گزارش عملكرد هياتمديره
انجمن حمايت از حقوق كودكان
١٣٩٧

اعضاء هيات مديره از تاريخ  ٩٧/١/٢٠تا تاريخ
 ٩٧/١٢/١٩در  ٣٨نوبت ،نزديك به  ١٧١ساعت
جلسه داشتهاند .طي اين مدت فعاليت هاي زير
انجام شده است:

گزارش عملكرد
 -١ارتباط با سازمانهاي دولتي و حاكميتي
 كانون اصﻼح و تربيت -پيرامون مسائل و مشكﻼت كودكان خانواده هاي زنداني و نوجوانان مراكز كانون اصﻼح و تربيت
 مركز بررسيهاي استراتژيك رياست جمهوري -آسيبشناسي نظام حقوق كودك در ايران
 شركت در جلسات ماهانه دومين كنگره آموزش و سﻼمت كودكان پيش از دبستان
 شركت در جلسات تحليل وضعيت بدرفتاري با كودكان در كشور و ترسيم نحوه پيشگيري ،شناسايي ،درمان و ارائه
مراقبتهاي حمايتي در دفتر مدير كل سﻼمت رواني ،اجتماعي و اعتياد وزارت بهداشت
 شركت در جلسهاي با خانم شمس معاون مشاركت بانوان شهرداري تهران و خانم خدابخشي از مديران دفتر امور بانوان در
خصوص جلب همكاري در پروژه خودمراقبتي و استقبال از كتاب آموزش والدين
 شركت در جلساتي با ناشرين )نظر دانش ،نشر ثالث و انتشارات رسپينا( جهت چاپ كتابهاي پكيج خودمراقبتي

گزارش عملكرد
 -١ارتباط با سازمانهاي دولتي و حاكميتي


جلسات با اعضاي كميسيونهاي اجتماعي ،حقوقي -قضايي و كميسيون زنان مجلس شوراي اسﻼمي درخصوص ﻻيحه
حمايت از كودكان و نوجوانان و و نيز درخصوص بازنگري در ماده  ٩١قانون مجازات اسﻼمي



جلسات با وزارت كشور ،مرجع ملي حقوق كودك و كميسيون حقوقبشر و امور بينالمللي قوهقضاييه درخصوص
موضوع هويت كودكان و اعدام مرتكبين زير  ١٨سال

گزارش عملكرد
 -٢ارتباط با سازمانهاي مردمنهاد


برگزاري جلسه با موسسه راه درخصوص پروژه خودمراقبتي



همكاري با شبكه ياري كودكان كار در موضوعات مختلف



ارتباط با انجمنهاي فعال حوزه كودك در ميز گفتوگوي كودكي



جلسه با اعضاي كمپين ياران نجات



جلسه با هياتمديره موسسه پژوهشي كودكان دنيا درباره همكاري مشترك در حوزه آموزش



اجراي طرح خانه مسئوليتپذيري با مشاركت كلينيك آقاي فيروزي

گزارش عملكرد
 -٣همايشها ،سمينارها و نشستها

مكان

تاريخ

عنوان برنامه

٩٧/١/٢٤

جشن بهارانه انجمن

سالن تﻼش

٩٧/٢/٣

بررسي كودكآزاري در ايران

دانشگاه بينالمللي قزوين

٩٧/٢/٢٤

همايش خانواده ،سﻼمت روان ،كودك

سالن اجتماعات بهزيستي

٩٧/٢/٢٥

چالشهاي خصوصي شدن آموزش در كشور

خانه انديشمندان علوم انساني

٩٧/٣/٢١

روز جهاني لغو كار كودك

سالن اجتماعات انجمن

٩٧/٣/٢٣

مرور اسناد جهاني مرتبط با حقوق كودكان :بررسي برنامه پيشگيري از
خشونت عليه كودكان در فرانسه

سالن اجتماعات انجمن

٩٧/٥/٢٢

زندگي خارج از چارچوب ازدواج از منظر حقوق كودك

سالن اجتماعات انجمن

٩٧/٦/١٨

موت كورت حقوق كودك

موسسه چتر دانش

٩٧/٨/١٤

بازنگري وضعيت كودكان استثنايي در جامعه

سالن اجتماعات بهزيستي

گزارش عملكرد
 -٣همايشها ،سمينارها و نشستها

مكان

تاريخ

عنوان برنامه

آبان ماه ٩٧

نقد و بررسي عملكرد انجمن حمايت از حقوق كودكان

سالن اجتماعات انجمن

آبان ماه ٩٧

حمايت از اطفال و نوجوانان بزهديده در نظام عدالت كيفري ايران

دانشگاه تربيت مدرس

٩٧/٨/٢٨

اجراي پيماننامه حقوق كودك و منع خشونت با كودكان

سالن اجتماعات بهزيستي

٩٧/٩/١٥

واكاوي زلزله كرمانشاه ،فرآيند كمكرساني

خانه انديشمندان علوم انساني

٩٧/٩/١٥

مراسم روز جهاني داوطلب

سالن اجتماعات انجمن

دي ماه ٩٧

كنگره كودكي ،توسعه و سياستگذاري اجتماعي

سازمان اسناد و كتابخانه ملي

سلسله نشستهايي ) ٧جلسه( با موضوع اولويتبندي مسائل و
مشكﻼت كودكان با هدف تعيين مشكﻼت كودكان و انجمنهاي
مرتبط با كودكان

خانه انديشمندان علوم انساني

٩٧/١١/٢٨

بررسي وضعيت كودكان ترنسكشوال ايراني

سالن اجتماعات انجمن

٩٧/١٢/١٨

نشست بررسي علمي طرح افزايش سن ازدواج

دانشگاه الزهرا

گزارش عملكرد
 -٤بيانيهها و نامههاي سرگشاده


نامه درخواست پيگيري وضعيت كودكان مفقود شده پاكستاني خطاب به وزير كشور

 بيانيه انجمن حمايت از حقوق كودكان درخصوص حادثه تلخ و تكان دهنده كودكآزاري در ماهشهر)(٩٧/٢/٨
 بيانيه انجمن حمايت از حقوق كودكان در خصوص خبر وقوع كودك آزاري جنسي در مدرسه اي پسرانه )(٩٧/٤/١١
 بيانيه انجمن حمايت از حقوق كودكان در خصوص بازجويي و پخش تصاويري از دختر  ١٧ساله به جهت برخي حواشي در فضاي
مجازي )(٩٧/٤/١٧
 بيانيه به مناسبت بازگشايي مدارس )(٩٧/٦/٣١
 بيانيه انجمن به مناسبت روز جهاني صلح)(٩٧/٦/٣٠
 بيانيه به مناسبت روز جهاني كودك)(٩٧/٧/١٦
 بيانيه در خصوص آزار جنسي تعدادي از كودكان در شوشتر )(٩٧/٨/٢٥

گزارش عملكرد
 -٥مصاحبههاي مطبوعاتي






قانون-ابعاد حقوقي كودكآزاري جنسي در مدرسه پسرانه-مطهره ايسنا-پرونده قتل و آزار ندا كودك  ٦ساله-مطهره ناظري٢٢/١/٩٧/
ناظري١٣/٣/٩٧-
 قانون-اعدام كودكان-هادي شريعتي ٢٦٦/١/٩٧
ايسنا-روز جهاني لغو كار كودك-هادي شريعتي٢٢/٣/٩٧/
 راديو نيمنگاه-كودك همسري-مطهره ناظري٢٧/١/٩٧
ايلنا-كودكآزاري در خميني شهر/هادي شريعتي٢٧/٣/٩٧ -
 خبرآنﻼلين— كودكان ترنس سكشوال-هادي شريعتي٣/٢/٩٧
خبرآنﻼين -واكاوي پديده هولناك »گم شدن كودكان كار«-هادي
 قانون-كار كودك/هادي شريعتي٢٢/٢/٩٧/
شريعتي)(٣١/٤/٩٧
ايسنا -جزئيات طرح شكايت از صدا و سيما به دنبال نمايش خبرآنﻼين -گرايش به خودكشي در كودكان كار-هادي شريعتي
٤/٣/٩٧/
اعترافات دختري  ١٧ساله-هادي شريعتي)(٢٠/٤/٩٧

