
انجمن 1398گزارش عملکرد سال 
حمایت از حقوق کودکان



:مقدمه

بهودشآغازمختلفاستان هایدرسیلباکهسالیکشور،برایبودسختیسال1398سال

تاثیرهاتیسخاینتبعاتازطبیعتااجتماعینهادیکعنوانبهنیزانجمن.یافتپایانکرونا

مجمعبرگزاریآنمهم ترینکهبودتغییراتیشاهدنیزانجمنخوددرآنبرعالوه.بودپذیر

معمولصورتبهکهدفتروواحدهافعالیتبرعالوه.بودبازرسومدیرههیاتانتخاباتو

کهگرفتصورتانجمنتوسطروزهایضرورتبهتوجهبانیزدیگریمواردمی گرفتانجام

:استآمدهادامهدرآنازخالصه ای



:مقدمه
پژوهشیان،کودککاراشکالبدترینازیکیمثابهبهکودکان،زباله گردیکاربامواجههضرورتبهتوجهبا

یغمای"عنوانتحتکتابیبهتبدیلوکردپیداادامهنیزسالایندربودشدهآغاز97سالدرکه
نیزوتاهکفیلم هایازجشنواره هاییکیدرکه)شدتهیهآنازنیزکوتاهیمستندفیلموشد"کودکی

.(شدجایزهبرنده

کیی.گردیدبرگزارپژوهشاینخصوصدرمرتبطمسوالنوجامعهحساس سازیجهتبزرگنشستدو
والنمسبامتعددیجلساتآنازپس.گرفتصورتشهریمدیریتمسئوالنحضورباهانشستایناز

یاجداگانهجلساتنشست هااینکناردر.شدبرقرارموضوعاینبامواجههجهتشهرشورایوشهرداری
اینحلبرایعملیراهکارییبهدستیابیجهتکودکانحوزههایانجمنبرخیمسوالنازدعوتبا

دهشاشارهزمینهایندرراهکارهاییبهمذکورپژوهشدرگرچهکهچرا.شدبرگزارانجمندفتردرمساله
اجرایدانمبهوتدوینگرجانبههمهنگاهیوبیشتریدقتباکهبودالزممشخصیعملیبرنامهامابود

.شودوارد

جهتایگاهیپایجادبرمبنینهاییبندیجمعیکگرفتصورتفرآیندایندرکهمفصلیگفتگوهایدر
اندومیپوقوعبامتاسفانهکهگرفتصورتزمینهایندرکارکودکانحذفبهرویکردیباوخدماتارایه
رایطشبهتوجهباراکودکانگردیزبالهکارکاملحذفبحثانجمنکروناآغازبا.ماندمسکوتکرونا

اینهک.کردپیگیریراالزمحمایتیاقداماتنهادهابادیگرتعاملیدروکردمطرحکودکانآمیزمخاطره
.یافتاستمرارنیز1399سالدرفرآیند



:بیانیه ها و نامه های سرگشاده انجمن

(98اسفند)کروناشرایطدرکارکودکانازحفاظتلزومخصوصدربیانیه

(98دی)(خسرویفرهادوآزاد)کولبرکودکانمرگخصوصدربیانیه

(98آذر)نبنزیقیمتافزایشبامرتبطاعتراضجریاندرکودکاندیدناسیببهواکنشدربیانیه

درآموزدانشمیلیون14حضوربرمبنیایشانسخنانخصوصدرپرورشوآموزشوزیربهنامه
(98اردیبهشت)جنگمیدان

بودندشدهمتهمکودکیزماندرکهفرددواعدامبهاعتراضدرقضاییهقوهرییسبهنامه
(98اردیبهشت)

ردادخ)رمضانماهدرکودکانحقوقبامغایربرنامهپخشخصوصدرسیماوصدابهاعتراضینامه
1398)



:بیانیه ها و نامه های سرگشاده انجمن

مرداد )ستاد اقدردانی از قاضی کشکولی به دلیل تایید بر عدم انتشار عکس فرزند میترا نامه 
98)

ریور شه)آن در اعتراض به به عدم رعایت محدویت های سنی برای بازی زوال به متولیان نامه 
98)

ر معرض به وزیر بهداشت در خصوص لزوم رسیدگی فوری به وضعیت بهداشتی کودکان دنامه 
(98اسفند)کروناآسیب برای پیشگیری از ویروس 

کروناییبه وزیر بهداشت و ابراز نگرانی در خصوص وضعیت کودکان زباله گرد در شرایطنامه 

(98تیرماه )نوجوان از نیروی انتظامی به دلیل برخورد خشونت آمیز با یک شکایت 

رماه تی)کار از وزارت رفاه به دلیل اجرای نادرست طرح موسوم به ساماندهی کودکان شکایت 
98)



:نشست ها
(اردیبهشت)سیب شناسی نقض حریم خصوصی کودکان آ

((دو نشست در مرداد و شهریور)فرصت ها و چالش های فعالیت مدنی در حوزه حقوق کودک

(آذر)چالش های نظری و عملی اجرای پیمان نامه در ایران 

(مهر)شب انجمن، با همکاری مجله بخارا 

(بهمن)ررسی وضعیت اجتماعی و حقوقی کودکان درگیر اچ آی وی ب

(بهمن)بررسی وضعیت اجتماعی و حقوقی کودکان ترنسسکشوال 

الزم به ذکر ( نشست10قریب به ) نشست های محدود با نهادهای مدنی حوزه کودکان در خصوص اولویت یابی مسایل کودکان 
.موارد فوق عالوه بر مواردی است که در مجموعه فعالیت های واحدها آورده شده است

.ادامه به شرح فعالیت های واحد های انجمن به تفکیک پرداخته شده استدر 



خانه کودک شوش



امکانایجادرویکردبامی برد،سربهخودتاسیسسالبیستمیندرکهشوشکودکخانه

تالشمنطقهمدارسباارتباطورایزنیورسمیآموزشچرخهبهکودکانحداکثریورود

اما.ندکرسمیمدارسواردراتحصیلازبازماندهکودکانبتواندکهکردزمینهایندرزیادی

فراهمانکودکازبرخینامثبتامکانآنهاخانوادگیوفردیوضعیتوکودکانشرایطبهبنا

خالصهمبینحاضرگزارش.گرفتعهدهبهراآنانآموزشمسئولیتکودکخانهونشد

باکهاستالزمنکتهاینذکر.باشدمی1398سالدرخانهاینمختلفقسمتهایعملکرد

اماشدتعطیلموقتصورتبهآموزشیهایفعالیتسالآخرماهدرکروناپاندمیوقوع

.گرفتبیشتریشدتبهداشتیخدماتومددکاریحوزهدررسانیخدمت

خانه کودک شوش



:عملکرد واحد آموزش -1

:کودکان-1. 1

کودک در حوزه های گوناگون 137آموزش 

(پنج روز در هفته)16تا 8کودک بازمانده از تحصیل از ساعت 69به درسی آموزش کتاب های 

کودک41برگزاری کالس های زبان درسی برای 

کودک51برگزاری کالس های زبان ترمیک برای 

برگزاری کالس های تقویتی برای پایه های اول تا نهم

کودک10برگزاری کالسهای جهشی برای 



کودک7جلسات درمان اختالل یادگیری برگزاری 

ال دانش آموز در مدارس دولتی و پیگیری وضعیت تحصیلی آنها در طول س31پیگیری و ثبت نام 

ارجاع  به مرکز اختالل یادگیری و گرفتن تست و دادن برنامه درسی 

تشکیل کالس های زبان ترمیک در سرای محله

برگزاری جلسات با مربیان و اولیا

برگزاری امتحانات و ارایه کارنامه

پارسالبرگزاری امتحان جبرانی دانش آموزان 

:عملکرد واحد آموزش -1



جامعطرحهایکالس

دولتیدرمدارسآموزاندانشازبرخیتحصیلیهزینه یازدرصدیپرداخت

کاظمیمجتبیدولتییمدرسهبازگشاییجشنبرگزاریبهکمک

بودندکردهتحصیلترککهآموزانیدانشازنفر6درسیپیگیری

شورادرآموزشگروهینمایندهکمکبامعلمانارزیابی

کودکانباارتباطحفظمنظوربهآموزشیبسته هایتوزیعوتهیه

:بزرگساالن-1.2

بزرگسال20برایآموزیسوادنهضتکالس هایبرگزاری

:مربیان-1.3

مربی6برایکامپیوترباکارآموزش

:عملکرد واحد آموزش -1



:برگزاری کارگاه های-2

کودک11مهارت های زندگی برای 

کودک60مهارت های زندگی در مدرسه ایمان برای 

کودک16آموزش کاشت گل و نگهداری از گیاه برای 

آموزش بازیافت

آموزش اطفا حریق توسط آتش نشانی

های زندگی برای پایه دوم و سوممهارت

کودک65ی صحیح مسواک زدن برای آموزش بهداشت فردی و نحوه



:فوق برنامه-3

کودک27برگزاری کالس های هنری برای 

کودک14قصه خوانی برای 

کودک15آموزش آشپزی به 

کودک12کالس نقاشی برای 



:ورزشی-4

کودک69برگزاری کالس های ورزشی برای 

کودک36شرکت دادن کودکان در مسابقات فوتبال 

کودک8آموزش تکواندو 



:اردوهای علمی و تفریحی-5

کودک6اردوی باغ پرندگان 

اردوی شهربازی آناهید

نفر از دانش آموزان پایه ی سوم و چهارم از نیروگاه خورشیدی15بازدید 

اردوی کوه توچال



:عملکرد واحد مددکاری

(پروند جدید)مورد پرونده مددکاری 21تشکیل 

مورد10بازدید از  منزل 

مورد8پیگیری حقوقی  

مورد12پیگیری ثبت نام مدرسه دولتی  

مورد10پیگیری شناسنامه  

نفر13فراهم کردن هزینه کمک تحصیلی برای 

ارجاع به مراکز درمانی

مورد42( چشم پزشکی، درمانگاه، دندان پزشکی(

مورد11ارجاع به مراکز مشاوره و روانشناسی 



نفر12خدمات مشاوره ای ارائه 

مورد8ارجاع به مرکز توسعه ی کسب و کار اجتماعی 

بزرگسال6معرفی جهت اشتغال 

برگزاری کارگاه های مهارت زندگی برای مادران

تهیه و توزیع مواد بهداشتی الزم جهت پیشگیری از ابتال به کرونا

وشت و لوازم با توجه به شرایط پایان سال به وضعیت کرونایی چندین مورد توزیع بسته های غذایی گ
(.مورد300در مجموع قریب به )شخصی مثل کاپشن کیف و کفش نیز صورت گرفت 

