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انطالقــًا مــن اهتمــام القيــادة املصريــة بفئــة األطفــال بــا مــأوى واجلهــود اإليجابيــة 

املبذولــة مــن وزارة التضامــن االجتماعــي واجلهــات ذات الصلــة فــي مصــر ملعاجلــة هــذه 
القضيــة، واتســاقًا مــع مــا جــاء فــي الدســتور املصــري )2014( مــن إعمــال حقــوق الطفــل 

املصــري والعمــل وفــق مبــادىء العــدل االجتماعــي واملواطنــة للجميــع،

وتواصــاًل مــع مبــادرة صاحــب الســمو امللكــي األميــر طــال بــن عبــد العزيــز، رئيــس 

املجلــس العربــي للطفولــة والتنميــة ملواجهــة ظاهــرة األطفــال فــي وضعيــة الشــارع، والبرامج 

واملشــروعات التــي نفذهــا املجلــس علــى املســتوى العربــي،

فقــد مت توقيــع بروتوكــول تعــاون بــن ســمو رئيــس املجلــس ومعالــي األســتاذة غــادة والــي 

وزيــرة التضامــن االجتماعــي فــي مايــو 2014 لتنفيــذ مشــروع »تأهيــل ودمــج األطفــال يف 
ــن  ــم م وضعيــة الشــارع مــن خــال تربيــة األمــل« حتــت شــعار »أنــا اختــرت األمــل«  بدع

برنامــج اخلليــج العربــي للتنميــة »أجفنــد«.

توقيع برتوكول التعاون بني سمو األمري طالل بن عبد العزيز ومعايل الوزيرة غادة وايل
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املبادئ األساسية للمشروع

ينفــذ مبؤسســة  الــذي  األمــل«  اختــرت  »أنــا  مبــادرة مشــروع  تقــوم 
دور التربيــة للرعايــة االجتماعيــة لألطفــال علــى مجموعــة مــن املبــادئ 

األساســية:
ــرام  ــز احت ــى تعزي ــوم عل ــال يق ــل ودمــج األطف ــد لتأهي ــدمي منــوذج جدي ١- تق
الــذات وبنــاء اإلنســان داخــل الطفــل لتعزيــز ثقتــه بنفســه وباملجتمــع، وإكســابه 

ــن خــالل  ــه م ــذات لدي ــاظ ال ــه وإيق ــة ومحــو أميت ــة الضروري ــارات احلياتي امله

محــاور التعليــم ومحــو األميــة، برامــج بنــاء الــذات ومهــارات احليــاة، الفنــون 

بأنواعهــا )الفــن التشــكيلي واجلداريــات، الغنــاء، املوســيقى، املســرح(، الصحــة 

والتوعيــة الصحيــة، والرياضــة البدنيــة.

2 -  ترتكــز اســتراتيجية تنفيــذ هــذا املشــروع علــى االصــالح الشــامل القائــم 
ــل  ــل اإلصــالح املتكام ــة لفع ــدة كلي ــواء« وح ــة »دار االي ــار املؤسس ــى اعتب عل

عبــر  العمــل  يتــم  ذلــك  لتحقيــق   .)Institution Based Reform(

املرتكــزات التاليــة:

ــه،  ــة معارف ــل وتنمي ــرام الطف ــز إحت ــال مــن خــالل تعزي ــل األطف تأهي  -

واقتصادّيــًا. تعليمّيــًا  ومتكينــه 

التشــريع وحوكمــة  مــن خــالل  إنســانية  بيئــات متكينيــة  إرســاء   -

مؤسســات اإليــواء والتشــبيك بــن األطــراف املعنيــة بقضيــة األطفــال 

فــي وضعيــة الشــارع كافــة.

بنــاء قــدرات العاملــن مــع األطفــال فــي وضعيــة الشــارع خللــق   -

ــاء اإلنســان لضمــان  ــة األمــل وبن ــى ممارســة تربي ــادرة عل كــوادر ق

جنــاح العمــل وإســتمراريته فــي دمــج األطفــال.

املناصرة وكسب التأييد، السياق االعالمي لبناء ثقافة جديدة.  -

حشــد اجلهــود وبنــاء الشــراكات حــول املشــروع وضمان اســتمراريته   -

وجودتــه.

