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جمعية وطنية لتنمية وتطوير دور األيتام  ...أفضل آداء خيري في الوطن العربي لهذا
العام
من بين  156مؤســـسة وجمعية خيرية ،من أنحاء الدول العربية حصلت جمعية وطنية لتنمية وتطوير
دور األيتام على المركز األول بجائزة مؤسسة األمير محمد بن فهد للتنمية اإلنسانية في دورتها
األولى ،ألفضل آداء خيري في الوطن العربي لهذا العام فرع المؤسسات المتوسطة.
تهدف هذة الجائزة التي تتبناها مؤسسة األمير محمد بن فهد للتنمية اإلنسانية بالتعاون مع
المنظمة العربية للتنمية اإلدارية التابعة لجامعة الدول العربية ،إلى توفير الفرص للجمعيات الخيرية
واإلنسانية في العالم العربي للوصول ألفضل آداء ،وتأصيل ثقافة التميز في هذه المؤسسات
والجمعيات.
كما تسعى الجائزة لالرتقاء بمستوى المؤسسات الخيرية في العالم العربي ،في سعيها لتحقيق
التميز في اآلداء المؤسسي ،مع اعتماد أفضل الممارسات اإلبداعية ،بما يخدم التطوير المستمر
للخدمات اإلنسانية المقدمة للمستفيدين ،من خالل تشجيع التنافس فيما بينها ،وتكريم
المؤسسات المعتمدة ،استنا ًدا إلى معايير مبنية على أسس علمية.
انشئت جمعية وطنية ،وهي جمعية مصرية مشهرة بوزارة التضامن االجتماعي منذ عام ،2008
بهدف خلق مستقبل من الفرص المتكافئة لألطفال خارج الرعاية األسرية من خالل توحيد النظم
والمعايير داخل المؤسسات اإليوائية ،وتفعيل واعتماد كل مظاهر الرعاية والخدمات التي تقدم بها.
لذلك كانت جمعية وطنية هي أول جمعية في مصر تعمل على تطوير وتطبيق معايير جودة الرعاية
في المؤسسات اإليوائية .وفي يونيو عام  ،٢٠١٤أصدرت معالي وزيرة التضامن االجتماعي غادة
والي قرارا وزاريًّا يلزم جميع دور األيتام في مصر بتطبيق معايير الجودة .كما تقوم جمعية وطنية
بتقديم الدعم الفني للمؤسسات اإليوائية لتمكنها من تطبيق معايير جودة الرعاية ،وبرامج لتدريب
و تطوير القائمين على رعاية األيتام ،وبرامج لتنمية قدرات األطفال والشباب.

تعد هذة الجائزة تأكيدا على مبدأ رئيسي قامت عليه جمعية وطنية منذ نشأتها وهو أن "النوايا
الطيبة وحدها ال تكفي" وأن العمل بالمنهجية العلمية في القضايا اإلنسانية هو السبيل نحو
إحداث تغيير حقيقي.
الجدير بالذكر أن جمعية وطنية تم تصنيفها كأفضل ممارسة ضمن أفضل 6ممارسات على
مستوى العالم عام  2014من قبل حكومة دبي و UN-Habitatلكونها خطوة هامة في تحقيق
اإلندماج األطفال األقل حظا في المجتمع.

لينك الخبر الرسمى على موقع الجائزة:
www.arado.org/charityaward/2017/07/03/372017/
لمعرفة المزيد من المعلومات عن جمعية وطنية:
عن وطنية:
https://www.youtube.com/watch?v=38BbepPHn9k&t=3s
بر نامج همزة وصل:
https://www.youtube.com/watch?v=8mqgXLwHv5Q&index=1&list=PLbIrVo48or91vKJ
roMmqBgeCLszxbGLgS&t=14s
جائزة بيت الحلمhttps://www.youtube.com/watch?v=5CQq55_ZJCU&t=10s :

