"وطنية" تطلق مشروع "سنـــــــــد"
منحة دعم فني للمؤسسات اإليوائية لتحسين جودة رعاية األطفال خارج الرعاية األسرية
القاهــــــــــــرة
األربعاء  1أكتوبر 4112

عقدت جمعية وطنية لتنمية وتطوير دور األيتام بالتعاون مع
مؤسسة دروسوس ،جلسة تعريفية لمنحة الدعم الفني المقدمة
للمؤسسات اإليوائبة في إطار مشروع "سنــــد" ،وذلك يوم
اإلثنين الماضي الموافق  42سبتمبر في فندق سفير في الدقي
وبحضور ممثلي من وزارة التضامن ومؤسسي ومديري
مؤسسات إيوائية ومؤسسات دولية وعربية مثل اليونيسف
والمجلس العربي للتنمية والطفولة وممثلين من القطاع الخاص
والمدارس والمبادرات الشبابية واألنشطة الطالبية.
تقول عزة عبدالحميد مؤسس ورئيس مجلس إدارة جمعية وطنية
أن هدف مشروع "سند" هو تمكين

عدد من المؤسسات

د .وسام البيه مدير مكتب دروسوس في مصر

اإليوائية في محافظتي القاهرة والجيزة من تحسين جودة الرعاية
المقدمة لألطفال والشباب خارج الرعاية األسرية بما يتماشى مع معايير جودة الرعاية البديلة التي تم اعتمادها من قبل معالي
الوزيرة غادة والي في يونيو الماضي.
أكدت د.وسام البيه مدير مكتب دروسوس في مصر ،على أن الشراكة بين مؤسسة دروسوس وجمعية وطنية قائمة على هدف
واحد وهو التنمية.
تتألف المنحة والتي تستمر لمدة عامين  4112و 4112من ستة مكونات رئيسية تقدم للمؤسسات التي سيتم اختيارها وهي :بناء
قدرات العاملين في المؤسسة ،تنمية موارد المؤسسة ،تقديم مؤهالت معتمدة دوليا لعدد من العاملين ،تطوير النظم اإلدارية ،بناء
قدرات األطفال والشباب في المؤسسة ،وأخيرا تقدي م عمالة مؤهلة من خريجي كليات ومعاهد الخدمة االجتماعية ،والتربية وعلم
النفس.
وعن معايير الترشح وإجراءات التقدم تقول أميرة حسام مدير "مشروع سند" بإمكان جميع المؤسسات اإليوائية التابعة إلدارتي
األسرة والطفولة أو إدارة الدفاع االجتماعي من التقدم بطلب منحة الدعم الفني طالما أنها تقع في القاهرة أو الجيزة ،وأن عدد
األطفال في المؤسسة  21طفل في المتوسط ،وأال تقل نسبة العاملين لألطفال عن عامل لكل طفل وأن تستوفي مجموعة من
االلتزامات طوال فترة المنحة.

ولمن يرغب في التقدم للمنحة عليه التواصل مع جمعية وطنية على  wataneya.sanad@amaanegypt.orgللحصول على
كتيب واستمارات المنحة وإرسال طلب التقدم قبل  2نوفمبر .4112
الجدير بالذكر أن جمعية وطنية تعمل منذ  4112على تطوير معايير جودة الرعاية البديلة وتقديم برامج عملية لتطبيق هذه
المعايير ،مثل التدريبات المتخصصة والمؤهل المهني الدولي لمقدمي رعاية الطفل والمتطوعين والذي يقدمها مركز امان
التدريبي ،كذلك برامج بناء قدرات األطفال والشباب مثل برنامج "فرصة" لتنمية الشباب ،وأخيرا برامج التطوير المؤسسي
الموجهة إلدارات المؤسسا ت اإليوائية .كذلك تعمل وطنية على نشر نظرة إيجابية تجاه األطفال خارج الرعاية األسرية ورفع
الوعي بدور المجتمع واإلعالم تجاه هذه القضية من خالل حمالت توعية مثل "اعرفني أنا مش بس يتيم" وحملة
#األصول_بتقول.
جمعية وطنية لتنمية وتطوير دور األيتام

ا .أميرة حسام ،مدير مشروع "سند" أثناء عرض تفاصيل منحة الدعم الفني