إيقاظ الذات
وبناء اإلنسان 
داخل الطفل

إذا اردت أن 
تبني إنسانا

فالبد من 
تهيئة بيئة

إنسانية للطفل 
أوال
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3 -  يتميز مشروع »أنا اخترت األمل« مبا يلي: 
ــذات  ــاظ ال ــة وإيق ــدة لتنشــئة الطفــل مــن خــالل التوعي ــة جدي أوالً: منهجي

ــاء اإلنســان داخــل كل طفــل. وإعــادة بن

ثانياً: االستدامة من خالل خمس ركائز كاآلتي:
1. توفير إطار فكري ومنوذج متكامل »أنا اخترت األمل«.

2. أدلــة تدريبيــة منبثقــة عــن اإلطــار الفكــري ومنــوذج التنشــئة »أنــا 

اختــرت األمــل«.

3. كــوادر مدربــة مؤهلــة ومســتوعبة للنمــوذج اإلنســاني »أنــا اختــرت 

األمــل« اليقــاظ الــذات وبنــاء اإلنســان داخــل الطفــل.

4. توفيــر بيئــة متكينيــة إنســانية حتتضــن الطفــل عبــر إصــالح مؤسســي 

حتــت شــعار نحــو بيئــة مؤسســية إنســانية للطفــل.

ــال  ــع واالنتق ــى التوس ــادر عل ــة ق ــة والتنمي ــي للطفول ــس العرب ــاً: املجل ثالث
ــات  ــس اإلمكاني ــى مؤسســات أخــرى بنف ــل« إل ــرت األم ــا اخت ــوذج »أن بنم

ويعنــي ذلــك أن التوســع واالســتدامة ميكــن أن تتــم بأقــل التكاليــف بالتعــاون 

مــع احلكومــة املصريــة. 

تعزيز عوامل 
االستدامة 
والتوسع 
وتغطية 
مؤسسات أخرى

مت اختيــار مؤسســة دور التربيــة للرعايــة االجتماعيــة لألطفــال 
)إحــدى املؤسســات اخلاصــة برعايــة األطفــال بــا مــأوى التابعــة 
لــوزارة التضامــن االجتماعــي( مكانــًا  لتنفيــذ املشــروع. تقــوم 

املؤسســة علــى 13 فــدان وقــد مت اختيارهــا ألســباب تشــمل:
1. بهــا عــدد مقــدر مــن األطفــال لبــدء املشــروع - 260 طفــل 

طفــل.  800 حتــى  املؤسســة  وتســتوعب 
2. تتوفر بها اإلقامة واملعيشة.

3. توجد بها مساحات لألنشطة.
4. يتوافر بها إخصائيون اجتماعيون ومشرفون.

5. يتوافر فيها مدرسة ابتدائية.
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أواًل: تأهيل األطفال:
يقــوم تأهيــل األطفــال علــى مفهــوم تربيــة األمــل الــذي يعنــي بتقديــر كل طفــل كقيمــة إنســانية 

عليــا لــه احلــق فــي احليــاة فــي جتمــع انســاني يقــدر حــق االنســان فــي النمــو والتقــدم. وقــد عمــل 

املشــروع علــى تأهيــل األطفــال وتعديــل ســلوكياتهم باســتخدام الفــن، إضافــة إلــى أســاليب املشــاركة 

واللعــب واحلكــي وذلــك عبــر خمســة محــاور أساســية هــي التعليــم، الفنــون، تنميــة الــذات ومهــارات 

احليــاة، الصحــة، والرياضــة علــى النحــو التالــي:

١-  التعليم
ــع بروتوكــول تعــاون  ــى اســتدامة املشــروع مت توقي فــي إطــار العمــل عل

ثاثــي ضــم كل مــن وزارة التربيــة والتعليــم، وزارة التضامــن االجتماعــي، 
واملجلــس العربــي للطفولــة والتنميــة وذلــك بهــدف مأسســة ومنهجــة التعليــم 
ــن  ــي مل ــم املجتمع ــر التعلي ــى توفي ــة إل ــة باملؤسســة، إضاف باملدرســة االبتدائي

فاتهــم ســن االلتحــاق باملدرســة.