 ايلنا-وضعيت حقوقي كودكان متهم به حمل مواد مخدر-مطهره خبرآنﻼين -كودكآزاري در مدرسه /هادي شريعتي١١/٣/٩٧
ناظري٧/٥/٩٧-
 ايسنا-كودكآزاري جنسي در مدرسه غير دولتي-مطهره
ناظري١٢/٣/٩٧
 ايسنا-تصويب ﻻيحه حمايت از كودكان-مطهره ناظري٩/٥/٩٧-

گزارش عملكرد
 -٥مصاحبههاي مطبوعاتي
مطهره ناظري ٨/٩٧/-٢- سازندگي-رد طرح كودكهمسري در مجلس-هادي شريعتي-
١١/١٠/٩٧
 خبرآنﻼين-آزار كودكان گلفروش در كرمان -هادي شريعتي -
٢٣/١٠/٩٧
 راديو سﻼمت -آزار كودكان گلفروش در كرمان-مطهره ناظري-
٢٤/١٠/٩٧
 خبرآنﻼين-توقف اعدام-مطهره ناظري٣٠/١١/٩٧-
 سازندگي -توقف اعدام-مطهره ناظري٤/١٢/٩٧-
 راديو سﻼمت-كودكان كار-مطهره ناظري٥/١٢/٩٧-

 ايلنا-وضعيت هولناك كودكان زبالهگرد -هادي شريعتي١٣/٥/٩٧-
 پانا-لزوم وجود پليس اطفال-مطهره ناظري١٦/٥/٩٧-
 ايسنا-حمايتهاي رواني از كودكان آزارديده-مطهره ناظري-
٢٠/٥/٩٧
 برنا-سن اعتياد-هادي شريعتي٦/٦/٩٧-
 ايسنا-پليس اطفال-هادي شريعتي١٠/٦/٩٧-
 خبرآنﻼين -كودك آزار ديده زباله گرد-هادي شريعتي١٢/٦/٩٧-
 ايلنا-وضعيت كودكان كار-هادي شريعتي٢١/٧/٩٧-
 ميدان-رنجهاي خانواده محكوم به اعدام-هادي شريعتي١/٨/٩٧-
 ايسنا-حقوق فرزندان حاصل از ازداوج زنان ايراني با مردان خارجي

گزارش عملكرد
 -٥مصاحبههاي مطبوعاتي
 روزنامه ايران -كودكي از زندگي روزمره حذف شده است/فرشيد
يزداني)(٢٦/٧/٩٧

 خبرآنﻼين-كارنامه اجتماعي صدا و سيما-هادي شريعتي-
٢٢/١٢/٩٧

 مصاحبه زنده شبكه  ٤سيما -انتقاد به فرآيندهاي بازتوليد خشونت  خبرآنﻼين-كشته شدن دو كولبر نوجوان در كردستان-هادي
شريعتي٢٥/١٢/٩٧-
در مدرسه ،رسانهها و جامعه/فرشيد يزداني)(١٢/٧/٩٧
 ايسنا-دﻻيل رسيدگي و مختوم شدن سريع برخي از پروندههاي
خشونت عليه كودكان/فرشيد يزداني)(٢٣/٧/٩٧

 راديو جوان-بررسي وضعيت حقوقي كودكان درگير مشاغل سخت-
هادي شريعتي

 ايسنا -جزئيات طرح شكايت از صدا و سيما به دنبال نمايش
اعترافات دختري  ١٧ساله/هادي شريعتي)(٢٠/٤/٩٧

 راديو سﻼمت-طرح بهزيستي در ارتباط با ساماندهي كودكان كار-
هادي شريعتي

 خبرآنﻼين -شكايت انجمن حمايت از حقوقكودكان از صدا و سيما  راديو سﻼمت-ماده  ٩ﻻيحه حمايت از كودكان و نوجوانان-هادي
شريعتيايرناپﻼس-لزوم گفتمانسازي براي ورود حقوق كودك به
در ماجراي اعترافات تلويزيوني از نوجوان  ١٧ساله/مطهره ناظري
سياستگذاريهاي كشور/فرشيد يزداني)(٢٨/٩/٩٧
 خبرآنﻼين-روز ملي كودك/مينو اعرابي و فرشيد يزداني) مهر
 نشريه كاج -افق و چالشهاي ﻻيحه جديد حمايت از حقوق
(١٣٩٧
كودكان/كميته حقوقي)آبان (٩٧

گزارش عملكرد
 -٦همكاري با هنرمندان و چهرههاي فرهنگي


فيلم سينمايي »هندي و هرمز« با حضور جمعي از عﻼقهمندان ،روز جمعه  ٢٥آبان  ١٣٩٧با همكاري انجمن حمايت از حقوق
كودكان و پويش بدسرپرست تنهاتر است در باغ موزه قصر اكران شد.اين نشست با نقد و بررسي اين فيلم همراه بود



شركت در  ٤جلسه معارفه و برنامهريزي جهت استفاده از ظرفيتهاي در دسترس خانم طناز طباطبايي )سفير پروژه خودمراقبتي(



همكاري با آقاي هومن شعباني براي تهيه مستند"بينام" درباره كودكان بي شناسنامه

گزارش عملكرد
 -٨كميتههاي اجرايي
 -٨.١خانه كودك شوش
 .٨.١.١آموزش

 آموزش  ٨٥كودك بازمانده از تحصيل در سال  ٩٧-٩٨در دو شيفت از ساعت  ٨الي  ١١:١٥و  ١١:٣٠الي ١٤:٤٥


برگزاري جلسات بااولياء و مربيان

 برگزاري امتحانات پايان سال و توزيع كارنامه


تعيين سطح كودكان جديدالورود براي سال تحصيلي آتي  ٢٠نفر



برگزاري برنامه هاي آموزشي در سه ماهه تابستان در حوزه هاي ورزشي)تكواندو  ،فوتبال  ،دوچرخه سواري ( ،آموزشي )پيش دبستاني ،نهضت ،تقويتي
فارسي و رياضي  ،جهشي پايه چهارم و پنجم ( و كمك آموزشي و پرورشي)طراحي ،زبان ،فلسفه كودكان ،نقاشي ،هنر درماني ،اوريگامي ،مجسمه
سازي(براي  ١٩٨كودك



برگزاري كارگاه آموزش بهداشت مادران وبهداشت بلوغ دختران  ٢٥نفر از طرف دانشگاه علوم پزشكي

 آموزش تفكيك زباله هاي خشك و تر


آموزش بهداشت دهان و دندان و توزيع مسواك و خميردندان  ٨٥نفر از سن  ٧تا  ١٨سال

گزارش عملكرد
 -٨كميتههاي اجرايي
 -٨.١خانه كودك شوش
 .٨.١.١آموزش

 برگزاري جلسات گفتگو و نقد و بررسي شيوه آموزش با داوطلبين و معلمان براي برنامه ريزي سال تحصيلي  ٩٨-٩٧در ١١جلسه
 شركت معلمان خانه كودك شوش در جلسه ي هم انديشي مدرسه ي مشاركتي
 گرفتن تست اختﻼل يادگيري از  ٢٤كودك پيش دبستاني و پايه اول
 برگزاري كارگاه ايمني در زندگي در خانه كودك شوش براي  ٢٠مادر
 برگزاري كارگاه مهارت هاي زندگي براي پايه چهارم و پنجم
 برگزاري  ٥جلسه كارگاه آموزشي خودمراقبتي براي مربيان با همكاري پروژه خود مراقبتي انجمن
 قراردادن آموزش زبان انگليسي در برنامه ي درسي همه ي پايه هاي تحصيلي
 ارزيابي از معلمان با نظرسنجي پرسشنامه اي از دانش آموزان

