الملف التعريفي

لجائزة "بيـــت الحلــــــم" 5102 – 5102

تمهــــــــــيد
من أجل توفير حياة كريمة لألطفال والشباب فاقدي الرعاية األسررية فري م،رر وفري ططرار تفعيرل معرايير جرودة
الرعايررة البديلررة بررداؤل الماسسرراي افيواصيررة فرري م،ررر والترري تر اعتماد ررا مررن قبررل ورارة التمررامن فرري يو يررو
 4102بقررررار وراري رقررر  011أطلقررري جمعيرررة وط يرررة لت ميرررة وتطررروير دور األيترررا "جررراصرة بيررري الحلررر "
للماسساي افيواصية المتميرة في رعاية األطفال والشباب فاقردي الرعايرة األسررية فري جمهوريرة م،رر العربيرة
في طبريل  4102في ماتمر ،حفي وبحمرور معرالي وريررة التمرامن رادة والري وللرا بالتعراون مر كرل مرن
المساولية االجتماعية لمجموعة  mbc( mbcاألمل) وماسسة دروسوس السويسرية.
ما ي جاصرة "بيي الحل "؟
ي جاصرة قدية وعي ية ت ظ كل عامين تقد ألفمل الماسساي افيواصية المطبقة لمعايير جودة الرعاية البديلة
أو التي تتمير في تطبيق أحد محاور معايير الجودة في جمهورية م،ر العربية.
تهدف الجاصرة طلى:
 تسليط الموء على التجارب ال اجحة فى مجال تطبيق معايير جودة الرعاية لألطفال فاقدى الرعاية
األسرية والتي ت اعتماد ا من قبل ورارة التمامن في 4102
 رف الوعي المجتمعي بأ مية تطبيق المعايير من أجل مسا دة الماسساي التى جحي فى تطبيقها
 تبادل الؤبراي بين الماسساي افيواصية
وتتممن جاصرة "بيي الحل " ؤمسة فصاي:
 .0فصة أفمل الماسساي افيواصــيـة
 .4فصة جودة رعاية وحماية الطفـــــل
 .3فصة جــــــــــــــودة ال ظ افداريــة
 .2فصة جــــــــــــــودة مقدمي الرعاية
 .5فصة جودة الب يـــة والبيصة والتجهيراي
يحق للماسسة التقد ألكثر من فصة طلا توفر فيها معايير الترشح.
من و الما ل للترشح ؟
جمي الماسساي افيواصية المسجلة بورارة التمامن االجتماعي في م،ر والتي ترعى أطفاال وشبابا فاقدي
الرعاية األسرية والتي تطبق معايير جودة الرعاية البديلة.
ما ي قيمة جــــــاصرة "بيي الحل "؟
 تحصل المؤسسة الفائزة في فئة "أفضل المؤسسات اإليوائية" على جائزة نقدية قيمتها  20,000جنيه
مصري.
 تحصل المؤسسات الفائزة في باقي الفئات األربعة على جائزة نقدية قيمتها  5,000جنيه مصري.
 تحصل جميع المؤسسات الفائزة على درع جائزة "بيت الحلم" وشهادة تقدير ودعم فني من جمعية
وطنية بحسب احتياجات المؤسسة الفائزة ولمدة عام.
 يتم تسليط الضوء إعالميا على المؤسسات الفائزة.
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ما ي شروط الترشيح لجاصرة "بيي الحل "؟
 .1أن تكون المؤسسة مطبقة لالئحة التنفيذية الجديدة المؤسسات اإليوائية.
 .2أن تستوفي المؤسسة معاييرالفئة التي تود الترشح لها .برجاء االطالع على القرار الوزاري رقم 111
ودليل قياس المعايير.
 .3تعبئة استمارة الترشح للفئة التي تود المؤسسة الترشح بها وطرسالها م المرفقاي المطلوبة في موعد
أق،اه  31سبتمبر .4105
كيف يت تقدي طلب الترشيح؟
 .0تعبصة استمارة الترشح الؤا،ة بالفصة التي تر ب الماسسة في التقدي بها الموجودة على الموق
افلكترو ي لجمعية وط ية  www.wataneya.orgقس جاصرة بيي الحل .
 .2إرسال االستمارة والمرفقات المطلوبة إلكترونيا أو بالبريد في موعد أقصاه  33سبتمبر :2312
 إلكترونياbeetelhelm@wataneya.org :
 بالبريــــد 33 :ش عمر زعفان ،متفرع من شارع الطيران ،مدينة نصر ،القاهرة.
ما ي األحكا العامة لجاصرة "بيي الحل "؟
 .0تستبعد االستماراي التي ت،ل بعد ا تهاء موعد الترشيح  31سبتمبر .4105
 .4تتألف عملية التحكي من ثالث مراحل ويجب أن تمر الماسسة المرشحة بجمي مراحل التحكي
 .3تعتبر القراراي ال،ادرة عن لج ة تحكي جاصرة "بيي الحل " هاصية و ير قابلة لالعتراض أو الم اقشة.
 .2يحق للج ة التحكي م ح الجاصرة م ا،فة بين فاصرين أو أكثر ل فس الفصة.