مورد100توزیع  بسته لوازم التحریر 

مورد60توزیع بسته های بهداشتی 

:عملکرد واحد مددکاری



:عملکرد واحد روابط عمومی

تهیه گزارش های تصویری و متنی از فعالیت های خانه کودک

ارایه گزارش ها به حامیان خانه کودک

ارایه نیازمندی های خانه کودک به حامیان 

تشکیل گروه حامین مالی در واتس اپ

تهیه و انتشار مطالب آموزشی در اینستاگرام

برگزاری جشن روز جهانی کودک 



شرکت در مسابقه آشپزی سرای محله هرندی

(مشارکت)برگزاری جشن شب یلدا پیش دبستانی

(کودکان و مادران)برگزاری جشن شب یلدا خانه کودک شوش

هماهنگی با شهرداری جهت برگزاری کالسهای زبان در سرای محله

هماهنگی با سرای محله جهت استفاده رایگان مادران از کالس بافتنی و خیاطی

تهیه لوازم کالس زبان

:عملکرد واحد روابط عمومی



:عملکرد واحد مالی 

تهیه لیست حامیان مالی

رایزنی با سایت مهربانه برای ارئه طرح های جمع آوری کمک های مردمی

ارائه طرح همکاری با همراه اول



:گزارش شورای هماهنگی

برگزاری انتخابات شورا در آذرماه

برگزاری هفتگی جلسات 

تعیین شرح وظایف رابطین

(در شورای هماهنگی جدید)تصحیح آیین نامه شورا و وظایف اعضا و رابطها 

تشکیل گروه مالی

تشکیل واحد پژوهش



تشکیل گروه تولید محتوا

تشکیل گروه نظارت بر محتواهای منتشر شده در فضای مجازی

تصویب برنامه تغییر ساختار خانه کودک پس از جلسات متعدد بررسی و گفتگو

تشکیل گروه بازنگری فعالیت های خانه کودک

انعقاد تفاهم نامه با شهرداری برای برگزاری کالس های زبان در سرای محله

برنامه ریزی اقدامات الزم در بحران کرونا 

:گزارش شورای هماهنگی



خانه کودک ناصرخسرو

روالطبق1398-99تحصیلیسالدردشوارشرایطدرکودکانبهپایهآموزشطرح

کهدشاینبرتصمیمپیشسال.آمددراجرابهناصرخسروکودکخانهدرگذشتههایسال

هخانپروژهدر.آوردعملهبنامثبتهویتاوراقبدونکودکانازناصرخسروکودکیخانه

آموزش(نوشتنوخواندن)سوادآموزششاملکهبودمدنظرپایهآموزشخسروناصرکودک

مشارکتجذبنهایتاوزندگیمهارت هایباآشناییکودک،حقوقآموزشعلوم،ریاضی،

.می شدمحسوبطرحکلیاهدافازکودکانتوانمندسازیوآموزاندانش

یکمددکار،یکآموزشی،معاونیکمدیر،یک،ورزشمربییکمعلم،سهدورهایندر

.کنندمیهمکاریآشپزخانهمسئول



:وضعیت زیستی کودکان جذب شده

انکودکشدگاننامثبت.هستندمهاجرکارکودکانپروژهدرشدهجذبکودکاناکثریت

درایوخوابندمیکارانشانصاحبانبارهایوکارگاههادرعمدتاوهستندخانوادهازمستقل

درهخانوادآورنانآناناکثر.کنندمیزندگیهمباگروهیبصورتقدیمیایاجارههایخانه

.هستندپسرانکاملطوربهجنسیتیترکیب.هستندافغانستان



:تعداد کودکان جذب شده

ازوتحصیلترک(کروناازقبل)تحصیلدورانطولدرنفر5کودک62تمامیبیناز

تحصیلیادامهازکهآموزانیدانشتعدادکروناشروعازپس.شدندخارجآموزشیچرخه

.بودزیادتربسیاربازماندند



:ساعات آموزشی

7:30ساعتازسومودوماول،پایهسهدرسال17تا7کودکانبرایدرسیکالسبرگزاری

برگزاریو19کوویدبیماریشروعبا)می شود،برگزارهفتهدرروزپنجوصبح9:30تا

و(.استشدهپخشروزطولدرآموزشساعاتوآنالینوغیرحضوریبه صورتکالس ها

.شودمیتشکیل12:30تا10:30ساعتاز12یمنطقهمدارسدرمهارت هاکالس



:   ی آموزشمنابع و شیوه

رامناسبیوجآزمایش،وتجربهبرتکیهباگفتگوومکاشفهومشارکتیآموزشهایشیوهازاستفاده

ردهآوفراهمروکودکانذهنیرشدوخالقیترفتنباالیزمینهوآوردهوجودبههاکالستربیشدر

.است

آموزشبردتاکیونوجوانانوکودکانادبیاتکیفیتباهایکتابازاستفادهبابنویسیموبخوانیم

خالق

روزمرهزندگیجاریاتفاقاتوجامعهروزمسائلازگیریبهرهبااجتماعیدرستدریس

(...غیرهکاردستیوومدادرنگیآبرنگبانقاشی)دست ورزیوهنر

(ورزشیتئوریاطالعاتو...بدمینتونووالیبالفوتبالآموزش)ورزش



(...وجغرافیاکرهونقشهابزارازاستفاد)جغرافیا

(...ونویسیفاکتورسودوکو،جدولحلوچرتکهمانندوسایلیازبهره گیری)ریاضی

(سومودومیپایه)سطحدوبرایانگلیسیزبان

مثلمختلفیهایکارگاهواردوهادرخودآموزشیهایکالسبرعالوهسالطولدرطرحکودکان
.اندکردهشرکتخوانیقصهوهامهارتوکودکحقوقوبلوغبهداشت،شناکالس

وخودحقوقبهاحترامهمدلی،خودآگاهی،مثلزندگیمهارت هایفصل هایسرکودک،حقوقآموزش
(...ویفردبینارتباط)کارفرماوکارگرانسایربارفتارنحوهمسئله ،حلنفس،بهاعتماددیگران ،
لمانمعازاستفادهبا...واعتیادمثلاجتماعیآسیب هایبامواجههدرستشکلفردی ،بهداشتآموزش

.شدانجامکالس ها

توجهابکهمی شدبرگزارکالس هادرکودککتابشورایدردوستانهمکاریباگوییقصهکالسهای
.میکردنددرستنیزکاردستیداستانموضوعبه

:   ی آموزشمنابع و شیوه



:چالش ها و مشکالت مطرح شده

متفاوتآموزشیسطوحباجدیدشاگرداننامثبتبارابطهدرانعطاف پذیری

بچه هاکارعلتبهتدریسمحدودساعات

وقتشدیمموفقکردنصحبتباموردچندیندرکهکارفرماهاوسرپرستانهمکاریعدم

بگیریمهابچهبرایبیشتری

(...غیرهوتحصیلیافغانستان،فقر،ترکبهمهاجرت)هاازبچهبرخیبودنسیال

روبروجدیچالشباراآموزشکارگروهدور،راهازآموزشآندنبالوبه19کوویدبیماریشروع

موزاندانش آوتسهیل گرانبرایراآموزشاینترنت،واندرویدهمراهتلفننداشتنکهچراساخت

.بودکردهپیشازسخت تر



:علت بازماندگی از تحصیل

بازگشت به افغانستان

خستگی ناشی از کار

تغییر محل کار به محالت دیگر یا شهر دیگر

عدم همکاری کارفرما یا سرپرست

نداشتن تلفن همراه اندروید واینترنت با آغاز شروع بیماری کرونا در آموزش آنالین

آموزانلویت داشتن آموزش و سواد آموزی برای دانشوعدم ا



:هااردوها و جشنهای فوق برنامه،کالس

انه کودک برای دانش آموزان خ...( والیبال، بدمینتون وفوتبال، پینگ پنگ،)برگزاری کالس ورزشی 
و بچه های محله

نفر از دانش آموزان در استخر شهید مطهری50برگزاری اردوی استخر برای 

به مناسبت آغاز 12برگزاری اردوی دوشنبه های ورزش با هماهنگی تربیت بدنی شهرداری منطقه ی 
نفر از دانش آموزان40سال تحصیلی برای 