گزارش عملكرد
 -٨كميتههاي اجرايي
 -٨.١خانه كودك شوش

 .٨.١.٢مددكاري


توزيع  ١٠٥عدد كوله پشتي و لوازم التحرير به دانش آموزان خانه كودك شوش



تشكيل  ٦١مورد پرونده مددكاري



بازديد از منزل  ٧مورد )كارهاي انجام شده براي اين  ٧مورد(



توزيع مواد غذايي خشك  ،موادغذايي گرم  ،تحويل كفش و البسه نو به كودكان) ١٠٥عدد(



برگزاري دوره آموزشي خودآگاهي براي دختران و اولياي دانش آموزان ) ٣٠مادر و  ٢٠كودك(



برگزاري جلسه مشاورين و روانشناسان با تﻼش كميته آموزش انجمن و صداي يارا

گزارش عملكرد
 -٨كميتههاي اجرايي
 -٨.١خانه كودك شوش

 .٨.١.٢مددكاري



برگزاري كارگاه مهارت هاي زندگي براي  ٣٠نفر از مادران توسط مشاوران خانه كودك
بازديد گروه دانشجويان ارشد رشته مامايي و پرستاري دانشگاه علوم پزشكي تهران



ارجاع  ١٧كودك به دندان پزشكي كه هر  ١٧نفر درمان شدند



ارجاع  ١٠كودك به چشم پزشكي كه هر ده نفر درمان شدند



حرفه آموزي براي  ٣نفر)  ١٥ساله( در مكانيكي



غربالگري كودكان توسط گروه بهداشت با هماهنگي شهرداري ناحيه  ٤منطقه  ١٢كه منجر به ارجاع برخي از كودكان به مراكز درماني شد(

گزارش عملكرد
 -٨كميتههاي اجرايي
 -٨.١خانه كودك شوش
 .٨.١.٣موسيقي:


همراهي و حضور گروه موسيقي در جشن بهارانه انجمن و اجراي موسيقي



آموزش  ٤٠كودك در رشته هاي مختلف موسيقي )شامل:ارف  ،سلفژ  ،كﻼينت

 .٨.١.٤ورزش:


آموزش تكواندو به دختران  ٣روز در هفته )ارتقاي كمربند و كسب مدال برنز
توسط يك نفر(

 ،گيتار  ،فلوت  ،زايلوفن( يك روز در هفته



برگزاري كﻼس فوتبال دختران يك روز در هفته به مدت يك سال براي  ٨نفر



برگزاري جشن تولد  ٥سالگي گروه موسيقي



برگزاري كﻼس فوتبال براي خردساﻻن و نونهاﻻن و شركت در جشنواره



اجراي گروه موسيقي به مناسبت روز جهاني صلح در فرهنگسراي شفق



اجراي موسيقي در كنگره ي كودكي و توسعه و سياست گذاري اجتماعي



اجراي آنسامبل بچه هاي شوش در تاﻻر فارابي دانشگاه هنر



كنسرت پايان دوره ي هنرجويان موسيقي در سالن همايش كانون فرهنگي
حر

ورزشي برنا وكسب مقام اول توسط نونهاﻻن و مقام دوم توسط تيم خردساﻻن


شركت يكي از دختران خانه كودك شوش در تيم ﻻله در ورزشگاه دانشگاه
تهران

گزارش عملكرد
 -٨كميتههاي اجرايي
 -٨.١خانه كودك شوش
 .٨.١.٥هنر:


آموزش طراحي  ،نقاشي  ،اوريگامي  ،هنردرماني و مجسمه سازي



كارگاه پخش و تحليل فيلم از بهمن ماه براي  ١١نفر



كارگاه عكاسي براي  ١٤نفر از بهمن ماه

 .٨.١.٦روابطعمومي:

تهيه گزارش تصويري از تمامي فعاليت هاي اعضاي خانه كودك شوش



درج اخبار و اطﻼعات از برنامه هاي خانه كودك در فضاي مجازي



برگزاري جشن يلدا در سالن الزهرا در اول دي با همكاري معلمان

 .٨.١.٧اردوها و مراسمها:

مجموعا  ١٦برنامه و اردو در خانه كودك برگزار شده است كه اهم
آنها عبارتاند از:
شركت در جشن بادبادكها در برج ميﻼد  ،حضور دختران در پارك هيومن و

آشنايي با تجهيزات پزشكي و بيمارستاني ،حضور در جشن بازگشايي مدارس،
برگزاري اردوي علمي به مناسبت روز كتابخواني در باغ كتاب ،حضور در جشن روز
جهاني كودك ،بازديد از باغ موزه گلستان ،برگزاري برنامه "جشن دهكده ي
بازي" ،برگزاري گالري نقاشي و كاردستي در خانه ي كودك شوش از مواد
بازيافتي  ،حضور دانش آموزان در جشن كودكانه در برج ميﻼد ،حضور كودكان در
پارك سرخه حصار و كاشت نهال در روز درختكاري

گزارش عملكرد
 -٨كميتههاي اجرايي
 -٨.١خانه كودك شوش

 .٨.١.٨شوراي همآهنگي و مديريت خانه كودك:


تشكيل  ١٩جلسه در دوره اول شوراي هماهنگي



برگزاري انتخابات دوره دوم شورا با حضور اكثريت داوطلبان



تشكيل  ٨جلسه مستمر در روزهاي يكشنبه و پيگيري امور خانه كودك در دوره دوم شورا



تصويب برنامه تغيير رويكرد آموزشي خانه كودك پس از جلسات متعدد بررسي و گفتگو



برنامه ريزي و پيگيري مراحل مورد نياز براي انجام تغيير رويكرد آموزشي



تشكيل گروه پيگيري به مسئوليت كارگروه آموزش و همكاري معلمان خانه كودك براي تعامل با دفاتر كفالت  ،گفتگو با اولياء كودكان
جهت پيگيري دريافت برگه تاييديه كودكان و تعامل با مدارس جهت رزور ثبت نام كودكان



ارجاع و پيگيري كودكان مهاجر به دفاتر كفالت جهت دريافت برگه حمايت تحصيلي



ثبت نام  ١٨كودك در مدارس دولتي

گزارش عملكرد
 -٨كميتههاي اجرايي
 -٨.٢فرهنگسراي انجمن حمايت ازحقوق كودكان در اسفدن


جلسه با رياست اداره ميراث فرهنگي ،صنايع دستي و
شهرستان قاينات





اردوي تفريحي كودكان به شهر قاين



فراخوان فرهنگيان و مسئولين محلي جهت برنامه ريزي اوقات فراغت

فرهنگسرا



برگزاري مراسم اختتاميه كﻼسهاي تابستاني

اداره ميراث فرهنگي شهرستان قائنات



ثبت نام از دانش آموزان ،كودكان و متقاضيان كﻼسهاي تابستاني
طرح سرويس رايگان كتابخانه فرهنگسرا

جلسه با رئيس اداره ميراث فرهنگي گردشگري و معاون صنايع دستي
بازديد دانش آموزان مدرسه نواب صفوي از فرهنگسراي اسفدن

