محطة جديدة نحو أمان األطفال والشباب فاقدي الرعاية االسرية
برعاية وزيرة التضامن
جمعية وطنية تحتفل بتخريج دفعة جديدة من مقدمي الرعاية
تحت رعاية معالي وزيرة التضامن االجتماعي ا .غــــــادة والـــي ،وتحت شعار " األمـــــان ...رحــــلة تعلم مستمرة " ،أقامت جمعية
وطنية لتنمية وتطوير دور األيتام حفل التخرج السنوي الخامس لتخريج دفعات جديدة من مقدمي رعاية الطفل من خالل مركز أمان
للتعلم والتطوير التابع لوطنية والحاصل على ضمان الجودة من هيئة بيرسون الدولية وذلك يوم اإلثنين  23إبريل في فندق سوفيتل
الجزيرة بالقاهرة.
قام مركز أمان للتعلم والتطوير بتخريج الدفعة الخامسة من "البرنـــامج المهني المتـــقدم لمقدم الرعاية" والدفعة الثانية من برنامج
التأهيل للتوظيف "همزة وصل" لشباب الخريجين .
حضر الحفل رئــــيس اإلدرارة المــــــــركزية للــــرعاية االجتــــــماعية ا .ســمية األلفي نيابة عن معالي وزيرة التضامن االجتماعي
أ.غــادة والـــي التي أعربت في كلمتها عن سعادتها بتواجدها في هذا الحفل ،وأشارت أن هناك إتفاق على إتخاذ العلم أمان لأليتام
وفاقدي الرعاية الوالدية .كما أنها أشادت بالتعاون بين وزارة التضامن وجمعية وطنية لرفع كفاءة منظومة الرعاية البديلة سواء
في المؤسسات اإليوائية أو األسر البديلة والذي يعد نموذجا ناجحا للشراكة بين الوزارة والمجتمع المدني.
كما أكدت أ .عزة عبد الحميد ،مؤسس ورئيس مجلس إدارة جمعية وطنية على أن اإلنسان دائما ما يبحث عن األمان ،وأكدت على
أنه من خالل العلم والتعلم المستمر للمسؤولين والقائمين على الرعاية يتحقق األمان لكل طفل وشاب فاقد الرعاية الوالدية.
قامت األستاذة أميرة غينم مدير البرامج في مركز أمان للتعلم والتطوير بشرح منهجية مركز أمان والذي تم تطوير جميع برامجه
بناء على معايير جودة الرعاية البديلة وأفضل الممارسات .كما استعرضت المسارات التعليمية المختلفة والتي صممت لتالئم
االحتياجات الوظيفية للعاملين في مجال الرعاية البديلة ،كذلك تستهدف الشباب األيتام لتأهيلهم للحياة المستقلة واالعتماد على النفس.
تم خالل االحتفالية تكريم المتطوعين بالعلم من أفراد ومؤسسات ،الذين ساهموا بعلمهم وخبرتهم في مختلف المجاالت مثل بناء
قدرات العاملين بجمعية وطنية ومقدمي الرعاية ومديري المؤسسات اإليوائية وتنمية مهارات األطفال والشباب من خالل تقديم ورش
عمل وبرامج تدريبية في مركز أمان للتعلم والتطوير .قام بتكريم المتطوعين ا .عمرو شاكر ،نائب رئيس مجلس إدارة وطنية واالذي
أكد في كلمته على أن العلم والتعلم هو إلعمار األرض وواجب على كل متعلم أن يبادر بتعليم من حوله في نطاق دائرته حتى ينتشر
ويعم نور العلم في مجتمعنا.
تم اعتماد مركز أمان دوليا في  ،2012ليكون أول مركز في الشرق األوسط من هيئة بيرسون يقدم برامج متخصصة في رعاية
الطفل .

في عام  2016وبالتعاون مع مؤسسة دروسوس ،تم تطوير برنامج لتأهيل وتوظيف حديثي التخرج من كليات الخدمة االجتماعية
وعلم نفس ورياض األطفال في المؤسسات اإليوائية لسد حاجة المؤسسات اإليوائية لكوادر جديدة في هذا المجال لضمان تنشئة
األطفال والشباب تنشئة سليمة.
تعتمد منهجية المركز في تطوير برامجها ليس فقط على تزويد مقدم الرعاية بالمعارف والمهارات الفنية بل على بناء شخصية
مؤهلة لرعاية واحتواء األطفال والشباب فاقدي الرعاية األسرية.
تم تقديم برامج تدريبية ألكثر من  150مؤسسة إيوائية على مستوى الجمهورية ولـ  3000فرد من مديرين ومقدمي رعاية
ومتطوعين منهم  91مقدم رعاية معتمد دوليا.
ومن خالل برتوكول التعاون بين وزارة التضامن االجتماعي وجمعية وطنية الذي تم توقيعة عام  ،2017قدم مركز أمان برامج
مختلفة لكوادر الوزارة في مجال تقييم ومتابعة المؤسسات اإليوائية ومن األفراد والمجتمع المدني مثل طلبة مدرسة األلسن الدولية.
الجدير بالذكر أنه يتم تقديم منح تعليمية كل عام لرفع كفاءة وبناء قدرات العاملين في الرعاية البديلة وذلك من خالل الجهات المانحة
مثل مؤسسة دروسوس ،أحد الشركاء االستراتيجين لوطنية ،وبرايتر فيشن  Brighter Visionومن خالل المسؤولية االجتماعية
للقطاع الخاص مثل شركة إيجي جروب ،وبنك التعمير واإلسكان ومجموعة درة وجيزة لألنظمة.
وعلى هامش الحفل تم إعادة إطالق ملتقى سند للرعاية البديلة لمؤسسي ومديري المؤسسات اإليوائية والعاملين في مجال الرعاية
البديلة والذي ناقش في جلسته االسابعة واألولى في عام  2018تحت عنوان " ابنك على ما تربيه" واحدة من أهم الموضوعات،
موضوع ال ُهوية والمفاهيم الخاطئة تجاه نشأة األطفال فاقدي الرعاية الوالدية وذلك من خالل جلسة نقاشية ضمت المستشار عمر
القماري – المستشار القانوني لوزارة التضامن اإلجتماعي ورئيس اللجنة العليا لألسر ود.حسن خليل – مدير الشئون الفنية باألزهر
الشريف وعضو اللجنة العليا لألسر البديلة ود .هبة وجيه – أستاذ الجامعة األمريكية بالجامعة األمريكية .حضر الملتقى ممثلين من
 30مؤسسة إيوائية ومن الخبراء والمتخصصين في المجال .كما تم عرض تجارب ناجحة من بعض دور الرعاية فيما يتعلق بتعريف
األطفال لهويتهم وتمكينهم من مواجهة المجتمع.

لمزيد من المعلومات
+20 (0) 100 966 435 56