برگزاری جشن سال تحصیلی جدید

برگزاری جشن روز کودک همراه با آواز و موسیقی

برگزاری جشن شب یلدا

(آداب و مهارت های اجتماعی)برگزاری اردوی موسسه ی علمی و آموزشی فراموز 

نفر40برگزاری اردوی موزه ی کودکی برای 



تدریس مهارت

دو روز در هفته11:30تا 10از ساعت (دختر و پسر)برگزاری کالس زبان برای بچه های محل 

دو روز در هفته9:30تا 8برگزاری کالس زبان برای دانش آموزان خانه ی کودک از ساعت 

یکروز در هفته11:30تا 10برگزاری کالس کتابخوانی برای زنان خانه دار از ساعت 

یکروز در هفته11:30تا 10برگزاری کالس بافتنی و مهارتها برای زنان خانه داراز ساعت 

یکروز در هفته11:30تا 10برگزاری کالس قصه گویی و کاردستی برای بچه های محل از ساعت 



:جلسات و کارگاه های آموزشی

برگزاری کارگاه مهارت ها و حقوق کودک برای داوطلبان 

(محتواو مطالب آموزشی)جلسه ی آموزشی برای تسهیل گران خانه ی کودک 

شرکت در جلسه ی هم اندیشی سرای محله ی عودالجان در خصوص فضاهای ناامن محله

الت برای رفع مشک( زیر مجموعه سازمان نوسازی محله)شرکت در جلسه ی دفتر توسعه ی محلی 

محله

برگزاری کارگاه طرح درس تلفیقی و ریاضی پویا و خالق 

برای بررسی و مشکالت ورزشی در محل12شرکت در جلسه ی تربیت بدنی شهرداری منطقه ی



:  برنامه کارگروه کتابخانه

هیامانت دوکودککتابشورایمنتخبکتابهایباکودکخانه یکتابخانه یکردنتجهیز

کودکخانه یمددجویانومحلاهالیوکودکخانهدانش آموزانبهکتاب

خوانیکتابترویجو12منطقه یکتابخانه هایازتعدادیکردنتجهیز

تاب هایکبامدرسهکتابخانه یمنطقه،مدارسازیکیمعاونومدیرتوافقباکتابخانهکارگروه

خوانیبلندکتاب،امانت دهیداوطلبچندحضورباتحصیلیسالطولدروشدتجهیزمناسب

ابکتابخانهمحیطدرآبرنگبانقاشیطراحی،همچونهنریکارهایآموزشوشعروداستان

.گرفتانجاماموزاندانش



:مددکاری

توانمندوآموزش،بهداشتوسالمتحوزهدرمددکاریواحدهایفعالیت

هنامپیمانازشدهانتخابمحورهایبهتوجهباوحمایتیوحقوقی،سازی

انجامحالدر(آزاریکودکبامبارزهوآموزشسالمت،)کودکحقوقجهانی

.استپیگیریو

رتصوه بکهکارکودکان.شوندمیتقسیمگروهدوبهمددکاریهدفگروه

وواردششرایطدرکودکانوهستندتحصیلبهمشغولکودکخانهدرروزانه

آسیبمعرضدر



فعالیت های اصلی و بدنه ای

دشوارشرایطدروکارکودک22برایاجتماعیمددکاریپروندهتشکیلوپذیرش

وهابرنامهباآشناییمنظوربهکارفرمایانباارتباطوکارکودکانازنفر24کارمحلازبازدید
آنانماعیاجتمسئولیتپذیرشوکارفرمایانبیشتردرگیرکردنراستایدرکهکودکخانهاهداف

برایکارمحلدرامنمحیطکردنفراهمهمچنین،کودکانتحصیلامردرتسهیلمنظوربه
.باشدمیکودکان

درخودتانسرپرسازیکیباکودکاناینچون،کارکودکانمراقبانوسرپرستانبامستمرارتباط
آنهاابوشناساییکودکاناینارتباطیومراقبتیالگوهایشدسعی،کنندمیزندگیایران

.شودبرقرارارتباط

وگیزندمحلبهداشتزمینهدرپیگیریومداخلهمنظوربهکارکودکانزندگیمحلازبازدید
صورتبهکهکودکاناینخاصشرایطبهتوجهبا،جنسیاستفادهسوءازپیشگیریوامنیت

.میکنندزندگیبزرگسالافرادباوگروهی

دریپیگیرودشوارشرایطدرکودکانخانوادگیوفردیمشکالتشناساییومنزلازبازدید
مددکاریواحددرشدهانجامهایفعالیتوارجاعات،مداخالتزمینه



خدمات درمانی
تحصیلیوخانوادگی–اجتماعی–فردیزمینهدرمشاوره ایخدماتمورد140ازبیشارائه

زشکیپیراپودندانپزشکی-پزشکیتخصصیمراکزبههایشانخانوادهوکودکانازنفر125ازبیشارجاع

(پزشکروان)روانواعصابمتخصصومشاورهمراکزبههایشانخانوادهوکودکانازنفر32ارجاع

تگیشکسدچاردستمچناحیهازکودکخانهدرفوتبالبازیهنگامکهکودکانازیکیدرمانیپیگیری

تپرداخوپزشکبهارجاع.گرفتقرارجراحیعملتحتدوباروبستریبیمارستاندروبودشدهشدید

ترخیصازبعدروانیودرمانیپیگیریودرمانهایهزینه

جاعارسیستمدرآنهاامکاناتازاستفادهجهتغیردولتیودولتیحمایتینهادهایوسازمانهاباارتباط

هزینهکمورایگاندرمانیامکاناتشناساییبرایپیگیریوتالش

مددکاریواحدضرورتهایوهااولویتبهتوجهبادرمانهزینهکمکمورد35پرداخت



آموزش و توانمند سازی

دولتی،مدارسدرنامثبتبرایکودکخانهپوششتحتکودکانازنفر4نامثبتبرایپیگیری
12منطقهپرورشوآموزشطریقازرایزنیوارجاعومدرسهمسئولینباارتباط

بهواستشهرستانازصادرهآنهااقامتیمدارککهمهاجرکودکانازنفر3نامثبتبرایپیگیری
یاریکهشبطریقازپیگیریوتماس.کنندنامثبتتهراندولتیمدارسدرنتوانستنددلیلهمین

خیابانوکارکودکان

وی کنندمتحصیلدولتیمدارسدرکهکودکخانهپوششتحتکودکانآموزشیوتحصیلیپیگیری
واحداولویت هایوضرورت هاگرفتننظردربا(مدارسشهریه)تحصیلهزینهکمکمورد31پرداخت

مددکاری

ازنفردوتوسطکودکخانهکودکانازنفر3برایوکسلرتستانجامویادگیریاختاللارزیابی
الزمایآموزش هبابتوانندکهکودکاناینبرایمعلمهماهنگیبرایپیگیریوداوطلبروانشناسان

.کنندکمکآنهابهاختاللاینرفعجهتدر

ماهانهصورتبهکودکخانهکودکانازنفر2برایتحصیلیمالیحامیجذبوهدفمندمالیحمایت



بخش حقوقی

البتهوشهرداریگشتتوسطیاکهکودکخانهکارکودکانازنفر16ترخیصبراینامهنوشتنوپیگیری

ویاسرخیابانوکارکودکاننگهداریمراکزبهودستگیرگشتاینتوسطمعرفخودصورتبهبیش ترشان

.بودندشدهمنتقلبعثت

برایایراندرکودکاناینکاروزندگیشرایطازکاملگزارشارائهومراکزاینمددکاریواحدباارتباط

اینرونددرنکودکاکارفرمایانوسرپرستانباارتباطهمچنین،آنهاترخیصبرایپیگیریومراکزآنمسئولین

ترخیصازبعدوهاپیگیری

ارتباط.بودندبازنگشتهخودزندگیمحلبهکارساعتاتمامازبعدکهکارکودکانازنفر5یافتنبرایپیگیری

رضامامااردوگاهطریقازکهشدمشخصنهایتدرکه.منطقهکالنتریوانجمنحقوقیواحدطریقازپیگریو

.بودندبازگشتهافغانستانبهورامینعسگرآباداردوگاهو

حقوقیواحدبهدارندحقوقیوقضاییمشکالتکهکودکخانهپوششتحتهایخانوادهازتعدادیارجاع

داوطلبوکالیطریقازپیگیریوانجمن



برگزاری کارگاه حقوق کودک برای 
کودکان کار

پیمانآموزشکارگاهبرگزاریجاریسالدراجتماعیمددکاریواحدهایفعالیتازیکی

اینبودکودکخانهپوششتحتکارکودکانبرای(کنوانسیون)کودکحقوقجهانینامه

مفادباکودکانکهآموزشیبرنامهایندرکهشدبرگزارانجمنوکالیتوسطآموزشیکارگاه

انپایدروشدصحبتخصوصیحریممورددرآن هابرایهمچنینشدند،آشنانامهپیمان

.شددادهپاسخحقوقیزمینهدرکودکانهایپرسشبهبرنامه



HIVکارگاه آموزش پیشگیری از 
و بیماری های مقاربتی ( ایدز)

ر خانه باتوجه به نیاز محور بودن این آموزش و در معرض آسیب بودن کودکان منطقه این آموزش عالوه ب

.نیز برگزارشد12کودک در چند مدرسه ابتدایی دخترانه و پسرانه منطقه 

، ایدز و راهای انتقال ، پیشگیری و درمان این بیماری  HIVدر جریان این آموزش کودکان با ویروس 

نفر از کودکان کارجدید الورود خانه 35برای چهارمین سال متوالی از 98آشنا شدند و در خرداد ماه 

های گرفته شد که خوشبختانه تمامی این تست( غربالگری اولیه ) HIVکودک تست تشخیص سریع 

ست تمام فعالیت های انجام شده در خانه کودک  اعم از آموزش و انجام ت. تشخیص سریع منفی بودند