هماهنگي با اداره هﻼل احمر شهرستان قاينات جهت آموزش امدادرساني
و كمكهاي اوليه





جلسه با جناب آقاي مهندس مظلوم ،رياست مركز فني و حرفه اي
شهرستان قاينات



گردشگري

تنظيم ،تدوين ،طراحي و چاپ خبرنامه داخلي فرهنگسراي اسفدن

تابستان ٩٧



برگزاري جشن پايان سال دانش آموزان سوم دبستان



برگزاري جلسه برنامه ريزي اوقات فراغت در تابستان سال ١٣٩٧

گزارش عملكرد
 -٨كميتههاي اجرايي
 -٨.٢فرهنگسراي انجمن حمايت ازحقوق كودكان دراسفدن


برگزاري آزمون كمك هاي اوليه هﻼل احمر

 برگزاري آزمون رشته فناوري اطﻼعات توسط فني و حرفه اي
 جلسه با مديران مهدهاي كودك اسفدن

 توزيع لوازم التحرير بين كودكان نيازمند

 بازديد كودكان از ايستگاه آتش نشاني مستقر در شهر اسفدن
 برگزاري جشن روز جهاني كودك

 اجراي طرح غربالگري بينايي سنجي

 جلسه برنامه ريزي هفته تربيت بدني

 برگزاري مسابقات ورزشي به مناسبت هفته تربيت بدني
 برنامه هاي هفته كتاب

 شروع به كار نمايشگاه صنايع دستي

گزارش عملكرد
 -٨كميتههاي اجرايي
 -٨.٢فرهنگسراي انجمن حمايت از حقوق كودكان دراسفدن




طرح كتابخانه سيار روستاي كبودان
جلسه گروه داوطلبان فرهنگسرا



شروع كﻼسهاي علمي آموزشي با تدريس داوطلبان
فرهنگسرا



اولين جلسه برنامه ريزي نمايشگاه صنايع دستي و
فراخوان جذب آثار هنري براي شركت در نمايشگاه



اردوي تفريحي به طبيعت روستاي شيخعلي به مناسبت
هفته درختكاري



سفر اعضاي انجمن حمايت از حقوق كودكان به خراسان
جنوبي



جلسه گراميداشت پروين اعتصامي



جشن چهارشنبه سوري



برگزاري كارگاه مشاوره ژنتيك جهت مادران داراي فرزند
معلول



كارگاه آموزش مهارت هاي قبل از ازدواج



برگزاري جشن ملي يلدا



بازديد هفتگي مهدهاي كودك از فرهنگسرا



راه اندازي واحد مشاوره



كارگاه آموزش خانواده



طرح كتابخانه سيار روستاي شيخعلي



بازديد از مهدهاي روستاي فندخت و شهر اسديه

گزارش عملكرد
 -٨كميتههاي اجرايي
 -٨.٣كميته حقوقي



 -٨.٣.١پروندهها

از مجموع  ٤٨پرونده سال  ،٩٧تعداد:
 ١٠مورد شناسنامه؛  ٩مورد كودكآزاري؛  ٥مورد سرقت؛  ١١مورد قتل و مشاركت در نزاع دستجمعي؛  ٣مورد مواد مخدر؛  ٢مورد آدمربايي و پروندههاي مربوط به
لواط ،اثباتنسب ،خيانت در امانت ،تفخيذ ،تجاوز به عنف ،وكالت در سرپرستي ،آتشسوزي عمدي هر كدام يك مورد را شامل ميشوند.
دو مورد شكايت از نهادهاي عمومي درخصوص مسائل مربوط به كودكان هم صورت گرفت؛ يك مورد :اعترافگيري و پخش اعترافات دختر  ١٧ساله كه منجر به تذكر شوراي
نظارت بر صداوسيما شد.
مورد دوم :شكايت از شوراي اجتماعي كشور كه در هيات عمومي ديوان عدالت عمومي در حال پيگيري است.
اين شكايت به دليل مغايرت مصوبه شوراي اجتماعي كشور )دستورالعمل راه اندازي مجتمع فوريت هاي خدمات اجتماعي شهرتهران( با قوانين صورت گرفت و تقاضاي نقض
دستورالعمل پيش گفته در حدودي كه متعارض با قوانين و نتيجتا خروج كودكان كار از شمول دستوالعمل است ،صورت گرفت

گزارش عملكرد
 -٨كميتههاي اجرايي
 -٨.٣كميته حقوقي
 -٨.٣.١ جلسات درون سازماني
در مجموع  ١٢جلسه در سال  ٩٧با حضور اعضاي كميته حقوقي تشكيل كه اهم تصميمات اتخاذ شده به شرح زير ميباشد:
 آغاز به كار صداي ياراي حقوقي
 تصويب آييننامه شوراهاي همآهنگي واحدها و پروژهها


برگزاري نشستهاي علمي درخصوص نقد و بررسي ﻻيحه حمايت از كودكان و نوجوانان

 شناسايي مستندسازان حوزه كودك براي ساخت مستند درباره مسائل مربوط به كودكان


بررسي منشور اخﻼقي داوطلبان



تدوين آييننامه تنظيم قراردادها و متون حقوقي در انجمن

گزارش عملكرد
 -٨كميتههاي اجرايي
 -٨.٣كميته حقوقي
 -٨.٣.٢جلسات خارج سازماني

تاريخ

موضوع

٩٧/٢/١١

پيرامون مسائل و مشكﻼت كودكان خانواده هاي زنداني و نوجوانان مراكز كانون اصﻼح و تربيت
كميسيون اجتماعي مجلس

٩٧/٤/١٢

مرجع ملي حقوق كودك و كميسيون حقوق بشر و امور بينالملل

باحضور مدير كل ،معاونين و مشاور اجتماعي مركز
ﻻيحه حمايت از كودكان و نوجوانان
باحضور دبير مرجع

٩٧/٤/١٣

نشست حقوقي بررسي ﻻيحه حمايت از حقوق كودكان و نوجوانان

باحضور نمايندگان مجلس و فعالين حقوق كودك

٩٧/٤/١٩

مرجع ملي حقوق كودك و كميسيون حقوق بشر و امور بينالملل

دكتر حسينيبا حضور

٩٧/٤/١٩

مركز مطالعات شهرداري

٩٧/٤/٢٦

مركز بررسيهاي استراتژيك رياست جمهوري

٩٧/٤/٣٠

جلسه با اعضاي كمپين ياران نجات

درخصوص پروژه كودك كار
درخصوص آسيبشناسي نظام حقوق كودك در ايران
درخصوص تامين وجه المصالحه

گزارش عملكرد
 -٨كميتههاي اجرايي
 -٨.٣كميته حقوقي
 -٨.٣.٢جلسات خارج سازماني
تاريخ

موضوع

٩٧/٥/٧

جلسه چالشها و خﻼءهاي قانوني در حوزه اجتماعي در وزارت كشور

٩٧/٥/٩

حضور در صحن علني مجلس

درخصوص ﻻيحه حمايت از كودكان و نوجوانان

٩٧/٨/١

مركز رصد اجتماعي وزارت كشور

٩٧/٨/١٣

مركز بررسيهاي استراتژيك رياست جمهوري

ارائه سخنراني در مورد خﻼءهاي قانوني در زمينه هويت
كودكان
نماينده سازمانهاي مردم نهاد و مسئولين مربوطه

٩٧/٩/٩

همايش منطقهاي عدالت براي كودكان

گزارش عملكرد
 -٨كميتههاي اجرايي
 -٨.٣كميته حقوقي
 -٨.٣.٣مشاورههاي حضوري و غيرحضوري



مجموعا  ٦٠مورد حضوري يا غيرحضوري به مراجعان صورت گرفت كه از اين تعداد حدود يك سوم يعني  ٢٠پرونده به
صورت حضوري و مابقي غيرحضوري است.