يتضمــن العمــل فــي محــور التعليــم خمســة مجــاالت هــي: أ. التعليــم 

ــر  ــم الكمبيوت ــم املجتمعــي، ث. تعلي ــة، ت. التعلي النظامــي، ب. محــو األمي
ــد مت  ــة، ح. مركــز املصــادر التعليميــة. وق ــا احلديث ــى التكنولوجي ــرف عل للتع

ــي:  اآلت

التعليم من أجل 
التحرر وإيقاظ 
الذات والتمكن 
املعريف

إنجازات مشروع أنا اخرتت األمل
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أ. التعليم النظامي )املدرسي(:
االبتدائيــة  املدرســة  إدراج       -

للرعايــة  التربيــة  دور  مبؤسســة 

االجتماعيــة لألطفــال حتت إشــراف 

عبــر  والتعليــم  التربيــة  وزارة 

لذلــك  الالزمــة  املســتندات  توفيــر 

واحلصــول علــى الرقــم التعريفــي 
القانونــي  االطــار  يوفــر  الــذي 
وزارة  مــدارس  كإحــدى  للمدرســة 
التربيــة والتعليــم بعــد أن ظلــت 

الكــوادر واملعــدات. فــي  لفتــرة طويلــة تعمــل كمجموعــة فصــول وتعانــي مــن نقــص 

-     تعزيــز العمــل باملدرســة االبتدائيــة مبؤسســة دور التربيــة عبــر توفيــر جهــاز عــرض ووســائط 

تعليميــة ملســاعدة التالميــذ علــى التحصيــل العلمــي واســتخدام التعليــم بالفــن.

ــع  ــة ورف ــراءة والكتاب ــارات الق ــة مه ــال املدرس ــاب أطف ــة إلكس ــيطية تعليمي ــد دورات تنش -    عق

قدراتهــم التمكينيــة اســتفاد منهــا 119 طفــل.
 

ب. محو األمية:
ــم  ــي التعلي ــل ف اســتمرارًا ملأسســة العم

بــن  ثنائــي  بروتوكــول  توقيــع  مت 

والتنميــة  للطفولــة  العربــي  املجلــس 
مت  الكبــار  لتعليــم  العامــة  والهيئــة 
باملؤسســة  األطفــال  اســتثناء  مبوجبــه 

ــدورات  ــض الشــروط اخلاصــة ب ــن بع م

محــو األميــة؛ حيــث مت النــزول بالســن 

بــداًل   14 إلــى  األميــة  اخلاضعــة حملــو 
مــن 16 عــام، إضافــة إلــى الســماح لألطفــال باجللــوس لالمتحــان مبوجــب الرقــم القومــي بشــهادة 

الشــخصية. بالبطاقــة  وليــس  امليــالد 

- فــي هــذا الصــدد مت عقــد دورتــن حملــو األميــة لألطفــال والعاملــن مبؤسســة دور التربيــة وتخريــج 

22 دارس.

امتحان محو األمية

تالميذ »أنا اخترت األمل« باملدرسة االبتدائية
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ت. التعليم املجتمعي:
وهــو موجــه ملــن فاتهــم ســن االلتحــاق باملدرســة واملتســربن مــن التعليــم ملــن تقــل أعمارهــم عــن ســتة 

ــى العمــل  عشــر عامــا، وفــي هــذا اإلطــار مت التنســيق مــع وزارة الشــباب والرياضــة واالتفــاق عل

فــي مجــال التعليــم املجتمعــي عبــر برنامــج القوافــل التعليميــة الــذي تنفــذه وزارة الشــباب والرياضــة 

حيــث مت عقــد 81 نشــاط تعليمــي فــي اللغــة العربيــة والرياضيــات موجــه للمتســربن مــن التعليــم 

اســتفاد منــه 96 طفــل.

ث. تعليم الكمبيوتر:
-  عقــد دورة تدريبيــة فــي تعليــم الكمبيوتــر، 

اســتفاد  متخصصــة،  شــركة  عبــر 

مــن  و8  األطفــال  مــن   14 منهــا 
التربيــة  دور  مبؤسســة  العاملــن 

االجتماعيــة. للرعايــة 

-     التنســيق مــع مركــز التدريــب علــى تكنولوجيــا املعلومــات التابــع للجهــاز 

املركــزي للتعبئــة واالحصــاء، لعقــد دورة تدريبيــة لنيــل الرخصــة الدوليــة 

فــي قيــادة الكمبيوتــر )ICDL(، واملكونــة مــن ســبعة موديــوالت، اســتفاد 

منهــا 24 مــن األطفــال والعاملــن مبؤسســة دور التربيــة نــال منهــم 

6 شــهادات دوليــة بعــد النجــاح فــي جميــع املوديــوالت والزال الباقــون 
ــات. ــون االمتحان يواصل

ح. مركز املصادر التعليمية:
-   تعزيــزاً لعمليــات التعليــم والتعلــم ومحــو األميــة 
مت تأســيس وتأثيــث مكتبــة، داخــل مؤسســة 
دور التربيــة، تضــم أكثــر مــن 1500 مطبوعــة 
ومجموعــة مــن ألعــاب الــذكاء لتحفيــز األطفــال 

وتزكيــة  معارفهــم  لزيــادة  االطــاع  علــى 
التفكيــر اإليجابــي لديهــم.