.می باشدHIVو تفسیر تستها طبق پروتکل تشخیص سریع  HIVسریع 



حرفه آموزی 

وکارآموزیبرایالزمشرایطکردنفراهممددکاریواحدسازیتوانمندهایبرنامهمهمترینازیکی

مایتیحوآموزشیهایبرنامهازمندیبهرهکناردربتوانندطریقاینازتا.استنوجوانانخالقیترشد

زینیجایگبرایالزمزمینه هایبدین وسیلهوببینندآموزشرامناسبشغلیمهارت هایکودک ،خانه

.گرددفراهمآنهاشرایطبامتناسبوتخصصیمشاغل

آموزشیدوره هایدرکودکخانهدشواروضعیتدرپسرنوجوانانازنفردو1398سالدرمنظوراینبه

باو.شدندنامثبتفنی و حرفه ایسازماننظرزیرمعتبرآموزشیمراکزازیکیدرموبایلتعمیرات

.شدندآموزشگاهازمدرکاخذبهموفقالزممهارت هایکسبوفوقآموزشیدورهگذراندن



بهداشت بلوغ و –آموزش بهداشت فردی 
بهداشت محیط کار

یکارگاه هابرگزاریبهاقداممددکاریواحدبرنامهعملیاتیاهدافوشدهمطرحچالش هایبهتوجهبا

ودکانکبرایکارمحیطبهداشتوبلوغبهداشت–فردیبهداشتعناوینباشدهگذاریهدفآموزشی

زشکیپدانشجویانازمتشکلکهدلخنددانشجوییخیریهگروههمکاریباآموزش هااینکهنمودهکار

.شدانجاماست،بهشتیشیددانشگاه

آغاز98جدیدتحصیلیسالشروعازفوقهایآموزشیبرایکودکخانهباراهمکاریی شانگروهاین

ودکانکغربالگریطرحوپزشکیچکاببودقرارشدهانجامهایپیگیریوهماهنگیطبقکه.کردند

انجامبرنامهاینکروناویروسشیوعو98سالهایتعطیلیعلتبهکهشودانجامگروهاینتوسطکار

.نشد



واکسیناسیون

باشدهانجامهماهنگیبا.شدآغازکارکودکانواکسیناسیونانجامبرایپیگیریجدیدتحصیلیسالشروعبا

نفر37تعدادوشدانجام2/9/1398تاریخدراولمرحلهدرکارکودکانواکسیناسیون،شیوابهداشتپایگاه

دیفتری)توام–اطفالفلجخوراکیقطره(اوریونسرخجه،سرخک،(–MMR–هپاتیتواکسنکودکاناز

.شدثبتوگیریاندازهکودکانوزنوقدهمچنین.کردنددریافت(کزاز_

واکسنکودکانمرحلهایندروشدانجام8/10/1398تاریخدرنیزکودکانواکسیناسیوندوممرحله

دریافت–اطفالفلجخوراکیقطره–(اوریونسرخجه،سرخک،(MMR(کزازدیفتری،)توام–هپاتیت

.کردند

یگیریپحالدراما.نشدانجامکروناویردسشیوعوتعطیلیعلتبهکودکانواکسیناسیونسوممرحله

.است



خدمات حمایتی

بهکودکخانهپوششتحتکودکانازنفر90ازبیشبرایالتحریرلوازموکیفاهداء

تحصیلیسالشروعمناسبت

وکارکودکان120برای(خمیردندانومسواک،،جورابزیرلباس)شاملبهداشتیپکاهداء

کودکخانهپوششتحتکودکان

کودکخانهپوششتحتهایخانوادهازتا15برایارزاقاهداءسبد

کودکخانهپوششتحتکودکانبهکالهولباس،کفشاهداء



واحد روابط عمومی



ارتباط با رسانه ها 

کهنامعاینبه.استرفتهپیشرویدادمحوروهدفمندصورتبهرسانه هاباهماهنگیمیزاناخیر،سالیکدر

واحدهموارهبوده،مطرحآنهاحقوقوکودکانبحثآنطرفیکدرکهرویدادهاییوحوادثمیانهدر

کردهآناعضایوانجمنجانبازواکنش هاییوتحلیل هانظرات،دریافتبهدعوترارسانه هاروابط عمومی

:مانندرویدادهاییدراتفاقاین.است



طرح دست گیری کودکان کار

کودکان کار و کرونا

سال18اعدام افراد زیر 

رفتارهای مغایر با حقوق کودک در رسانه ها به خصوص صداوسیما

اعتراضات مردمی و برخورد های قضایی با نوجوانان

قتل های ناموسی

چالش های آموزشی و حقوقی در مدارس

ایندرکودکانحقوقازحمایتانجمنبرنامه هایومراسم هادرحضوربرایرسانه هاازدعوتاین،برعالوه
روابطوهشدتسهیلمنظمصورتبهنیزانجمنبارسانه هاارتباطموارداینکناردر.استگرفتهصورتحوزه

.داردارتباطپیوستهمستقیمصورتبهرسانه20ازبیشباعمومی

ارتباط با رسانه ها 



تیبرگزاری پویش و فعالیت های مناسب

در حوزه برگزاری پویش و فعالیت های مناسبتی، واحد روابط عمومی اقدام به برگزاری و

:همکاری در اجرای برنامه های زیر کرده است

رونمایی از پژوهش زباله گردی

شب انجمن حمایت از حقوق کودکان با همکاری مجله بخارا

برنامه روز داوطلب



فعالیت ها در حوزه شبکه های اجتماعی

:حوزه فعالیت در شبکه های اجتماعی تغییر در رویکردها به شرح زیر خالصه می شوددر 

تولید محتوای مجازی مخصوص شبکه های اجتماعی

تمرکز بر اینستاگرام به عنوان بستر اصلی در شبکه های اجتماعی

باال بردن مشارکت کاربران در بحث های روز

استفاده از شبکه های اجتماعی به عنوان بستر آموزشی

استفاده از شبکه های اجتماعی برای پیشبرد نشست های تخصصی

بر اساس رویکردهای فوق قدم های زیر در حوزه شبکه های

:اجتماعی برداشته شده است



آنالیننشست هایبرگزارش-

انکودکحوزهدرخبریکانالبهتبدیلوکودکانحقوقازحمایتانجمنتلگرامکانالاحیای-

:عضو700وهزاربا(کودکحوزهاخباررصد)

بهانجمنلکاناتبدیلامااست،اشباعوضعیتدراجتماعیشبکه هایکنونیفضایدرتلگرامهرچند

داتتولیورسانه هامحتوایتولیداتوگزارش هارصدوبازنشروکودکحوزهاخباربرایرفرنسی

.استبودهروبه روبسیاریمثبتبازخوردهایباکودکانحقوقازحمایتانجمندرمحتوا

فعالیت ها در حوزه شبکه های اجتماعی



انجمناهدافواصولومخاطباننیازبهنزدیکمحتواتولیدات

اورهایبپادکست،کودک،حوزهدرآمارپرسشی،پست هایکتاب،معرفیمانندثابتیبرنامه های
توری،اسازموثراستفادهمفاهیم،ساده سازیتی وی،.جی .آیالیو،ازاستفادهکودکان،دربارهغلط

..وانجمنمراسم هایویدئوهایازبرشمخاطبان،باارتباط

محتواتولیدباصرفاسالیکدرفالوورهزار5افزایش

توییتردرروزمسائلبرتمرکز

پستهربهمربوطاختصاصیقالب  هایطراحی

فعالیت ها در حوزه شبکه های اجتماعی



تولید محتوا
این در. تولید محتوا یکی دیگر از بخش های فعالیت واحد روابط عمومی انجمن حمایت از حقوق کودکان است

جام حوزه با توجه به موضوعات و مسائل روز تولیدات و نیازهای آموزشی مخاطبان انجمن تولیدات محتوایی ان
:می شود که برخی از نمونه های آن به شرح زیر است

سالمت سازی درباره کرونا، حفظتمرکز بر موضوعاتی مانند خودکشی کودکان، آگاه: «آگاه شو»فیلد موضوعی 
ا کودکان روان کودکان در دوران کرونا، تنبیه بدنی، کمک به کودکان در شرایط بحرانی، چگونگی گفت وگو ب

...درباره جنگ و 

تمرکز بر آمار آسیب های حوزه کودک: «کودک آمار»فیلد موضوعی 

شامل تمام واکنش های انجمن به اتفاقات حوزه کودک: «پست های واکنشی»فیلد موضوعی 

معرفی کتاب های مفید حوزه کودک: «معرفی کتاب»فیلد موضوعی 

نشست های آنالین در قالب الیو اینستاگرام 

در این فیلد یک موضوع مشخص می شود و مخاطبان دغدغه ها و مشکالت خود را : «آن الیو»فیلد موضوعی 
.مطرح می کنند و کارشناس متخصص در آن حوزه در یک الیو به تمام پرسش ها پاسخ می دهد



فعالیت ها در حوزه سایت

ا سایت انجمن حمایت از حقوق کودکان بازطراحی شده و تمام محتواها با رویکرد جدید و ب

.تمرکز بر فعالیت شفاف تمام کمیته ها منتشر می شود



تولیدات چند رسانه ای و گرافیکی

وابط عمومی با توجه به تغییر ذائقه رسانه ای مخاطبان، تولید محتوای چندرسانه ای و گرافیکی در بخش ر

:مورد توجه قرار گرفته که بخشی از این اقدامات به شرح زیر است

ودکبا تمرکز بر مسایل کودکان و توجه به پیمان نامه جهانی حقوق ک« موج کودکی»تهیه پادکست 

تهیه کلیپی درباره پیمان نامه جهانی حقوق کودک

تهیه موشن گرافیک درباره کنترل کودکان در فضای مجازی



پروژه خودمراقبتی



پروژه خودمراقبتیفعالیت های

ن زمینه با توجه به ضرورت موضوع خود مراقبتی کودکان در این سال تصمیم گرفته شد فعالیت های گسترده تری در ای

هیه در ضمن نسبت به ت. صورت پذیرد و این واحد در ارتباط با واحد آموزش توانست دوره های بیشتری را برگزار نماید

:استهای کاربردی تری نیز اقدام شد که اهم فعالیت های این پروژه به قرار زیر محتوا

برای دانش آموزان( واقع در منطقه صادقیه)« طاهره»برگزاری کارگاه های خودمراقبتی در مدرسه -

برای والدین( واقع در منطقه چهار)« مفاخر ایران»برگزاری کارگاه های خودمراقبتی در مدرسه -

برای دانش آموزان( واقع در منطقه چهار)« مفاخر ایران»برگزاری کارگاه های خودمراقبتی در مدرسه -

برای والدین( مرکز توانمندسازی مادران سرپرست خانوار)« دایان»برگزاری کارگاه های خودمراقبتی در موسسه -