از مجموع كل مشاورهها ،بيشترين فراواني مربوط به شناسنامه ،كودكآزاري و حضانت است .قتل و نزاع خياباني ،ممانعت از
تحصيل كودك ،ترك انفاق فرزند صغير و منع مﻼقات با طفل ديگر مواردي است كه مراجعان درخصوص آن مشاوره
گرفتند.
 -٨.٣.٤پيگيريها و مكاتبات
بيش از  ٧٠مورد پيگيريهاي حضوري و مكاتبات براي حل مسائل كودكان با نهادهاي مختلف عمومي و دولتي اعم از
قوهقضائيه ،سازمان زندانها ،مرجع ملي حقوق كودك ،اورژانس اجتماعي ،يونيسف ،آموزشوپرورش ،سازمان زندانها و
زندانهاي شهرستانهاي مختلف ،كانون اصﻼح و تربيت ،دادسراها صورت گرفت .عمده موضوعات مربوط به پروندههاي
قصاص ،كودكآزاري و حضانت بود.

گزارش عملكرد
 -٨كميتههاي اجرايي
 -٨.٣كميته حقوقي

 -٨.٣.٥مصاحبهها
مجموعا بيش از  ٧٠مصاحبه با اعضاي كميته حقوقي توسط رسانهها و خبرگزاريها صورت گرفت.



 -٨.٣.٦اسناد و قراردادهاي بررسيشده



تفاهمنامه ويراستاري كتاب يغماي كودكي



تفاهمنامه همكاري با انجمن پرنده درخت كوچك



تفاهمنامه تهيه مستند آزادي





تفاهمنامه تهيه مستند مربوط به پروژه زباله گردي

قرارداد كار براي راهبري و رانندگي يك دستگاه مينيبوس
بهعنوان مهدكودك سيار



تهيهي آئيننامه همكاريهاي علمي و فرهنگي





اقدام جهت ثبت حقوق معنوي طرح صنعتي بسته آموزشي
خودمراقبتي

تفاهمنامه طراحي و توليد نرمافزار آموزشي پيشگيري از
كودكآزاري جنسي



تفاهم نامه فروش محصوﻻت "باغچه"



تفاهم نامه اپليكيشن خانواده مجازي



تفاهمنامه واگذاري كانكس زرده پايين



تفاهمنامههاي پروژه شناخت و بررسي پديده زباله گردي

گزارش عملكرد
 -٨كميتههاي اجرايي
 -٨.٣كميته حقوقي
 -٨.٣.٧قراردادهاي كميته حقوقي

آقاي هومن شعباني نشتايي

هنرجوي هنرستان صدا و
سيما
شركت علي بابا

واحد مسئوليت اجتماعي

آقاي محمد سجاد لطفي

مسئول دپاتمان موت كورت
چتردانش

دپارتمان موت كورت موسسه آموزش
عالي چتردانش

قرارداد حمايت مالي

.

مستند "بينام"

با موضوع كودكان بيشناسنامه
حمايت مالي از كميته حقوقي
برگزاري مسابقات موت كورت حقوق
كودك

 -٨.٣ ٨پاياننامهها و ساير فعاليتها
تحليل جرم شناختي پرونده ستايش
كودك آزاري در محيط آموزشي
بررسي وضعيت فقهي و حقوقي كودكان ترنس سكشوال
تاثير معماري شهري در پيشگيري از بزه ديدگي كودكان
ماده  ٦٦آئين دادرسي كيفري و نحوه مشاركت سازمانهاي مردم نهاد در تحقق آن
نقش سازمانهاي مردم نهاد در ميانجيگري در پروندههاي قتل
مشاركت در توليد مستند دﻻلي با تكيه بر فروش كودك

گزارش عملكرد
 -٨كميتههاي اجرايي
 -٨.٤كميته داوطلبان


تدوين پيش نويس آييننامه نحوه حضور رابط واحدها و كميتهها در كميته داوطلبان و شرح وظايف آنها



تﻼش در جهت ورود اعضاي جديد به كميته داوطلبان براي جايگزيني رابطين كميته ها و واحدها



تهيه گزارشات از حضور داوطلبان در واحدها و كميته ها



ايجاد خط صداي داوطلب با هدف ايجاد راه ارتباطي به دور از بوروكراسي اداري و استفاده از راه هاي ارتباطي
پرسرعت در فضاي مجازي



به روز رساني بانك اطﻼعاتي داوطلبان انجمن )سالهاي  ٨٥تا خرداد (٩٨



برگزاري جلسات معارفه با همكاري دفتر انجمن



جلسات كتابخواني )كتاب انجمن شاعران مرده(



اكران فيلم )فيلم اتاق در فرهنگسراي ارسباران با تحليل فيلم توسط دكتر نامور و آقاي كريمي منتقد سينما(

گزارش عملكرد
 -٨كميتههاي اجرايي
 -٨.٥پروژه خودمراقبتي
 طراحي و تدوين پكيج آموزشي ويژه كودكان  ٣تا  ٦سال )پيش دبستاني( شامل عروسك ،تونل امن ،كتاب نمدي ،موسيقي و  ٢جلد كتاب آموزشي خودمراقبتي
به همراه كتاب آموزش والدين و مربيان



رونمايي از پروژه و پكيج خودمراقبتي در تاريخ  ١٨مهر ماه  ١٣٩٧در ايوان شمس و معرفي خانم طناز طباطبايي به عنوان سفير پروژه خودمراقبتي
برگزاري كارگاههاي خودمراقبتي شامل:

 كارگاههاي آموزش داوطلبان مربيگري خودمراقبتي ) ٣دوره ،جمعا  ٨٠نفر كه و هر دوره  ٤جلسه  ٣ساعته(
 كارگاههاي آموزش خودمراقبتي به والدين و معلمان ) ٣٤دوره ،جمعا حدود  ٥٥٠نفر و هر دوره  ٣جلسه  ٢ساعت آموزش و  ١ساعت پرسش و پاسخ(.
 كارگاههاي آموزش خودمراقبتي ويژه كودكان پيشدبستاني ) ٩دوره ،جمعا حدود  ١٢٠كودك توسط انجمن  -آموزش  ٢٠٠كودك در پارك مادران و چيتگر با
مشاركت خانم دكتر ايرانينژاد(
 كارگاههاي آموزش خودمراقبتي ويژه نوجوانان ) ٢دوره ،جمعا حدود  ٦٠نوجوان با مشاركت خانم رستمي و هر دوره  ٢جلسه  ٢ساعته(
 كارگاه  ٣روزه آموزش خودمراقبتي به درخواست شوراي شهر بيجار-كردستان جهت مربيان مهدهاي كودك و معلمان


شركت در  ٤جلسه معارفه و برنامهريزي جهت استفاده از ظرفيتهاي در دسترس خانم طناز طباطبايي )سفير پروژه خودمراقبتي(



شركت در جلسهاي با دكتر عليايي زند جهت برگزاري كارگاه بازآموزي و به روز رساني داوطلبان صداي يارا و خودمراقبتي

گزارش عملكرد
 -٨كميتههاي اجرايي
 -٨.٥پروژه خودمراقبتي


مشاوره براي پاياننامههاي مقطع كارشناسي ارشد با عناوين:

-

اثربخشي آموزش مبتني بر پيشگيري از كودكآزاري جنسي بر نگرش ناكارآمد و تحريفهاي شناختي داوطلبان مربيگري آموزشخودمراقبتي به كودكان

-

 -اثربخشي آموزش خودمراقبتي )متمركز بر تربيت جنسي( بر تنظيم هيجاني و طرحوارههاي ناسازگار اوليه دختران نوجوان شهر تهران

-

 -تاثير تربيت جنسي بر خودپنداره و نقش جنسيتي كودكان دبستاني

گزارش عملكرد
 -٨كميتههاي اجرايي
 -٨.٦كميته پژوهش



تهيه چندين مقاله در زمينه مسايل كودكان توسط اعضا واحد
پژوهش و چاپ آن در روزنامه قانون