كل طفل قادر 
على تعلم كل 
شيئ »من محو 
األمية إلى 
»ICDL

ICDL أطفال األمل يتدربون للحصول على

أطفال األمل داخل قاعة االطالع مبؤسسة دور التربية
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٢- الفنون

الفــن هــو الســبيل لتهذيــب النفــوس وتنميــة امللــكات العقليــة واالبتكاريــه ويعتبــر ضــرورة 
للتنفيــس عــن االنفعــاالت الســلبية، كمــا يســهم بصــورة مباشــرة يف تزكيــة التفكيــر اإليجابــي 
لــدى الطفــل وبنــاء ثقتــه بنفســه. يف هــذ املجــال مت التعاقــد مــع مدربــن محترفــن يف مجــاالت 

الفــن التشــكيلي، اجلداريــات، املوســيقى والغنــاء، املســرح. وقــد مت اجنــاز اآلتــي: 

الســلوك  بهــدف تعديــل  400 نشــاط يف مجــاالت الفنــون  أكثــر مــن    - 

وإزكاء القيــم االيجابيــة وشــملت الفــن التشــكيلي واجلداريــات واملوســيقى 

ــال.  ــع األطف ــت جمي واملســرح وضم

-    تكويــن عــدد مــن فــرق الكــورال التــي شــاركت فــي احتفاليــات املؤسســة 

وبعــض االحتفاليــات اخلارجيــة 

-    إقامــة العديــد مــن املعارض ملنتجات 

األطفــال )ضمــت مشــغوالت معدنيــة 

ــات  ــوالج، منتج ــات ك ــة، لوح مختلف

خزفيــة، تشــكيل مجســم، لوحــات 

ــال  ــري »قشــرة خشــب«، أعم ماركت

فنيــة مــن الديكوبــاج(.

-   إنتاج عدد من املسرحيات.

الفن لبناء ثقة 
الطفل بنفسه 
وإزكاء القيم 
اإلنسانية داخله

أطفال األمل يعزفون على الكمان

أطفال األمل يغيرون بيئتهم بأنفسهم عبراجلداريات



9 مرشوع أنا اخرتت األملمرشوع أنا اخرتت األمل

-   مشــاركة ثالثــة مــن لوحــات األطفــال فــي معــرض ومهرجــان أفريقيــا الــذي أقيــم مبصــر فــي 

21 نوفمبــر 2015 .

-   تنفيذ 40 جدارية مبشاركة األطفال جسدت القيم السامية وااليجابية.

3- الصحة
-    تنفيــذ 7 قوافــل طبيــة بالتعــاون مــع نقابــة أطبــاء 
مصــر - عبــر جلنــة مصــر العطــاء، شــملت كل 

قافلــة منهــا جميــع التخصصــات مــع توفيــر العالج 

الــالزم. كمــا مت توفيــر معمــل للفحــص مصاحــب 

للقوافــل، إضافــة إلــى التطعيــم ضــد الســحائي. 

-    تنفيــذ أكثــر مــن 100 ورشــة فــي التوعيــة الصحيــة 

موضوعــات  وشــملت  األطفــال  جميــع  ضمــت 

املعديــة،  األمــراض  االنســان،  النظافــة، جســم 

االســعافات األوليــة، التغذيــة، األمــن والســالمة 

وغيرهــا مــن موضوعــات التوعيــة الصحيــة.