(:فرهنگ سرای اسفدن)پروژه جنوب خراسان 

کردهاقدامخودفعالیت هایبسطبههمچنانفرارومشکالتوسختیعلیرغمنیزپروژهاین

دادهمهادانیزسیارکتابخانهطرحبهآمده،گزارشمتندرکهعمرانیاقداماتبرعالوهواست

سالردپروژهاینفعالیت های.می کندترویجمنطقهدرراکتابخوانیوسیلهبدینواست

:استبودهذیلقراربه1398



:                       اقدامات آموزشی-الف



:  حوزه کودک و نوجوان

نفر38سفالگری ومجسمه سازی به 

نفر34زبان انگلیسی به   

نفر16شعر و قصه به   

نفر103آموزش ریاضی به 

نفر17آموزش فیزیک به  

نفر48روخوانی قرآن به   

نفر400حقوق کودک به 

نفر15کامپیوتر به 

نفر120موسیقی ونمایش عروسکی به



: حوزه کودک و نوجوان
نفر45اوریگامی به 

نفر122کاردستی به

نفر39ادبیات وشعر به 

نفر25کاراته به 

نفر85نقاشی به 

(توسط اساتید دانشگاهی:)خانواده و بزرگساالن 

نفر130کارگاه آموزش خانواده به 

نفر60به (  icdl)فناوری اطالعات 

نفر50کارگاه آموزش فرزند پروری به 

نفر35به ( زوج درمانی)کارگاه آموزشهای زوجین 

کارگاه تربیت جنسی ویژه والدین

عروسک سازی، گلیم بافی، آرایشگری بانوان، مشاوره تحصیلی و انتخاب رشته



:ورزشی-ب

یدانیبرپایی دوره و مسابقات ورزشی در زمینه های والیبال، ایروبیک، طناب زنی، شطرنج و دو و م



اردوها و فوق برنامه -پ

بوذرجمهرگردشگریمنطقهقاینمقصدبهکتابخانهفعالیناردوی

قایننریهگروههنرمندیبهخدابویتئاتروتماشایقاینمقصدبهکتابخانهفعالیناردوی

وهشاسکمنطقهطبیعتسرسبزوبهاریفضایازاستفادهوطبیعتبهفعالیناردوی

..وهوآمانندشدهحفاظتحیواناتتماشایوشاسکوهشدهحفاظتمنطقهبهفعالیناردوی

علیشیخبانیمحیطپایگاهدر



:حمایت های مالی و تحصیلی-ت

تحصیلازدهبازمانکودکانتحصیلترکازجلوگیریونیازمندکودکانبرایتحریرلوازمهایبستهتهیه

.تندنداشراوسائلتهیهتوانهایشانخانوادهکهکودکمهدهایکودکانجهتفرهنگیهایبستهتهیه



:برگزاری مراسم ها و مناسبت ها-ث
برگزاری مراسم سال تحویل

برگزاری مراسم روز جهانی کودک

برگزاری مراسم بزرگداشت پروین اعتصامی

برگزاری مراسم روز درختکاری و کاشت درخت درمحوطه فرهنگسرا با کمک و همراهی کودکان

برگزاری مراسم شب یلدا و شاهنامه خوانی، موسیقی ،نمایش عروسکی

جشن پایان سال تحصیلی کودکان  جشن الفبا 

برگزاری مراسم هفته تربیت بدنی 

برگزاری جشن روز داوطلب 



:فعالیتهای عمرانی و ساختمانی-چ
سال از فعالیت22نقاشی ساختمان فرهنگسرا بعد از گذشت 

رنگ آمیزی درب و پنجره های فلزی با توجه به آفتاب سوختگی و وضعیت نامناسب ظاهری

اجرای یک )متر مربع 4860شروع و ادامه طرح حصار کشی محوطه فرهنگسرا در زمینی بالغ بر 
وسط با جذب کمک های مالی ت( نصب نرده های فلزی-نصب ستون های فلزی-ضلع با آجر تیغه

. سرکار خانم سلح جو 

ارخانم ساخت و نصب کاشی کاری سردرب کارگاه آموزش  سفالگری با پردخت هزینه توسط سرک
سلح جو

ضور کاشت گل و گیاه درگلدان و گذاشتن درسالن وورودی ها جهت ایجاد فضای دل انگیز برای ح
کودکان

چاپ و تکثیر خبرنامه داخلی فرهنگسرا -ح

قوق چاپ و تکثیر خبرنامه فرهنگسرا شامل فعالیتها و اقدامات انجام گرفته انجمن حمایت از ح
کودکان و اطالع رسانی دراین زمینه 



:مهدهای کودک-خ

ه جهت تهیه بسته های فرهنگی شامل اسباب بازی،لوازم تحریر،شومیز رنگی،مداد رنگی و غیر

استفاده کودکان

ستفاده حضور هفتگی هرمهد کودک در فرهنگسرا مطابق برنامه اعالمی ابتدای سال تحصیلی و ا

کودکان از امکانات آموزشی فرهنگسرا

ار آموزش مربیان مهدهای کودک از طریق کتب آموزشی و نکات آموزشی الزم و مهم توسط سرک

خانم سلح جو



درحال حاضر نیاز شدید به)واحد کتابخانه -د
(:تهیه کتب جدید است

یتحصیلمختلفهایپایهآموزاندانش،وها،دانشجویانکودکان،خانوادهبهکتابامانت

مطالعهجهتمراجعینوکودکانحضورومطالعهسالن

عصروصبحنوبتدوصورتبهکتابخانهفعالیت



:واحد سمعی و بصری-ذ

پخش کارتون و فیلم های آموزشی برای کودکان در هنگام اوقات فراغت

مراجعه گروهی دانش آموزان با مربی های پرورشی و استفاده از سالن سمعی و بصری

ان و امانت سی دی به کودکان و استفاده از سی دی های آموزشی و سرگرمی با حضور کودک

والدین

نمایش عروسکی 

تئاتر 

قصه گویی و قصه خوانی 



:کارگاه سفالگری-ر

ه وجود برگزاری کالس های آموزشی سفالگری و حفظ این میراث فرهنگی ارزشمند با توجه ب

خاک رس مناسب در اسفدن 

خلق آثار زیبای هنری توسط کودکان و زیر نظر مربی سفال 

پخت آثار دست کودکان در جهت ترغیب و تشویق به ادامه این هنر ارزشمند ملی



:برپایی نمایشگاه ها-ز

نمایشگاهازعمومبازدیدفرهنگسرامطالعهسالندرمحلبانواندستیوهنرهایآثارنمایشگاهبرگزاری

.....وینقاشتیکه،چهلفرش،سبدبافی،گلیم،قالیچه،تابلو:شاملبانواندستیزیبایهنری های

نماییودبوشدهپختسفالگریدرکورهکهکودکانتوسطشدهخلقسفالآثارنمایشگاهبرگزاری

یمیقدزیبایهنراینادامهدرنفسبهاعتمادوکودکانتشویقبود،گرفتهخودبهزیبابسیار



:کتابخانه سیار روستایی-ژ

اناتامکازمجاورروستاهایکودکاناستفادهبه منظورروستاییسیارکتابخانهطرحاجرای

کودکانازحقوقحمایتانجمن

وفکریبازی هایمشاورکودک،کودک،مهدهایدیدهآموزشمربیانازمتشکلتیمی

هرصورتبهوبرخوردارکم ترروستاهاهایوخانوادهکودکانجهت...وداستانتخیلی،کتاب

.می شودبرگزارنوبتیکماه



:  برگزاری جلسات-س

برگزاری جلسه با اعضای شورای اسالمی شهر اسفدن

جلسه با شهردار اسفدن

ان را جلسه با گروه داوطلبان فرهنگسرا شامل مربیان و فرهنگیانی که کار آموزش کودک

.داطلبانه انجام می دهند

جلسه با مربیان و مدیران مهدهای کودک

جلسه با رابطان کودک فرهنگسرا



:برگزاری مسابقات و اهدای جوایز-ش

کودکحقوقمسابقهبرگزاری

کتابهفتهمسابقهبرگزاری

بدنیتربیتهفتهمسابقهبرگزاری



:  فعالیتهای مجازی-ص

قوقحجهانینامهپیمانمفادوکتابمعرفیوداوطلبانگروهوفرهنگسراتلگرامیکانال

هفتگیبه صورتهاخانوادهوکودکانآشناییجهتکودک

رائهاومجازیفعالیت هایگسترششده،ایجادومحدودیت هایکروناویروسانتشارشروعبا

وکاردستیوقصه خوانی،قصه گوییجمله،ازوالدینوکودکانجهتسرگرمیوآموزش ها

ریقطازکودکانتوسطبازخوردوشخصیوروانیبهداشتوروانشناسینکاتاوریگامی،

گروهدرسلفیوویس



:واحد پژوهش

ام این واحد در بازتعریف ای مجدد راه اندازی شد و نسبت به انجام پژوهش ها و بازسازماندهی به قرار ذیل اقد
:نمود

انجام و انتشار پژوهش یغمای کودکی درباره زباله گردی کودکان در شهر تهران

رونمایی از پژوهش یغمای کودکی

تهیه کلیپ یغمای کودی

بطتشکیل کارگروه ترجمه برای ترجمه نظرات عمومی کمیته حقوق کودک سازمان ملل و دیگر متون مرت

ارگروه برگزاری جلسات آموزشی هفتگی فن ترجمه، اصول ترجمه متون تخصصی و ویراستاری برای اعضای ک
(جلسه10)ترجمه 

برگزاری جلسات هم اندیشی با سازمان های غیردولتی  در خصوص اولویت بندی مسائل کودکان



:واحد پژوهش

ارائه طرح واحد مطالعات کودکی

بررسی صورت جلسات هیات مدیره برای استخراج داده های مربوط به تاریخ فعالیت های واحد صدای یارا

مصاحبه با برخی از افراد مطلع فعال در بازه های زمانی مختلف فعالیت واحد صدای یارا و استخراج اطالعات کلیدی

(ارابا تاکید بر ابزارهای پژوهشی مربوط به مستندسازی فعالیت های صدای ی)برگزاری کارگاه مقدماتی روش تحقیق 

جلساتی جهت هم اندیشی در خصوص وضعیت کودکان زباله گرد با معاونت اجتماعی شهرداری تهران و بهزیستی