تشكيل گروه پژوهش زباله گردي به همراهي داوطلبين واحد
پژوهش و استخدام پژوهشگر در اين راستا و پايان كار ميداني تا
انتهاي سال ٩٧



به شعر در آوردن مهارت هاي ده گانه زندگي براي كودكان





دادن فراخوان جهت پيوستن اعضا جديد به واحد پژوهش و انجام
سه جلسه با اعضا جديد و تقسيم كار در جهت :





ترجمه متون مرتبط و مورد نياز

تشكيل و برگزاري بيش از ده جلسه با سمن هاي فعال در حوزه
كودكي براي رسيدن به مفاهيم مشترك و همكاري هاي موثرتر



مستند سازي فعاليت هاي انجمن





كارگروه ميز گفت و گوي كودكي و دعوت از سخنرانان

برنامه ريزي اوليه جهت برگزاري اولين كنگره كودكي در ايران و
برگزاري كنگره كودكي در دي ماه ٩٧



كارگروه ساخت فيلم مستند و يافتن اسپانسر در اين زمينه



تشكيل چند جلسه ميز كودكي طي شش ماهه دوم سال ٩٧



ايجاد بانكاطﻼعات در زمينه پژوهش هاي مربوط به مسايل كودكان



تدوين بيش از پنجاه درصد از گزارش هاي موضوعي در زمينه
كودك آزاري در ايران



ترجمه پيمان نامه حقوق كودك به زبان ساده در قالب كتاب مصور )
در صورت يافتن اسپانسر براي چاپ اقدام مي شود(
ترجمه و ويرايش سند بين وزارت خانه اي فرانسه تحت عنوان
محافظت ازكودك و رفاه كودك

گزارش عملكرد
 -٨كميتههاي اجرايي
 -٨.٧كميته آموزش

واحد آموزش با هدف ترويج پيمان نامه حقوق كودك وحساس سازي جامعه نسبت به مسائل كودكان در جامعه
و در راستاي اهداف مندرج در اساسنامه انجمن فعاليتهاي زير را انجام داده است:

 گردآوري به روزترين اطﻼعات آموزشي از منابع مختلف علمي برگزاري كارگاه آموزش حقوق كودك در طي  ٩دوره و
براي توليد محتواي آموزشي بهمنظور همسانسازي مطالب

آموزش ٢٥٠نفر داوطلب تازه وارد به انجمن ،هر دوره در سه روز

آموزشي براي مربيان مهارتهاي زندگي توسط مسئول گروه

به مدت  ٤ساعت كه در مجموع  ١٠٨ساعت كار آموزش

آموزش

 جذب  ٦٥نفر اعضاي عﻼقهمند در حوزه آموزش حقوق كودك و

 تهيه پرسشنامه پيش و پسآزمون مهارتهاي زندگي جهت بررسي
ميزان اثربخشي آموزشهاي صورت گرفته

مهارتهاي زندگي و برگزاري دورههاي ويژه آموزشي بهعنوان
تسهيلگر و مربي در  ٢دوره ) ٧٥جلسه و مجموعا  ٢٢٥ساعت(

 بررسي تحليل دادههاي حاصل از  ٢٥٠پرسشنامه و تبديل آن به برگزاري جلسات براي مجريان كارگاههاي آموزشي بهمنظور
گزارش مكتوب براي مستند سازي كار پژوهشي

برنامهريزي ،جمعبندي تجارب و بهروز رساني اطﻼعات ،ارائه
گزارش عملكرد در طي  ٢٨جلسه دو ساعته با حضور فعال حداقل
 ١٥نفر در هر هفته مجموعا  ٥٦ساعت كار جمعي

گزارش عملكرد
 -٨كميتههاي اجرايي
 -٨.٧كميته آموزش


پيگيري برنامه راهبردي تدوين شده در سال قبل كميته آموزش بر اساس

اصول

مندرج در اساسنامه انجمن حمايت از حقوق كودك و برنامه ريزي براي تشكيل ٤

شركت كننده در دورههاي مربيگري و تهيه پاورپوينت آموزشي مربوطه ) ٢جلسه

كارگروه فعال )آ( حقوق كودك )ب( مهارتهاي زندكي )پ( شيوهاي فرزندپروري

 ٣ساعته(

)ت( ارتباط بين دونسل .در حال حاضر به جز كارگروه اول ،سه كارگروه ديگر فعال



هستند و درحال مطالعه و تهيه جزوه آموزشي و آموزش گروهي براي امادهسازي
جهت برگزاري كارگاههاي آموزشي در مدارس ،سراهاي محله ،انجمن و

پروژه هاي

انحمن هستند.


تهيه و تدوين آيين نامه شوراي هماهنگي درون گروهي براي ساماندهي به فعاليت

بخشهاي مختلف فعال در كميته آموزش


برگزاري كارگاه آموزشي شيوههاي تسهيلگري براي مربيان دور دوم و سوم

برگزاري كارگاه حقوق كودك براي براي مربيان مدرسه ياريگران به مدت  ٨ساعت

برگزاري كارگاه آموزش فنون برگزاري كارگاههاي اموزشي ) ٢جلسه  ٣ساعته(
برگزاري كارگاه حقوق كودك در دانشگاه شيراز براي اعضاء انجمن دانشجويان از
همه رشته ها با شركت  ٢٢نفر به مدت ٣روز از ساعت  ٩صبح تا  ٥بعدازظهر
حضور در مركز بهمان محل فعاليت دانشجويان دانشگاه شيراز براي كودكان
پناهنده و محروم در شهر شيراز و ارائه راهكارهايي جهت انجام فعاليت موثر در
آموزش كودكان

گزارش عملكرد
 -٨كميتههاي اجرايي
 -٨.٧كميته آموزش


حضور  ١٤تن از مربيان مهارتهاي زندگي طي  ٤٥جلسه و برگزاري كارگاههاي مديريت خشم ،خودآگاهي ،مهارتهاي ارتباطي ،قاطعيت و
جرات مندي براي بيش از  ٣٠٠دانشآموز در پايههاي چهارم ،پنجم و ششم مقطع اول دبستان ملت



برگزاري كارگاه آموزش پيشگيري از كودك آزاري جنسي با دعوت از استاد متخصص اين حوزه خانم دكتر سارا گودرزي طي يك جلسه ٣
ساعته براي عﻼقمندان



شركت در جلسات مبارزه با سوء تغذيه كودكان كه با دعوت موسسه پژوهشي كودكان دنيا برگزار شد



تهيه كتاب "حقوق كودك را بشناسيم و با آن زندگي كنيم" براي تسهيل گران حقوق كودك از موسسه مهدوي



تكثير كتاب "راهنماي كارگاههاي شناخت حقوق كودك براي كودكان  ٧تا  ١٤سال" براي تسهيل گران حقوق كودك



