدریبات في التفكیر التصمیمي، نموذج
العمل التجاري، وغیرھا من التدریبات التي تؤھلھم لتحویل فكرتھم لمشروعات مجتمعیة

ملموسة وشارك في مسار تمكین الشباب األیتام 14 متسابق.  
فریق كیان مكون من 4 من الشباب األیتام "نجالء فتحي، وجیھ جمال، مروة أسامة، وفاتن

ولید" وھو تطبیق الیكتروني یستھدف بناء شبكة دعم للشباب والعاملین في دور الرعایة.

 بسنت نور الدین تسلط الضوء على قصص ملھمة



على قناة "جایلك من ھناك" فیدیو بالتعاون مع البلوجر بسنت نور الدین یناقش قصص نجاح
لشباب أیتام یواجھون الحیاة ویتحون الوصمة المجتمعیة.

 فعالیات التعلم والتطویر

بروتوكول تعاون مع الجامعة البریطانیة

وقعت جمعیة وطنیة بروتوكول تعاون مع الجامعة البریطانیة بدبي، ووقع عن الجامعة سعادة
الدكتور عبد هللا الشامسي مدیر الجامعة البریطانیة في دبي، وعن وطنیة ا. عزة عبد الحمید
رئیس مجلس إدارة جمعیة وطنیة، وكان ذلك في حضور الدكتورة إیمان جاد عمید كلیة

التربیة وأستاذة التربیة الخاصة والشاملة في الجامعة البریطانیة في دبي. 
یھدف البروتوكول إلى تبادل المعارف والخبرات في مجال التدریبات المھنیة والفنیة
والدراسات العلمیة، واالستفادة من خبرات الجامعة البریطانیة في دبي في في تطویر رقمنة
برامج التعلم والتطویر في وطنیة لتعظیم أثرھا في تطویر الكادر المھني في منظومة الرعایة

البدیلة في مصر والوطن العربي.

تخریج الدفعة الثامنة من البرناج المتقدم لمقدمي الرعایة

لمشاھدة الفیدیو كامل، اضغط ھنا
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وطنیة تحتفل بتخرج الدفعة الثامنة من البرنامج المتقدم لمقدمي الرعایة. الممیز فى ھذة
الدفعة انھا شملت متدربین من مختلف المحافظات والمجاالت من المجتمع المدنى ووزارة
التضامن االجتماعي وبیوت الرعایة، مما سیساھمون فى تنشئة وتأھیل أطفال وشباب لحیاة
مستقلة آمنة. الجدیر بالذكر أنھ تم تقدیم البرنامج بدعم من بنك التعمیر واالسكان، وقدم
ألول مرة عن بعد "أونالین". "البرنامج المتقدم لمقدمي الرعایة" ھو أول شھادة معتمدة

دولیًا من ھیئة بیرسون متخصصة فى مجال تعزیز نمو الطفل مقدمة من جمعیة وطنیة.

انضم لفریق العمل من ھنا
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