تشکیل کارگروهی جهت بازنویسی بخش مربوط به راهکارهای ارائه شده در کتاب یغمای کودکی

برگزاری جلسات هم فکری با فعالین دو ان جی او در خصوص بازنویسی راهکارهای واحد آموزش



:واحد آموزش
یپیگیربامرتبطنهادهایومدارسازبرخیدرغیرحرفه ایمقاومت هایوهامحدودیتعلیرغمواحداین

انجمنازخارجاساتیدوواحداعضایتوسطزیادیآموزشیدوره هایتوانستخوداعضایپشتکارو
:استزیرقراربههادورهاینخالصهکندبرگزار

(جلسه6)آموزشواحداعضایبرایکودکاننقاشیتفسیرکارگاه

(جلسه6)شوشکودکخانهدرزندگیمهارتهایکارگاه

(ساعته4جلسهیک)خودآگاهیکارگاه

(ساعته4کارگاهیک)ششموپنجمچهارمهایکالسبرایموثرارتباطآموزش

(ساعته4یک کارگاه)غاردروازهدرواقعایمانمدرسهدرزندگیهایمهارتآموزش

(ساعتهکارگاهی)نمایشوتکالیفتمرینوکودکانمشارکتباهمدلیآموزش

(جلسه4)منتظریمدرسهدردانش آموزانبرایزندگیهایمهارتکارگاهبرگزاری

(سطحسهبرای)منتظریمدرسهدرمربیانوکودکانمشارکتبامسئلهحلمهارت هایآموزش

هرندیمحلهسالمتخانهدرآموزشواحدعضومشاورانتوسطمشاورهخدماتارائه



:واحد آموزش

(سطح و هرکدام سه جلسه3برای )زندگی در مدرسه ابرار های مهارتآموزش 

(یک جلسه)آموزش فرزندپروری در مدرسه مکتب االسالم برای مادران 

(دو جلسه)آموزش مهارت خودآگاهی و همدلی برای دانش آموزان مکتب االسالم 

(ساعته4یک جلسه )زندگی در مدرسه ابوالفضل برای دانش آموزان های مهارتکارگاه 

(ساعته2دو جلسه )کارگاه خود مراقبتی برای اولیا در دبستان مفاخر العلوم 

(یک جلسه)کارگاه شفقت درمانی 

(دو جلسه)آموزان دانشزندگی و خودآگاهی در مدرسه شهید آذری برای های مهارتکارگاه 

(دوازده جلسه)آموزان دانشکارگاه ارتباط موثر و ارتباط فردی در مدرسه ابرار برای 

(سه جلسه)کارگاه مهارت های زندگی برای کودکان کالس اول در خانه کودک شوش 



:واحد مشاوره و صدای یارا

نیز همچون سال های قبل 1398در این واحد در سال 98تماس گیرندگان سال از فروردین الی اسفند 

نفر از فعالیتی مستمر داشت، اگرچه در نیمه های سال مسئوالن عوض شد و مدتی را با سرپرستی یک

شکل امور پیگیری شد و در پایان سال نیز به واسطه کرونا دچار م( رابط این واحد)اعضای هیئت مدیره 

:خالصه ای از وضعیت تماس های گرفته شده با این واحد به قرار ذیل است. شد

پدران دو درصد و کودکان . درصد توسط مادران گرفته شده است78بیش ترین تماس ها با صدای یارا با 

.درصد تماس ها را به خود اختصاص دادند3درصد و سایر افراد 2اقوامی . درصد تماس ها را داشتند4

پس از ( درصد47با )از نظر سطح تحصیالت بیش ترین تعداد تماس گیرندگان دارای مدرک دیپلم بودند 

کم ترین نسبت در این خصوص مربوط . درصد قرار دارند99درصد و فوق دیپلم با 23آن کارشناسی با 

.(با یک درصد)به دارندگان مدرک دکترا است 



:واحد مشاوره و صدای یارا
درصد دارای مشاغل آزاد و هشت درصد 10درصد تماس گیرندگان خانه دار بوده است و 80قریب به شغل

.کارمند بودند

، تماس هادرصد 41سال بوده است با 7تا 4این مسائل مطرح شده مربوط به کودکان بین بیش تر از نظر سنی 
تا 16درصد، 14درصد، یک تا سه سال 16سال 15تا 13درصد، 20سال 12تا 8سنی گروه های پس از آن 

.درصد را تشکیل می دهند8سال 18

درصد تماس گیرندگان از تهران تماس گرفتند و مابقی از مناطق دیگر کشور81قریب به 

درصد را به خود اختصاص 39از طریق دوستان بوده است که بیش تر آشنایی تماس گیرندگان با صدای یارا 
درصد آنان نیز از طریق رسانه ها انجمن و یا 28. درصد بودند33و کسانی که قبال تماس گرفته بودند می دهد 

.با صدای یارا آشنا شده اند118و 110بهزیستی و تلفن های 

درصد در 4درصد تماس گیرندگان در خانواده های هسته ای، ده درصد آنها در خانواده های گسترده و 86
.زندگی می کردند( تک والد)خانواده های گسسته 



مسائل و مشکالت مطرح شده از نظر تعداد و 
:نسبت ها به قرار جدول زیر است

درصدتعدادمشکل/ مساله 
575.4مشکالت عادی
12812.1بلوغ و نوجوانی

706.6مدرسه
595.6ارتباطی با دوستان و همساالن

242.3جسمی و فیزیکی
252.4اجتماعی

80.8فضای مجازی
312.9روحی و روانی

474.4درخواست کتاب
53150.1روش های تنبیه
33531.6کودک آزاری

25624.2خانوادگی
19618.5اختالالت رفتاری

ذهنی، حقوقی، اعتیاد، تبعیض، مسائل جنسی و )سایر 
(بهره کشی

141.3



:واحد نیروی انسانی

دید به با تعریف ج( اعم از جذب و نگهداشت)این واحد که فعالیت های آن قبالً صرفا معطوف به نیروهای داوطلب بود 

ر و داوطلب واحد نیروی انسانی تغییر نام داد و برنامه ریزی در خصوص ارتقا مشارکت و ارتباط موثر بین نیروهای همکا

الصه خ. انجمن نیز در دستور کار آن قرار گرفت، که امید داریم در فرایندهای آتی به این مهم نیز بیشتر بپردازد

:فعالیت های این واحد عبارتند از

همکاری در برگزاری بازدید نوروزی در فروردین ماه 

بطین جلسه هم اندیشی جهت نحوه ادامه فعالیت کمیته داوطلبان در مرداد ماه و شهریور ماه ، جایگزینی را2برگزاری 

جدید واحدها و شروع فعالیت با هیت مدیره جدید 

الزم به ذکر است در اردیبهشت ماه بدلیل ماه رمضان و در ) آذر ماه  27مهر ماه  و 4هماهنگی  و برگزاری معارفه  در

. (ماههای تغییرات هیت مدیره انجمن ،طبق روال گذشته ،برنامه معارفه برگزار نشد

(شب انجمن) همکاری در برنامه های اجرایی انجمن



:واحد نیروی انسانی
جمع آوری لیست اسامی داوطلبان فعال در آذر ماه و اصالح بانک اطالعاتی انجمن 

بهمن ماه 30و 16مهر ماه  و 21و 14همکاری با واحد آموزش در برگزاری کارگاه حقوق کودک در

ورود اطالعات داوطلبان جدید در بانک اطالعاتی  

دی ماه پس از آن جلسه حضوری برگزار 7جلسه به جهت هماهنگی و برنامه ریزی جدید تا تاریخ 4برگزاری  
نشد 

تنظیم فرم نیاز سنجی داوطلبان و ارسل برای واحدها از طریق رابطها

یدمی کرونا  بدلیل وقوع اپ.) برای داوطلبان در پایان بهمن ماه ( گفتگو . صبحانه ) هماهنگی برنامه انگیزشی 
(.اجرای برنامه متوقف شد

یک ) هماهنگی برگزاری جلسه ای در بهمن ماه ، مابین نمایندگان داوطلبان فعال از واحدهای انجمن  
بدلیل .) یگر جهت  گفتگو و تبادل نظر و آشنایی بیشتر واحدها با عملکرد یکد( داوطلب فعال و یک عضو شورا

.وقوع اپیدمی کرونا  اجرای برنامه متوقف شد



:واحد حقوقی

ازحمایتالیحهپیگیریاز.می کندفعالیتگسترده ایومختلفزمینه هایدرواحداین

هعرصایندرمختلفمسوالنباارتباطومجلسصحندرحضورونوجوانانواطفالحقوق

ظرناظهاروکودکانحقوقیمعاضدت هایانجامجهتدادگاه هادرحضوروپیگیریتاگرفته

.(...وقرادادهاوتفاهم نامه هاقبیلاز) انجمنحقوقیمناسباتخصوصدر

.استآمدهواحداین1398سالدرگرفتهصورتفعالیت هایازگزارشیخالصهادامهدر



پرونده ها-1

ازمی شود؛ارجاعکودکانحقوقازحمایتانجمنحقوقیکمیتهبهمختلفطرقبهپرونده ها

خسرو،ناصروشوشکودکخانه هایمددکاری،واحدیارا،صدایومشاورهواحدازارجاعجمله

ازحمایتدفترانجمن،دفتربهموردیگزارش هایکودک،حقوقزمینهدرفعالسمن هایسایر

...وتربیتواصالحکانوندادگستری،کودکانوزنان

دتمعاضدراصلیهدفامامیشوداتخاذمختلفیاقداماتکودکنیازهایبهبستهپروندههردر

ورسیدگیفراینددرآنهاحقوقازجانبههمهپاسداشتنوجوانانواطفالپرونده هایدرحقوقی

وکالیتوسطپروندهفقره72سالایندر.کنندهاسترسیدگیمراجعدرآنهاحضورهنگام

درشرکتهبمتهمکهبودکودکانیوکالتبهمربوطآنتعدادبیش ترینکهشدپیگیریانجمن

(فقره31)اندبودهاغتشاشات



جلسات ماهانه کمیته حقوقی-2

این. شودمیتشکیلماههریکشنبهآخریندرثابتصورتبهحقوقیکمیتهماهیانهجلسات

درتصمیم گیریوهماهنگیهمفکری،جهتواحداینفعالداوطلبانحضورباجلسات

قحقوازحمایتانجمنمرکزیدفتردرحقوقیکمیتهدراهمیتباوجاریمسائلخصوص

.می شودبرگزارکودکان

پرونده ها،پیشرفتروندبه روزرسانیجدید،داوطلبانباآشناییبرایخوبیامکانجلساتاین

.می کندفراهمکودکحقوقبامرتبطروزمسائلخصوصدرهمفکری



سایر جلسات-3

.ندمی کشرکتانجمننمایندهعنوانبهحقوقیکمیتهانجمن،ازخارججلساتازبرخیدر

کهاستکودکحقوقزمینهدراقدامییاالیحهطرح،برنامه،برتمرکزجلساتایناغلبدر

.می شوداستفادهنیزواحداینکارشناساننظراز



سایر جلسات-3
موضوعردیف

طرح ساماندهی کودکان کار/ مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک 1