 .5ال تعتمد لج ة التحكي على حج البيا اي والمست داي المقدمة بل على دقة المعلوماي والبيا اي
و وعيتها.
 .6يحق للج ة التحكي استبعاد أي ترشيح ال ت طبق عليه شروط التقد للجاصرة.
 .7يتحمل المرشح مساولية ،حة ودقة المعلوماي المعبصة في استمارة الترشح ومن حق لج ة التحكي
التأكد من ،حة المعلوماي.
 .1بعد افعالن عن ال تيجة لن يت التوا،ل طال م الماسساي الفاصرة ولن يت تقدي أية أسباب لعد فور
الماسساي األؤرى.
 .9تتعامل لج ة التحكي م جمي البيا اي والمرفقاي بسرية تامة ولن يت تداول البيا اي من قبل جمعية
وط ية أو أي من أفراد لج ة التحكي .
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ما ي مراحل التحكي لجاصرة "بيي الحل "؟
تتألف عملية التحكي من ثالث مراحل رصيسية:
المرحلة األولى :مرحلة االؤتيار األولية :يت استبعاد استماراي التقد التي ل تستوفي معايير وموابط الجاصرة.
المرحلة الثا ية :الرياراي الميدا ية :يت التوا،ل م الماسساي التي اجتاري المرحلة األولى لت سيق رياراي
ميدا ية من قبل جمعية وط ية وب اءا عليها يت تقيي له الماسساي واؤتيار من يتماشى م معايير الترشح
الؤا،ة بكل فصة من فصاي الجاصرة.
المرحلة ال هاصية :لج ة التحكي والت،ويي المجتمعي :يت عرض الماسساي التي اجتاري المرحلة الثالثة على
لج ة التحكي الؤتيار الفاصرين لكل فصة يشكل قرار لج ة التحكي  %11من ال تيجة ال هاصية.
كما يت عرض أسماء الماسساي التي تأ لي للمرحلة ال هاصية على المجتم من ؤالل وساصل التوا،ل
االجتماعي (،فحة وط ية على الفيس بوا وموق وط ية افلكترو ي) للت،ويي ألفمل ماسسة في كل فصة من
فصاي الجاصرة ويشكل الت،ويي المجتمعي  %41من ال تيجة ال هاصية للتحكي .
من أعماء لج ة تحكي جاصرة "بيي الحل "؟
تتألف لجنة التحكيم من ممثلين من فريق جمعية وطنية وخبراء ومتخصصين في حماية ورعاية الطفل ،وتأهيل
مقدمي الرعاية وفي اإلدارة وفي الهندسة المعمارية وممثل عن الشباب األيتام.
لإلطالع على أعضاء لجنة التحكيم  www.wataneya.orgقسم جائزة "بيت الحلم".
ما و آؤر موعد للتقد للجاصرة "بيي الحل "؟
آخر موعد إلرسال استمارة الترشح هو  33سبتمبر .2312
ما و موعد افعالن عن الفاصرين؟
سيتم اإلعالن عن الفائزين وتكريمهم في حفل خاص بحضور شركاء جمعية وطنية وممثلي من وزارة التضامن
واإلعالم في شهر إبريل .2312
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بعض التعريفاي والم،طلحاي الف ية الؤا،ة بمعايير جودة الرعاية البديلة
لمالا حن بحاجة لمعايير جودة الرعاية البديلة؟
تأتي أهمية المعايير أنها توحد مفهوم الرعاية البديلة لألطفال والشباب فاقدي الرعاية األسرية ،من خالل ضوابط
واضحة تتعلق بكافة جوانب الرعاية المقدمة في المؤسسات اإليوائية .هذه المعايير تحدد مؤشرات واضحة قابلة
للتحقق بما يضمن رقابة على دور الرعاية سواء من قبل العاملين بوزارة التضامن (الرقابة الحكومية) ،اإلعالم،
المتطوعين والكفالء (الرقابة المجتمعية) ،أو من قبل مؤسسي ومديري دور األيتام والمؤسسات اإليوائية (الرقابة
الذاتية).

ما ي معايير جودة الرعاية البديلة؟
تتألف معايير جودة الرعاية البديلة من ستة محاور رئيسية:
 .1الرعاية المتكاملة :تلبية احتياجات األطفال والشباب بشكل تكاملي (الصحية والغذائية والتعليمية والنفسية
واالجتماعية) ،واحترام رغباتهم وأرائهم وخصوصيتهم.
 .2حماية الطفل :حماية األطفال من جميع أنواع اإلساءات ،واالستجابة المالئمة والسريعة ألي شكوى أو
اشتباه لحدوث إساءة ،وضمان تطبيق قانون حقوق الطفل.
 .3البنية والبيئة والتجهيزات :أن يكون تصميم الدار أقرب إلى تصميم البيت ،وتتالءم مساحته مع احتياجات
األطفال ،وتحترم خصوصيتهم ،وأن يراعي مقاييس السالمة واألمان.
 .4الممارسات المهنية :بناء عالقة إيجابية مع األطفال من خالل عمل خطط وبرامج تتناسب مع االحتياجات
الفردية والمرحلة العمرية لألطفال داخل الدار.
