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كل طفل في مصر هو مستقبل مصر ،وكل أم وأب مصري مسؤولين عن سعادة وأمن هذا الطفل ،فمن عاش طفولة يملؤها الحب
واألمان ،كبر ليعطي ويحب ويع ّمر األرض.
ولكن ،شاء هللا أال ينعم كل األطفال بنعمة األم واألب ،فيوجد عددا ليس بهينا من أطفال مصر حرموا من نعمة األسرة ونشأوا في
دور لرعاية أيتام ،ليحل بدل األم واألب ،أما بديلة ،أخصائي اجتماعي أو نفسي ،مشرف ،وليكونوا هم أسرة هذا الطفل.
منذ أن تأسست جمعية وطنية لتنمية وتطوير دور األيتام في  ،2008وهي على يقين أن مفتاح سالمة وسعادة األيتام يكمن في
تأهيل مقدمي الرعاية في دور األيتام.
لذلك حرصنا أوال على تكوين فهم جيد ألسباب ندرة مقدمي الرعاية المؤهلين في هذا المجال ،ومنها قلة المعرفة وضعف المهارات
الواجب تواجدها لدى من يقوم بهذه المهنة ،وظروف عمل المهنة مثل ضعف األجور وانعدام وضوح المهام الوظيفية والتدرج
الوظيفي ،والنظرة السلبية لدى المجتمع تجاه المهنة.
ومن ثم بدأنا في إيجاد حلوال جذرية للعمل على مواجهة هذا التحدي الذي يهدد مستقبل أجيال ،فأسسنا أول مركز للتعلم والتطوير
(مركز أمــــان) أحد مشاريع جمعية وطنية الرئيسية ،والمعتمد دوليا من بيرسون لتأهيل مقدمي رعاية الطفل وبناء قدرات مديري
دور األيتام والمؤسسات اإليوائية .كما أننا صممنا برامج مهنية للخريجين الجدد لتأهيلهم ومن ثم توظيفهم في دور األيتام .كذلك
صممنا برامج تدريبية للمتطوعين والكفالء لما لهم من دور مهم في حياة األيتام .وأخيرا ،ومن أجل استدامة أثر هذه البرامج،
نعمل أيضا على بناء قدرات العاملين بوزارة التضامن االجتماعي الذين يشرفون على أدء دور األيتام
تهدف االحتفالية السنوية لمركز أمان للتعلم والتطوير ،أحد مشاريع جمعية وطنية ،إلى تسليط الضوء على أهمية وجود مقدمى
رعاية مؤهليين مهنيا لتنشئة األطفال وخاصة األطفال فاقدي الرعاية األسرية تنشئة سليمة تضمن حياة كريمة لهم ومستقبل مشرق.
كذلك يتم في هذا الحفل تخريج الدفعة الرابعة من البرنامج المهني المتقدم لمقدمى الرعاية.
بدأ مركز أمان للتعلم والتطوير تنظيم هذا الحفل السنوي منذ  2014والذي كان برعاية وبحضور معالي وزيرة التضامن غادة والي
وبحضور أكثر من  200شخص من المجتمع المدني ،والقطاع الخاص والمؤسسات التعليمية واإلعالم.
كما يحتفل مركز أمان بتجديد اعتماده من هيئة بيرسون واعتماد ثالث برامج جديدة من تطوير مركز أمان وهي برنامج المقيم
المهني ،وبرنامج حماية الطفل ،وبرنامج إدارة المؤسسات اإليوائية.
سيتم عقد جلسة نقاشية حول تحديات مقدمى الرعاية و محاولة ايجاد حلول ايجابية و تتألف الجلسة من ممثليين عن كل قطاع يخدم
القضية مثل مثال ناجح لمقدم رعاية ،ممثل من خريجى برنامج همزة وصل ،ممثل من شباب االيتام ،ممثل من االعالم و ممثل من
مركز امان.
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