طرح ساماندهی کودکان کار/ خانم طیبه سیاوشی 2

گردوضعیت کودکان زباله/ خانم طیبه سیاوشی 3

انکاری اطفال و نوجوانکاربست سازوکارهای ترمیمی در بزه/ سلسله جلسات معاونت پیشگیری از جرم قوه قضائیه 4

طرح ساماندهی کودکان کار/ معاونت اجتماعی شهرداری تهران 5

های واحد حقوقیمعرفی فعالیت/ دانشجویان دانشگاه صنعتی اصفهان 6

طرح ساماندهی کودکان کار/ رئیس بهزیستی استان تهران 7

کودک آزاری و کودکان کار/ معاونت اجتماعی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ 8

سلسله جلسات تدوین دستورالعمل مشارکت سازمان های مردم نهاد با قوه قضائیه9

در فراکسیون زنان مجلس91سلسله جلسات تهیه و تدوین دستورالعمل اجرایی ماده 10

کمیسیون حقوق بشر اسالمی11



مشاوره های حضوری و غیرحضوری-4

فردایکودکمختلفطرقبهپروندههادررسیدگیفرایندمانندنیز،حقوقیمشاورهایخدماتارائهدر

یاراهنماییه،مسئلشناساییراستایدرمشاورهجلساتاین.میشوندمعرفیحقوقیکمیتهبهبزرگسال

مرتبطمواردکهبودهجلسه25جلساتاینتعداد.میشودبرگزارهمکارواحدهایسایربهپروندهارجاع

پنجدامکهر)استدادهتخصیصخودبهراتعدادبیشترینتحصیلیاموروشناسنامهآزاری،کودکبا

(مورد



مکاتبات-5

یریپیگوتنظیمواحداینتوسطنیزانجمنموردییاوسرگشادهمکاتباتزیادیموارد

حوزهمسوالننامهاینمخاطبانعمده.استبودهفقره24مکاتباتاینتعداد.استمی شده

.بوده اندانتظامییاوقضایی



پیگیری هاسایر -6

یایلتسهبرایکهاستحقوقیشبهاموربهمربوطحقوقیواحددرپیگیری هاازبسیاری

استعیموضیااقدامپیگیری هاایننیزمواردبعضیدر.می گیردصورتاقداماتبرخیبهبود

.استشدهانجامکودکحقوقتهدیدکنندهامریکبهنسبتکه



صدای یارای حقوقی-7

انجمنحقوقیکمیتهداوطلبانهمکاریباراخودفعالیت97سالازحقوقی،یارایصدای
رایگانصورتبهداوطلبان16الی14ساعتازهفتهدرروزسهاقدامایندر.کردآغاز

.می کنندارائهگیرندگانتماسبهرایگانمشاورهایخدمات



نشست ها، همایش ها و جلسات علمی-8

دربطمرترویدادهایبرگزاریحقوقیکمیتهدرکودکحقوقمفاهیمترویجابزارهایازیکی

.استزمینهاین

وجدیدداوطلبانجذببرایخوبیفرصتفکریهموبررسیونقدجلساتها،نشست

واحددرخدماتکیفیتارتقاءوافزاییتواندردانشگاهمثلعلمینهادهایظرفیتازاستفاده

.استحقوقی



اسناد و قراردادهای بررسی و تنظیم -10
شده

آئین نامه انتخابات هیات مدیره شبکه یاری

شیوه نامه عضویت در واحد حقوقی

فرهنگی/ های علمیآئین نامه همکاری

آقای جعفری/ نامه ساخت مستند در خصوص اعدام کودکان انعقاد تفاهم

الدینوتوسط با موضوع تنبیه کودک / نامه با خانه مستند انقالب اسالمی انعقاد تفاهم



سایرفعالیت ها-11
(دومین یکشنبه هر ماه)های مرتبط با حقوق کودک و بحث آزاد نمایش فیلم

(در دست تدوین)تدوین جزوه کاربردی و جامع حقوق کودک 

همکاری مستمر با کانون اصالح و تربیت تهران

بشر تعامل با نهادهای حقوق بشری در راستای صیانت از حقوق کودکان، از جمله مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک، ستاد حقوق
قوه قضائیه، کمیسیون حقوق بشر اسالمی، دفتر حمایت از زنان و کودکان دادگستری، دادستانی کل کشور

حضور هفتگی داوطلبان واحد حقوقی در مجتمع قضایی شهید فهمیده

پیگیری وضعیت تحصیلی کودکان مهاجر خانه کودک شوش

وم جزایی و شرکت رایگان داوطلبان کمیته حقوقی در کارگاه دو روزه آموزشی حقوق کودک برگزار شده توسط موسسه تحقیقاتی عل
جرم شناسی دانشگاه تهران

یته منع شرکت رایگان داوطلبان کمیته حقوقی در کارگاه آموزشی کودکان قربانی خشونت و کودک آزاری برگزار شده توسط کم
خشونت خانگی کمیسیون حقوق بشر کانون وکالی مرکز

تدوین پرسش از وزیر کار در خصوص طرح ساماندهی کودکان کار و خیابان



:واحد مددکاری



:گزارش کیفی

ن تالش شد تا در راستای ارتقای عملکرد واحد مددکاری انجمن، تغییراتی در رویکرد ای1398سال در 
:خالصه ای از اقدامات و فعالیت های صورت گرفته به شرح زیر است. واحد ایجاد شود



واحد مددکاری از واحد صدای جداسازی -1
:یارا

ین قدم اول. طول سالیان گذشته، واحد مددکاری و صدای یارا مشترکا تحت نظارت یک مسئول فعالیت می کردنددر 

ئولی در راستای تخصصی تر شدن فعالیت واحد مددکاری، جداسازی این واحد از واحد صدای یارا و در نظر گرفتن مس

.تمام وقت برای  واحد مددکاری بوده است



کمیته مددکاریتشکیل -2

در گذشته ارتباط و همکاری مناسبی با ( مددکاری خانه های کودک و دفتر مرکزی)مددکاری انجمن واحدهای 

در راستای یکپارچه سازی فعالیت ها و رویکرد مددکاری در انجمن و همزمان با شروع به کار کردن . یکدیگر نداشته اند

مسئول جدید واحد مددکاری، کمیته مددکاری متشکل از مددکار خانه کودک ناصرخسرو، مددکار خانه کودک 

تا با همفکری و مشورت در این کمیته، فعالیت های . شوش، مددکار دفتر انجمن و رابط مددکاری تشکیل شد

شودمددکاری انجمن هم سو و هماهنگ 

به منظور هماهنگی بیشتر بین اعضای کمیته، مقرر شد تا جلساتی به صورت ماهیانه و هر ماه در ساختمان انجمن یا 

.یکی از خانه ها به صورت چرخشی، برگزار گردد



:در خانه های کودکحضور -3

ه های راستای اقدامات تکمیل اقدامات پیشین و برقراری ارتباط هرچه بهتر، تالش شد هر هفته یک روز به خاندر 

ا با ت( سه شنبه ها برای خانه کودک شوش و چهارشنبه ها برای خانه کودک ناصرخسرو)کودک ا اختصاص داده شود 

مسائل، روند کار و چالشهای مددکاران اجتماعی خانه ها آشنا شده و در جهت رفع آنها برنامه ریزی و اقدام صورت 

.گیرد



:یتغییر رویکرد ثبت اطالعات مددکار-4

ز سال های گذشته روش منسجم و منظمی برای ثبت اطالعات در واحد مددکاری وجود نداشته  و اطالعات زیادی ادر 

ماعی بنا بر پیشنهاد مسئول جدید مددکاری، فرم پرونده های مددکاری اجت. فعالیت های این واحد باقی نمانده است

کاری انجمن با استفاده از تجربیات قبلی و خرد جمعی در کمیته مددکاری اجتماعی اصالح شد و در هر سه واحد مدد

ول همچین فرم مربوط به مداخالت میدانی و گزارش های ماهیانه نیز توسط مسئ. انجمن مورد استفاده قرار گرفت

.واحد تدوین شد



:فعالیت های جاری



:در جلسات هماهنگیشرکت -1

ولینمسئباخصوصبهوکودکخانه هایمدکارانباهماهنگیجلسهتعدادیانجمندرتیمیکاراهمیتدلیلبه

مایت هایحتاگردیدهبرگزارسازمانهاسایرازهمکارانیبانیزجلساتیهمچنین.استشدهبرگزارهاکمیتهسایر

.شوندانجامتیمیصورتبهنیزهدفگروه هایازسازمانی

ته،کمیاینمسئولشاملانجمناجتماعیمددکاریکمیتهاعضایبینهماهنگیجلسهیکماهدیآخرهفتهدر

لیداخمدیرنهایتدرکهشدبرگزارانجمندفتردرکمیتهاینبامدیرههیئترابطوخانه هااجتماعیمددکاران