تكثير جزوه مهارتهاي زندگي خانم كارينه طهماسيان براي كار گروه مهارتهاي زندگي

گزارش عملكرد
 -٨كميتههاي اجرايي
 -٨.٧كميته آموزش
 تهيه پاورپوينت معارفه انجمن ،سر فصلهاي كارگاه مهارتهاي زندگي و آموزش حقوق كودك جهت معرفي فعاليتهاي كميته آموزش
براي همكاري با سازمانها و ارگانهاي دولتي و غير دولتي
 تهيه كارتهاي آشنايي با مواد پيمان نامه
 رايزني با ادارات آموزش وپرورش براي ورود به آموزش وپروش از اول مهرماه  ٩٧كه منجر به كسب موافقت آموزشوپرورش براي
برگزاري كارگاههاي ضمن خدمت براي معلمان ،مشاوران ،مديران و معاونان منطقه  ١١شد.
 برگزاري جلسات آموزش براي  ٤٥٠معلم ،معاون ،مدير و مشاور در دو مرحله با مشاركت  ١٦نفر از اعضاي كارگروه آموزش مهارتهاي
زندگي طي سه ماه )هر هفته سه روز ،توسط  ٨گروه دو نفره و مجموعا  ٥٢٠ساعت(
 شركت در جلسه روسا ومعاونين مدارس مناطق  ١٢-١١-١٠-٩براي جلب نظر مسئوﻻن اين مناطق بهمنظور برگزاري كارگاههاي
آموزش مهارتهاي زندگي براي والدين و مربيان
 مشاركت فعال اعضاء كميته آموزش در خانه كودك شوش براي آموزش والدين و ارائه خدمات رواشناختي به كودكان و
والدين آنها )كارگروه مهارتهاي زندگي و فرزندپروري(

گزارش عملكرد
 -٨كميتههاي اجرايي
 -٨.٧كميته آموزش
 برگزاري جلسات همانديشي توسط كارگروهاي فرزندپروري و ارتباط بين دونسل و تقسيم كار براي تهيه مطالب علمي و بهروز و تهيه جزوه آموزشي براي
برگزاري جلسات آموزشي در مدارس از مهر ٩٨


حضور در مدرسه فارابي در ابتداي سال تحصيلي  ٩٨ -٩٧جهت حضور اعضاءي كارگروه آموزش مهارتهاي زندگي كه منجر به برگزاري كارگاه در سه روز هفته
در  ٥تيم دو نفره و براي  ١٦٥كودك پايه چهارم ،پنجم ،ششم و برگزاري كارگاه شيوههاي فرزندپروري براي والدين در مدرسه فارابي



شركت در جلسه همانديشي با شواري شهر ومسئوﻻن نهادهادي مختلف در حوزه سﻼمت جامعه جهت يافتن راهكارهايي براي بهبود وضيعت رواني افراد جامعه
بهويژه كودكان



سفر  ٢٤ساعته به شهر بيجارو شركت در جلسه شواري شهر و مسئوﻻن ادارات ،مديران و معلمان شهر بيجار براي معرفي فعاليتهاي انجمن حمايت از حقوق
كودك

گزارش عملكرد
 -٨كميتههاي اجرايي
 -٨.٨صداي يارا



از فروردين تا اسفند  ٦٥١١ ،١٣٩٧تماس باﻻي  ٧دقيقه با "صداي يارا" برقرار شده كه:

 جنسيت:
% ٥٢كودكاني كه در موردشان مشاوره شده پسر و  %٤٨آنها دختر بودند


تنبيه:

 %٤٦كودك مورد تنبيه قرار گرفتند كه  %٦١تنبيه عاطفي ،رواني ) ١١٠٠مورد( و % ٣٩مورد تنبيه بدني قرار گرفته اند ) ٧١٢مورد(.


تماس گيرنده:

 % ٩٧تماسگيرندگان مادر  %١ ،پدر %١ ،كودكان ،اقوام و ساير افراد مرتبط با كودك هم  %١را شامل ميشدند.


موضوعات مطروحه:

 %٣٣مشكﻼت خانوادگي % ٨ ،مشكﻼت مربوط به مدرسه %٩ ،مشكﻼت مربوط دوستان %١٠ ،درصد مشكﻼت عادتي%٧ ،به علت مشكﻼت رفتاري %١٢ ،مشكﻼت از
نوع ارتباطي %٦ ،مشكﻼت مربوط به بلوغ و مابقي را ميتوان به مشكﻼتي همچون  ،مشكﻼت ذهني ،جسمي ،اجتماعي ،استفاده از مواد مخدر ،تبعيض ،حقوقي و غيره
اشاره كرد.


نوع خانواده:

% ٩٥خانوادهها از نوع هستهاي )شامل پدر ،مادر ،كودك ،خواهر و برادر( %٣/٥ ،از نوع گسترده )كودك به همراه پدر ،مادر و خاله و عمه و (...و
كمتر از نيم درصد از نوع گسسته )پدر و مادر از هم جدا و كودك يا با مادر يا با پدر زندگي ميكند( ،بودند .تعداد دو مورد كودك بهصورت تنها يا
با همساﻻن زندگي ميكرد.

گزارش عملكرد
 -٨كميتههاي اجرايي
 -٨.٨صداي يارا



سن كودك:



 %٢٧كودكان صفر تا سه سال %٣٠ ،چهار تا هفت سال %٢١ ،هشت تا  ١١سال % ١٢ ،دوازده تا پانزده سال %٩ ،شانزده تا هجده
سال و  %١درصد باﻻي  ١٨سال بودند.



تحصيﻼت كودك:



 %٣٠از كودكاني كه مشاوره در مورد آنها انجام شده زير سن مدرسه %٢٧ ،پيشدبستاني %٢٢ ،دبستاني %١٨ ،راهنمايي٢/٥% ،
دبيرستان ،و كمتر از نيم درصد دانشجو بوده اند.



تحصيﻼت تماس گيرنده:



 %٥سيكل % ١٠ ،زير ديپلم% ٤٢ ،ديپلم % ١٤ ،داراي مدرك كارداني%٢٥ ،كارشناسي %٣ ،داراي كارشناس ارشد و الباقي
بيسواد يا تحصيﻼت ابتدايي داشتند.



نحوه آشنايي با صداي يارا:



 % ٦١تماس گيرندگان از طريق دوستان  %٢٧ ،از طريق اقوام  %١ ،از طريق ا عضا %١ ،نيز از طريق افرادي كه قبﻼ

با صداي يارا تماس داشته اند و بقيه از طرق مختلف ديگر مانند  ،١١٠ ،١٢٣،١١٨مدارس و  .......با انجمن آشنا شده اند.

گزارش عملكرد
 -٨كميتههاي اجرايي
 -٨.٨صداي يارا



كارگاه اختﻼل يكپارچگي حسي دكتر فيروزي



طرح واره خانم دكتر جنگروي



كارگاهها مهارت فرزند پروري عطاريان



كارگاه اصول مشاوره تلفني دكتر نوروزي



كارگاه اختﻼﻻت كودكان دكتر خوشنويس

صداي يارا  ٥كارگاه آموزشي نيز
براي ارتقاي سطح كيفي و دانش
داوطلبان خود با همكاري اساتيد
دانشگاهي برگزار كرد:

گزارش عملكرد
 -٨كميتههاي اجرايي
 -٨.٩كميته مددكاري



برگزاري دوجلسه كميته مددكاري
ارتباط با اداره آگاهي و بيمارستان فﻼورجان در ارتباط با كودك آزاري منجر به فوت دختر پنج ساله )مليكا(



پيگيري آزار دو كودك كار گل فروش توسط ماموران شهرداري



ارتباط با اگاهي  ،پليس شوشتر وخوزستان جهت پيگيري آزار جنسي نوجوانان وفيلم پخش شده آنان در شبكه هاي مجازي



ارتباط با اداره آموزش وپرورش دماوند براي پيگيري موارد كودك آزاري در يكي از مدارس توسط كادر مدرسه



ارتباط با اداره آسيب هاي اجتماعي اصفهان )خميني شهر(براي پيگيري يك مورد آزار جنسي كودك افغاني



راهنمايي و مشاوره در مورد حضانت و نحوه برخورد با كودكان بعد از جدايي والدين با موارد مربوطه



پيگيري حقوقي -مددكاري كودك آزاري جنسي در دبيرستاني در تهران و اصفهان




ارتباط با اداره آسيب هاي اجتماعي و آگاهي مشهد در مورد كودك آزاري منجر به قتل
ارتباط با بيمارستان مركز طبي كودكان و زنجيره اميد جهت معرفي كودكان معرفي شده نيازمند به درمان

گزارش عملكرد
 -٨كميتههاي اجرايي
 -٨.٩كميته مددكاري



پيگيري وضعيت سﻼمت روحي وجسمي كودكاني كه توسط اعضاي خانواده مورد آزار و اذيت قرار گرفته بودند
تماس با مدارس و مهدهايي كه در آنها بدرفتاري با كودك ياتوسط آنها كودك آزاري ،گزارش شده بود)يك مورد مراجعه
حضوري(



ارتباط با كميته حقوقي جهت پيگيري روند قضايي پرونده هاي در دست اقدام مشترك



تهيه كمك هزينه درماني براي سه كودك



معرفي كودكان اسيب ديده حسب مورد به روانشناس  ،روانپزشك و متخصصجهت درمان به صورت رايگان



ارتباط مستمر با ان .جي او هاي حمايت كننده از زنان سرپرست و خانوار مانند مهر افرين و ريحانه  ،اواي ماندگار،مهرتاك
و......

