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  ».خواهدآنکه امروزش در دستان توست، فردایش را از تو می«

  برشت تبرتول
  

نشینان اي در جنوب غرب تهران و جنوب شهریار، شهرمانندي که اغلب ساکنان آن را حاشیهاي حاشیهآباد، منطقهصباشهر، یا همان قاسم
کنند و کودکانی دارند که تنها به واسطه به دنیا آمدن در ترین شرایط زندگی میآنها در سخت. دهندمیفقیر و مهاجران محروم تشکیل 

اند با حداقل شده» رها«هاي این شهرمانند کودکانی کوچهدر کوچه پس. اندچنین بستري، محکوم به زندگی در فقر و محرومیت شده
اي که انگار مهاجران حق حیات ندارند، این ما و اند و در زمانها به حال خود رها شدهآنه. گیر شهریارپوشش در سوز سرما و آفتاب نفس

  .براي این کودکان ایجاد شود یدور باطل چنینشماییم که باید دست آنها را بگیریم و شرایطی فراهم کنیم که امکان خروج از 
 1388براي این کودکان از سال ي آموزشی و حمایتی خود را ها، فعالیتکودکان در معرض خطرکه انجمن یاري  استدر چنین شرایطی 

روزهایی که داوطلبان . صباشهر شکل گرفت» قندیشاد«هسته اولیه خانه کودك یار صباشهر تابستان این سال و در پارك . آغاز کرد
کم کم . کردندبرگزار می... نقاشی و هاي زندگی؛ هاي آموزش مهارتانجمن، با حضور در این پارك و با جذب کودکان، براي آنها دوره

. اي را در این منطقه پرآسیب اجاره کند و مکانی امن براي کودکانی فراهم نمایدهاي مالی داوطلبان، خانهانجمن توانست با جلب حمایت
-انواع حمایت از خطر کودك محروم و در معرض 700از آن زمان تا کنون از حدود  هاي آموزشی و حمایتی انجمن گسترش یافت وفعالیت

- گرفت، بیسواد بودند و اگر خانه کودك یار صباشهر پا نمیکودکان آن سال بی. اندمند شدهانجمن بهرههاي آموزشی، درمانی و بهداشتی 
از حق خود و  توانند خوبنویسند و میخوانند و خوب مییار پذیراي کودکانی است که خوب میماندند؛ اما امروز خانه کودكسواد باقی می

هاي مالی و معنوي داوطلبان، توانمندیهایی دارند ـ که ندیده دیروز، امروز با حمایتسواد و آموزشکودکان بی. خانواده خود دفاع کنند
   .ودرمیاي بهتر و متفاوت با پدر و مادرهایشان هاست که نوید آیندههرچند ناچیز و نیازمند بهبود مستمر ـ و به مدد این توانمندي

داشت چشمهاي بیرغم افت و خیزهاي بسیار، همچنان پابرجاست؛ و این مدیون ظرفیتیار صباشهر، علیبا گذشت پنج سال، خانه کودك
- هایی را با دشوارهایی گاه نامعمول روبرو میهایی دارد و چنین فعالیتشک ضعفاي که گرچه بیجامعه. مدنی ما است و انسانی جامعه

  .داردمیاش، هر آن همه را به حرکت رو به بهتر شدن وانده است و قلب تپندهسازد، اما ز
کرد و در اندازي نجمن یاري کودکان در معرض خطر، با هدف حمایت از این کودکان و توانمندسازي آنان، خانه کودك یار صباشهر را راها

هر  و با این حال، رسیدمیمتر  60 اي شد که به زحمت بهخانه در خود و فزون شدن مشکالت اقتصادي، مجبور به ادامه فعالیت 93سال 
که به امید دستیابی به امنیتی که از آنها دریغ شده است و  بودهاي اول، دوم، سوم و چهارم کودك در پایه 160روزه پذیراي بیش از 

  . آمدنداي بهتر براي خود به این خانه میساختن آینده
برند که متاسفانه به یار به سر مینویسی و استفاده از خدمات خانه کودكکودك دیگر نیز در انتظار نام 145 بیش ازاین در حالی است که 

  :در ادامه تصاویر مربوط به این مکان آمده است .نداشتدلیل کمبود جا و کمبود نیروي انسانی امکان حضور آنان در خانه کودك یار وجود 
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چنین شرایطی بود که خوشبختانه جمعی از نیکوکاران با نمایندگی خانم دکتر اسالمی و آقاي دکتر قربانی، هزینه ودیعه مسکن به مبلغ در 
متر اجاره گردید و در اختیار  160هزار تومان را فراهم کرده و ملکی به متراژ  120میلیون و  3ماه جمعاً  12میلیون تومان و اجاره  15

  :در ادامه تصاویري از ملک جدید آمده است. گرفت تا فرصت بیشتري براي حمایت و آموزش کودکان فراهم آید انجمن قرار
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هاي جاري و نیروي انسانی، حرکت داوطلبانه، غیرانتفاعی و غیرسیاسی ما و شما همیاران با امید به اینکه با تجهیز این ملک و تامین هزینه
  .بیانجامد اي بهتر براي آنها و براي جامعهتر شدن شرایط زندگی کودکان و رقم خوردن آیندهگرامی در کنار یکدیگر به به

  
  براي همه کودکان صلحبه امید دنیایی پر از امنیت و 

  ) خانیصفی( 09104494389روابط عمومی انجمن یاري کودکان در معرض خطر ـ 