أطفال األمل ميارسون أنشطة الفن التشكيلي أطفال األمل واإلبداع املسرحي

التعليم والتعلم »من طفل إىل طفل«
- تنفيــذ برنامــج مــن طفــل إلــى طفــل حيــث قــام 5 أطفــال مــن 
طفــل   36 بتدريــب  االجتماعيــة  للرعايــة  التربيــة  دور  مؤسســة 
مــن مؤسســة املــرج العقابيــة حــول عمــل اجلداريــات يف إطــار نقــل 

اخلبــرات بــن األطفــال لتعزيــز الثقــة بالنفــس

القوافل الطبية تقوم بالكشف الطبي على األطفال

الصحة والتوعية الصحية لدعم االنسان داخل الطفل
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 570 مــن  أكثــر  تنفيــذ  مت 

نشــاط يف تنميــة الــذات ومهــارات 
احليــاة جلميــع األطفال باملؤسســة 
مثــل  ســلوكيات  مــع  تعاملــت 

الســرقة،  العدوانيــة،  الالمبــاالة، 

االنتهــاكات  الســلبية،  الكــذب، 

اجلنســية، كمــا عملــت علــى تزكيــة 

التفكيــر الســليم وااليجابــي واالبداعــي، االتصــال والتواصــل، معرفــة الذات، 

التفكيــر فــي املســتقبل، والعديــد مــن املوضوعــات األخــرى.

5- الرياضة
-    مت تأهيــل ثالثــة مالعــب بالتنســيق والتعــاون مــع وزارة الشــباب 

والرياضــة، تضــم ملعــب كــرة قــدم كبيــر وآخــر خماســي، إضافــة إلــى 

ــل  ــى تأهي ــال حتــت 9 أعــوام. وجــاري العمــل عل ــر لألطف ملعــب صغي

ــدد. ملعــب متع

ــة الرياضــة  ــة وعالق ــة الرياضي ــي التوعي ــن 75 نشــاط ف ــر م ــد أكث -    عق

بالصحــة.

-    إقامة عدد من الدوريات بن األقسام مصحوبة بكؤوس وجوائز. 

إيقاظ الذات 
وأنسنة العالقات
مع املجتمع

نشر روح التسامح 
والعمل اجلماعي

املالعب بعد التأهيلاملالعب قبل التأهيل

4- تنمية الذات ومهارات الحياة
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ثانيًا: بناء قدرات االخصائيني والعاملني مع األطفال
للرعايــة  التربيــة  دور  مبؤسســة  العاملــن  مــن   65 منهــا  اســتفاد  تدريبيــة  دورة   21 تنفيــذ  مت 

التاليــة: املوضوعــات  لألطفــال شــملت  االجتماعيــة 

1. حقوق الطفل وتربية األمل والتعلم النشط )4 دورات(

2. التدريب على برنامج القرائية )دورة واحدة(

3. الدعم النفسي واالجتماعي )9 دورات(

4. دراسة احلالة )دورتان(

5. سياسة احلماية )3 دورات(

6. سياسات املقابلة النفسية ووضع اخلطة العالجية لألخصائين النفسين )دورة واحدة(

7. التدريب على أدلة املهارات احلياتية والصحية )دورة واحدة(

 

ثالثًا: بناء بيئات تمكينية إنسانية
ــة  ــة االجتماعي ــة للرعاي ــر املؤسســي ملؤسســة دور التربي ــة االســتراتيجية للتطوي ــداد اخلط -    إع

ــوام. ــال خلمســة أع لألطف

-    إعداد اخلطة التنفيذية للعام األول من اخلطة االستراتيجية.

-    إنشــاء شــبكة حاســبات داخليــة بكابــالت وأجهــزة فائقــة اجلــودة والســرعة 

)10 أضعــاف الســرعة العاديــة( ضمــت كل مبانــي املؤسســة.

-    إصــدار دراســة حــول أوضــاع احلوكمــة واملنــاخ التنظيمــي واألنســنة فــي 

ــن  ــد م ــال شــملت العدي ــة لألطف ــة االجتماعي ــة للرعاي مؤسســة دور التربي

التوصيــات.

-    إصدار دليل إجرائي للحوكمة.

بناء قدرات العاملن مع األطفال من خالل تربية األمل

كي تبني إنسان
البد من توفير
بيئة إنسانية
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رابعًا: املناصرة والدعم اإلعالمي
-   التعريــف بالقضيــة وأبعادهــا مــن خــالل إجــراء تغطيــات إعالميــة لفعاليــات 

وأنشــطة املشــروع وتوزيــع نشــرات إخباريــة علــى وســائل اإلعــالم وعقــد 

لقــاءات مــع إعالميــن.

ــة املجلــس  ــى بواب ــي عــن املشــروع عل ــط الكترون ــر راب ــات عب ــر بيان -    توفي

ــة. ــة االلكتروني ــة والتنمي ــي للطفول العرب

-    جــاري العمــل علــى بنــاء قــدرات اإلعالميــن مــن خــالل ورشــة عمــل حــول 

كيفيــة التنــاول املهنــي لقضايــا حقــوق األطفــال فــي وضعيــة الشــارع. 