ساختمان هایازیکیدرماههروماهیانهصورتبهجلساتاینشدهمقرر.شدندملحقجلسهاینبهنیزانجمن

بهیلنجهتدرکمیتهاعضایبینبیش تریهماهنگیتاشودبرگزارچرخشیصورتبهخانه هاازیکییاانجمن

تعطیلیبهتوجهباوشدبرگزارناصرخسروکودکخانهدرجلسهاینماهبهمندر.گیردصورتانجمناهداف

.نشدبرگزارجلسهماهایندرکرونا،ویروسشیوعخاطربهماهاسفنددومنیمهدرانجمنفعالیتهای

.استداشتهمشارکتهماهنگیجلسه32درانجمناجتماعیمددکاریکمیتهمسئول98زمستاندرمجموعدر



:شرکت در جلسات هماهنگی
جلسه7مسئول کمیته حقوقی

جلسه2مسئولین آموزش شوش و ناصر خسرو
جلسه2مسئول کمیته مشاوره

جلسه3رابط هیئت مدیره با کمیته مددکاری اجتماعی
جلسه1مسئول پروژه خودمراقبتی

جلسه2مددکار اجتماعی خانه کودک ناصرخسرو
جلسه3مددکار اجتماعی خانه کودک شوش

جلسه1(به عنوان مدیر پنل علمی)HIV/AIDSکودکان درگیر 
جلسه1مسئوالن اجرایی انجمن

جلسه1هیئت مدیره
جلسه1مدیر داخلی

جلسه2جلسه ماهیانه کمیته مددکاری اجتماعی انجمن
جلسه1نمسئول واحد روانپزشکی اطفال بیمارستان امام حسی

جلسه1مسئول واحد مددکاری اجتماعی بیمارستان امام حسین
جلسه1خبرنگار و دبیرتحریریه همشهری آنالین

جلسه1تهرانمسئول امور اجتماعی ستاد پذیرش بهزیستی استان
جلسه1مسئول مدیریت شبانه بهزیستی استان تهران

جلسه1گروه پرستاری دانشگاه علوم پزشکی ایران



:مصاحبه مشاوره حضوری-2

وجمناندفتربهمراجعازدعوتبااست،بودهحضوریمشاورهبهنیازمسائلبودنغامضدلیلبهکهمواردیدر

مشاوره های.شدهانجامحضوریمشاورهمراجعان،حضورمحلدراجتماعیمددکاریکمیتهمسئولحضوریا

ستندهمدتکوتاهعموماًومسئلهحلبرمتمرکزوهستندمتفاوتروانشناسیمشاوره هایبااجتماعیمددکاری

.شوندروانشناسیعمیق ترمشاوره هایجهتارجاعیااجتماعیمنابعبهارجاعبهمنجرمی توانندو

بهمربوطمشاوره هااینازتعدادیکهاستگرفتهصورت98زمستاندرحضوریمشاورهمورد23مجموهدر

.بوده اندناصرخسرووشوشکودکخانه هایمراجعان



:حرفه ایبا افراد ارتباط -3

جهته ایحرفافرادسایرباارتباطبرقراریبهنیازگاهیمراجعین،برایمسئلهحلفراینددر

افراداین.داردوجودافرادایننزدمراجعبرایAdvocacyیاوایشانازگرفتنمشورت

انیدرمکادروپزشکاناجتماعی،مددکارانسایرمعلمان،وکال،مشاوران،روانشناسان،شامل

بامرتبطمسائلاجتماعی،مددکاریدرحرفه ایرازداریاصولرعایتباکهمی شوند...و

مددکاربهراالزمراهنمایی هایافراداینومی شودگذاشتهمیاندرافراداینبامراجعان

.بودخواهندارجاعسیستمطریقازمراجعپذیراییامی دهندارائهاجتماعی

.استگرفتهانجامحرفه ایافرادباارتباطبرقراریمورد33مجموعدر98زمستاندر



:تماس با خانواده ها-4

پیگیری های تلفنی بخش مهمی از کار مددکاری اجتماعی در انجمن را 

پس از ارجاعات، مشاوره ها و مداخالت انجام گرفته، جهت . تشکیل می دهند

لفنی اطمینان از نیل به نتایج مورد انتظار، الزم است پیگیری های متعدد ت

صورت گیرد و در صورت وجود مانع در حصول به نتیجه، این مانع در خالل

.پیگیری مشخص شده و برای رفع آن تالش گردد



:ارتباط با سازمان ها-5

ارجاعات موفق و . ارتباطات سازمانی، تاثیر زیادی بر نتیجه بخش بودن مداخالت مددکاران اجتماعی دارد

Advocacyموثر در گروی برقراری ارتباطات خوب و حرفه ای با سایر موسسات و سازمان هاست  .

ی برقراری ارتباط با سایر سازمان ها و موسسات جهت حمایت از مراجعین انجمن، توسط کمیته مددکار98در سال 

وید زندگی کلینیک مددکاری اجتماعی ن: این ارتباطات با موسساتی  از این قبیل انجام شده است. اجتماعی انجام شد

در اهواز، انجمن افراک واقع در محله هرندی، واحد مددکاری اجتماعی بیمارستان های امام خمینی، امام حسین و 

ددکاری مرکز طبی کودکان، واحد روان اطفال بیمارستان امام حسین، اداره سرپرستی بهزیستی استان تهران، واحد م

ر و اجتماعی موسسه مهرآفرین، بیمارستان رضوی مشهد، مراکز مشاوره آموزش و پرورش در شهرستان های اسالمشه

من صبح گلستان، مدرسه راهنمایی ریحانه واقع در صالح آباد شهرستان بهارستان، دبیرستان امام علی شهریار، انج

رویش واقع در محله هرندی، واحد مددکاری اجتماعی و روانپزشکی اطفال و زنان بیمارستان امام حسین، ستاد 

در تهران، مرکز مشاوره 2پذیرش و هماهنگی و مدیریت شبانه بهزیستی استان تهران، دبستان دخترانه زهرا مدنی 

آموزش و پرورش در شهرستان گلستان، خانه کودک و نوجوان ادهم، کمپ طلوع رهایی در غنی آباد شهرری، 

...، اورژانس اجتماعی نواب، مرکز قاصدک کرج و بهزیستی استان گیالن و 25دادسرای ناحیه 



:ارجاع به منابع اجتماعی-6

عه امکانات و ظرفیت های هر انجمن و مددکار اجتماعی محدود است ولی اگر به صورت کل نگر به منابع موجود در جام

، شامل انجمن ها، نهاده ای مدنی، مراکز خدمت رسانی اجتماعی و درمانی دولتی و غیردولتی و خیریه ها نگاه کنیم

معرفی این منابع اجتماعی و ارجاع. شبکه حمایتی مطلوبی جهت حل مسائل مراجعین در اختیار خواهیم داشت

.مراجعین به این منابع می تواند تأثیر زیادی در حل مسائل این افراد داشته باشد

این. ارجاعاتی به منابع اجتماعی از طرف مددکارهای اجتماعی انجمن صورت گرفته است98در همین راستا در سال 

یک همراه سرای شهرداری تهران، موسسه خیریه بهنام دهش پور، کلین: منابع شامل مراکزی این قبیل بوده است

اشت مددکاری اجتماعی نوید زندگی اهواز، دفتر شبه خانواده بهزیستی شهرستان ری، روانشناس و مامای خانه بهد

...صالح آباد شهرستان بهارستان، خانه ی امن بهزیستی نواب و بیمارستان امام حسین و



:ارجاع به افراد حرفه ای-7

گاهی ارجاعات به افراد مشخصی در منابع اجتماعی موجود در جامعه شامل خود انجمن 

ین ا. حمایت از حقوق کودکان می شود که حاصل ارتباط حرفه ای فردی با این اشخاص است

ات افراد می توانند به عنوان حامی اجتماعی مراجعین در سازمان خودشان عمل نمایند یا خدم

.تخصصی خود را در اختیار این افراد قرار دهند

این ارچاعات شامل ارجاع به مسئول کمیته حقوقی و مسئول کمیته مشاوره و 98در سال 

صدای یارای انجمن حمایت از حقوق کودکان، مددکار اجتماعی بیمارستان امام خمینی و 

بوده است... صاحب امتیاز کلینیک مددکاری اجتماعی نوید زندگی در اهواز و 



:مداخالت میدانی-8

انجامداردودوجمیدانیاطالعاتکسببهنیازیانیستکافیتنهاییبهتلفنیمداخالتکهزمانیمیدانیمداخالت

زندانبهمراجعهمنزل،دربازدیدومشاورهومصاحبه:بوده استقبیلازین98سالدرمداخالتاین.شوندمی

...و25ناحیهدادسرایبهمراجعهدی،بیمارستانبهمراجعهحسین،امامبیمارستانبهمراجعهکرج،شهررجایی



:اقداماتسایر -9
اصالح فرم مددکاری اجتماعی انجمن با استفاده از تجربیات قبلی و خرد جمعی در کمیته مددکاری اجتماعی

طراحی اولیه فرم مداخالت میدانی

مطالعه سوابق موجود مرتبط با کمیته مددکاری اجتماعی انجمن

معارفه با همکاران شاغل در بخش های مختلف انجمن

ارسال یادداشت برای خبرآنالین در ارتباط با کودکان تحت فشار والدین برای موفقیت

مشاوره به انجمن افراک واقع در محله هرندی جهت پیگیری مددکاری اجتماعی مراجعینشان در سازمان بهزیستی

اصالح فرمت گزارش نویسی مددکاری اجتماعی انجمن با استفاده از تجربیات قبلی و خرد جمعی

HIV/AIDSمدیریت پنل علمی جلسه کمیته مددکاری اجتماعی انجمن با موضوع کودکان درگیر 

خانم زینب کلهر جهت سخنرانی در پنلHIV/AIDSهماهنگی جهت حضور مددکار اجتماعی متخصص حوزه ی 

انجام امور مالی مرتبط با کمیته مددکاری اجتماعی انجمن



با تشکر فراوان از همراهی شما