 .2كفاءة وكفاية العاملين :أن يتلقى األطفال الرعاية على أيدي موظفين ومتطوعين وكفالء مؤهلين
ومدربين ومتمرسين .كما أن عددهم وتخصصاتهم تلبي احتياجات األطفال والشباب.
 .2اإلدارة والتوثيق :إدارة رعاية األطفال بمهنية بداخل الدار ،بما يضمن مساندة األطفال والشباب أثناء
إقامتهم وبعد مغادرتهم للمؤسسة.
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ما هي خطط المساندة الفردية؟
تهدف خطط المساندة الفردية إلى وضع برنامج متكامل لكل طفل بناءا على مهاراته وقدراته ،ووفقا لرغباته فيما
يتعلق باألنشطة التي يجب تنفيذها مع الطفل /الشاب لمساندته في جميع الجوانب الحياتية (التعليمية ،النفسية،
االجتماعية ،الطبية ،الترفيهية) ويشترك في وضعها المتعاملين بشكل مباشر مع الطفل (أخصائي اجتماعي،
أخصائي نفسي ،أم بديلة /مشرف).
ماذا نقصد بالدمج المجتمعي؟
يعد الدمج هو أحد األهداف األساسية لدى تأهيل األطفال /الشباب المقيمين بالمؤسسات ،إلعدادهم لمواجهة
المجتمع بعد مغادرة المؤسسة واالستقالل بحياتهم ،ومن ثم ال يقتصر الدمج المجتمعي على الرحالت الخارجية
واألنشطة الجماعية ،ولكنه يشمل تفاعل األطفال /الشباب مع المجتمع الخارجي وتكوين عالقات اجتماعية بناءة
مع ذويهم في المدرسة في الجامعة في النادي أو مراكز الشباب.
ما المقصود بتنمية موارد المؤسسة؟
تتنوع موارد المؤسسات اإليوائية بين الموارد المادية والموارد البشرية (المتطوعين والكفالء) التي يمكنها سد
الثغرات وتلبية عدد كبير من احتياجات األطفال والشباب ،وتتنوع الموارد البشرية في تقديم كثير من الخدمات
المباشرة لألطفال والشباب (تعليمية ،صحية ،أنشطة ترفيهية ،تنظيم رحالت ،)... ،ذلك وتعتبر الشراكات وأوجه
التعاون التي تتم بين المؤسسة وعدد من الجهات التي تقدم خدمات بدورها تلبية احتياجات األطفال (التعاون مع
مراكز تدريبية ،مستشفيات ،مراكز شباب ونوادي ،مراكز ثقافية.)... ،
ومن ثم تعد تنمية الموارد هي العمل على تنظيم وتخطيط الجهود المبذولة من قبل كل من يمكنه تقديم خدمات
(عينية ،مادية) لتلبية احتياجات األطفال والشباب بالمؤسسة.
ما المقصود ببرامج التأهيل بعد عودة األطفال /الشباب للمؤسسة؟
تستهدف إعادة دمج األطفال داخل المؤسسة (سواء بعد تغيبهم وعودتهم ،أو بعد مغادرتهم للمؤسسة وعودتهم
مرة أخرى ألي سبب) ،وذلك من خالل التعرف على المشكالت التي واجهتهم خالل وجودهم خارج المؤسسة،
وإيجاد حلول لتلك المشكالت والتحديات.
ما هي خطط تأهيل األطفال والشباب لمغادرة المؤسسة؟
تمثل اإلطار الشامل الذي يهدف إلى تأهيل األطفال والشباب لالستقالل واالعتماد على الذات في مواجهة المجتمع
الخارجي ،وهو ما يعمل من خالله مقدمي الرعاية لتحديد البرامج واألنشطة انطالقا من قدارت األطفال والشباب
والتعرف على رغباتهم وإمكانياتهم.
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ما هي خطط إقامة وإلحاق األطفال؟
تتضمن رؤية المؤسسة واإلجراءات التي تتبعها إللحاق األطفال بالمؤسسة بدءا من اإلجراءات التي تتم قبل
استقبال األطفال ،وشروط استقبالهم ،وما اآلليات المتبعة من قبل المؤسسة لتعريف األطفال بأقرانهم وبالخدمات
المقدمة لهم وفقا لكل فئة عمرية.
من هو الشخص المرجعي؟
هو أحد المسئولين بالمؤسسة والذي يتفق أغلبية األطفال والشباب بالمؤسسة على أنه متفهم لطلباتهم
ومشكالتهم ،ويكون حلقة الوصل بينهم وبين اإلدارة وباقي العاملين في كثير من األحيان.
من هو مسئول الحماية؟
هو الشخص المسئول عن كل ما يتعلق بحماية األطفال ،من تعريف سياسة الحماية للعاملين واألطفال ،والتأكيد
من تفعيلها داخل المؤسسة ،وتوثيق جميع األحداث المتعلقة بها.

لمريد من المعلوماي أو ألية استفساراي تتعلق بجاصرة "بيي الحل " برجاء التوا،ل على
beetelhelm@wataneya.org