-    جــاري إنتــاج فيلــم توثيقــي يســاهم فــي رفــع الوعــي بأبعــاد قضيــة أطفــال 

الشــوارع وكيفيــة التعامــل معها.

خامسًا: األدلة التدريبية
نتيجــة للعمــل بالنمــوذج الفكــري »أنــا اختــرت األمــل« مت تطويــر أدلــة تدريبيــة واقعيــة مــن خــالل 

ــة  ــال وميكــن اســتخدامها فــي دور الرعاي ــة لألطف ــة االجتماعي ــة للرعاي العمــل مبؤسســة دور التربي

األخــرى املعنيــة باألطفــال بــال مــأوى وهــي:

h دليل حقوق الطفل وتربية األمل.
h دليل التربية بالفن.

h دليل التربية بالفن التشكيلي.
h دليل املهارات احلياتية والصحية.

h دليل امليسر للمهارات احلياتية والصحية.
h اإلطار النظري لدليل املهارات احلياتية والصحية.

h دليل أنسنة ورعاية أطفال الشوارع - احلوكمة واملناخ التنظيمي.
h برنامج الكبسولة.

نحو رأي عام 
داعم لثقة 
الطفل يف نفسه 
وأنسنة عالقاته 
باملجتمع
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سادسا: بناء شبكة عريضة من الشراكات
جنــح املجلــس العربــي للطفولــة والتنميــة وبالشــراكة مــع وزارة التضامــن االجتماعــي يف 

بنــاء شــبكة عريضــة مــن الشــراكات متثــل حشــدا مــؤازرا ملشــروع »أنــا اختــرت األمــل« .

سابعًا: أنشطة ثقافية وترفيهية
قــام املجلــس بعمــل عــدد 8 رحــات تعنــي بدمــج وتثقيــف األطفــال وشــملت مركــز التنميــة . 1

ــة،  ــة والشــبابية شــبرا اخليمــة بالتعــاون مــع وزارة الشــباب، دار األوبــرا املصري الرياضي

وادي الريــان مبحافظــة الفيــوم، بانورامــا 6 اكتوبــر. مدينــة كيدزانيــا، متحــف األوبــرا.

تنفيذ وإنتاج كتاب »أحالمي في كتابي« بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة.. 2

إقامة حفل عيد األم مبشاركة مؤسسة دور التربية واألطفال.. 3

إقامة برامج ترفيهية وحفالت في رمضان من كل عام.. 4
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ثامنا: قصص النجاح
جنــح املشــروع منــذ بدايتــه فــي تشــجيع األطفــال التخــاذ خطــوات عمليــة لتغييــر أوضاعهــم 

ــم  ــاالت التعلي ــي مج ــن ف ــادات وآخري ــم كقي ــد منه ــرز العدي ــي مســتقبلهم فب ــي ف ــر اإليجاب والتفكي

ــا  ــي مت توثيقه ــه عــدد مــن قصــص النجــاح الت ــج عن ــاء، ممــا نت ــون، والغن ــر، الفن ــم الكمبيوت وتعلي

ــاًل. وتشــمل 19 طف

رحالت ترفيهية
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النتائج املتوقعة من املشروع

ــة ووزارة التضامــن االجتماعــي والشــركاء أن يســهم  ــة والتنمي ــي للطفول ــس العرب يأمــل املجل

تنفيــذ هــذا املشــروع فــي تبنــي وتعميــم منــوذج »أنــا اختــرت األمــل« الــذي يقــوم علــى إيقــاظ الــذات 

وبنــاء اإلنســان داخــل الطفــل وتأســيس بيئــة متكينيــة إنســانية تعــزز إنســانية الطفــل عبــر: 

-   العمل على مراجعة التشريعات اخلاصة باألطفال في وضعية الشارع.

-   تطوير نظم احلوكمة في مؤسسات اإليواء.

ــة  ــي وضعي ــال ف ــع األطف ــن م ــين املتعامل ــن والنفس ــن االجتماعي ــاءة اإلخصائي ــع كف -   رف

ــارع. الش

-   تأهيل ودمج األطفال في وضعية الشارع.

-   توسيع دوائر املناصرة والتأييد والدعم حلقوق األطفال في وضعية الشارع.
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من املنتجات الفنية ألطفال األمل
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