گزارش عملكرد
 -٨كميتههاي اجرايي
 -٨.١٠پروژه كرمانشاه


انجمن در مرحله اول  ٢مهدكودك در كانكس راهاندازي كرد كه با توجه به بازسازي مدرس زرده و راه اندازي مجدد مهد كودك
سيار ،يكي از كانكس ها جهت فعاليت در حوزه توانمندسازي زنان به انجمن مهرگان كه يكي از انجمن هاي فعال در حوزه
كودكان و زنان در كرمانشاه است ،واگذار شد؛ و كانكس دوم به حياط مدرسه انتقال يافته و با تمام امكانات تبديل به كتابخانه
كودك در روستاي زرده گرديد .در گام بعدي ،براي فعاليت مهدكودك ،روستاهاي قورچيباشي و ناوفره بهعنوان حوزه فعاليت
انتخاب شد .عملكرد ماشين تحت نظر انجمن است و با جيپياس به صورت آنﻼين كنترل ميشود و داخل و خارج ماشين
تحتكنترل دوربين مداربسته است .هزينههاي اين پروژه و نگهداري آن بر عهده شركت رنوپارس است و انجمن حمايت از
حقوق كودكان مديريت پروژه را برعهده دارد.

گزارش عملكرد
 -٨كميتههاي اجرايي
 -٨.١٠پروژه كرمانشاه
 محوريت آموزش در اين مهد كودك بر پايه فرهنگ محلي است تا عﻼوه بر احساس هويت به كودكان اعتماد به نفس آنها نيز ارتقا
يابد و در نهايت مجموعه اين آموزشها باعث انسجام اجتماعي ميشود.
 مهد كودك ساعت  ٩صبح شروع به كار ميكند و هر  ٤ساعت تا  ٤عصر در يكي از اين روستاها براي  ٢٦كودك  ٣تا  ٧سال ارائه
خدمات ميكند و در تعطيﻼت تابستان نيز براي گروه سني  ٦تا  ٩سال شرايط حضور مهيا بوده است.
 به دليل اينكه در اين روستاها كودكان نميتوانند به راحتي با زبان فارسي ارتباط برقرار كنند با همكاري مربيهاي بومي سعي شده
است كه آموزشها با زبان و فرهنگ محلي انجام شود .در مورد بازيها و كتابها نيز با زبان خودشان ارتباط برقرار مي شود و استفاده
از زبان فارسي به عنوان پيشزمينهاي براي مدرسه است.
 رويكرد آموزشي مهد در يك سال گذشته مبتني بر آموزشهاي بومي و كار مشاركتي و بازيهاي گروهي توسط كودكان بوده كه باعث
حفظ انسجام فرهنگ بومي منطقه همراه با اموزش مهارتهاي ﻻزم جهت گروه هاي سني مختلف شده است.

گزارش عملكرد
 -٨كميتههاي اجرايي
 -٨.١٠پروژه كرمانشاه


كتابهايي كه براي بلندخواني كودكان تهيه شده است كتابهاي مورد تاييد شوراي كتاب كودك و موسسه پژوهشي تاريخ ادبيات كودكان
است ،در مجموع  ٩٥عنوان كتاب همراه با تمامي فعاليتهاي آموزشي مربوط به هر كتاب توسط مربيان مهدكودك براي كودكان خوانده شده
است.



از جمله فعاليتهاي پس از كتابخواني ميتوان به نمايش خﻼق ،كتاب سازي ،تصويرسازي و ...اشاره كرد.



كتابها پس از خوانده شدن توسط كودكان مهد كودك به كتابخانه دبستان ابتدايي رضوان اهدا شدند.



از ديگر فعاليتهاي كنوني مهد ميتوان به موارد زير اشاره كرد:

• شعر خواني
• بلند خواني
• انجام بازي هاي بومي در فضاي آزاد ) در اين خصوص هماهنگي هاي ﻻزم با دبستان رضوان در نزديكي محل استقرار مهد كودك انجام شده و از
حياط مدرسه در زمان هاي بازي استفاده مي شود(.
• برگزاري جشن هاي تولد
• ساخت كاردستي  ،خمير بازي ،نقاشي و ...

گزارش عملكرد
 -٨كميتههاي اجرايي
 -٨.١١كميته طرح و توسعه و ايزو
كميته طرح و توسعه ،در راستاي برنامه  ٥ساله انجمن كه در جشن بهارانه نيز ارائه شد ،نسبت به بازطراحي ساختار و راهبردهاي انجمن تحت
سندي با عنوان "برنامه اقدام استراتژيك انجمن" اقدام كرد .همچنين ،كليه فرمهاي ايزو تا پايان اسفند ماه بازبيني و آماده اجراست .ضمن آنكه
شرح شغل كليه افراد و مسئوﻻن اجرايي انجمن بازبيني شد.
برنامه عملياتي سال  ٩٨از برخي واحدها گرفته شد.ليكن مشكل اصلي در خصوص اين كميته ،عدم همكاري مناسب يا بهموقع ساير كميتههاست.
عليرغم تاكيدات متعدد ،به نظر ميرسد نگاه به برنامهريزي و بودجهبندي در انجمن يك نگاه ساختاري نيست و به چشم يك اتفاق فانتزي به آن
نگاه ميشود .همين امر ،اجرايي شدن فرآيندهاي ايزو را نيز با مشكل روبهرو كرده است.

گزارش عملكرد
 -٨كميتههاي اجرايي
 -٨.١٢ساير اقدامات


رنگ كردن طبقات اول و دوم انجمن و راهروها



تعويض مبلمان و ميزهاي اداري انجمن



بازسازي سالن اجتماعات



ساخت سرويس بهداشتي در حياط



تجهيز صداي يارا )با توجه به نياز كنوني انجمن ،هياتمديره با تامين اسپانسر ،قصد دارد ضمن آكوستيك كردن سالن طبقه دوم و انتقال
خطوط مشاوره به آن ،به تعداد تلفنها و پاسخگويان اضافه كند و از اتاق فعلي جهت مشاورههاي حضوري استفاده شود(.



راه اندازي سايت جديد انجمن حمايت از حقوق كودكان

كليه اقدامات فوق ،از طريق اسپانسرها تامين مالي شده است.شايان ذكر است كه بازسازي سالن اجتماعات حياط و سرويس بهداشتي با كمك خانم
مهدخت صنعتي انجام گرفت.

هياتمديره
انجمن حمايت از حقوق كودكان
تير ماه ٩٨
مطهره ناظري ،سيد محمد هادي شريعتي ،فرشيد يزداني ،مينو اعرابي ،الهه خوشنويس
بهناز مراد ،داود شيرخاني ،حبيب جباري ،فاطمه اشرفي
فرامرز يغمايي ،زهره عراقي

