
  1393ماه  بهمن

  خانه کودك یار  صباشهر

  

  انجمن یاري کودکان در معرض خطر

  15:   از          1:    صفحه 
  

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

  برشت تبرتول
  

اي در جنوب غرب تهران و جنوب شهریار، شهرمانندي که اغلب ساکنان آن را اي حاشیهآباد، منطقهصباشهر، یا همان قاسم
کنند و کودکانی دارند که تنها به یترین شرایط زندگی مآنها در سخت. دهندنشینان فقیر و مهاجران محروم تشکیل میحاشیه

هاي این شهرمانند کوچهدر کوچه پس. اندواسطه به دنیا آمدن در چنین بستري، محکوم به زندگی در فقر و محرومیت شده
که اي اند و در زمانهآنها به حال خود رها شده. گیر شهریاراند با حداقل پوشش در سوز سرما و آفتاب نفسشده» رها«کودکانی 

 چنینانگار مهاجران حق حیات ندارند، این ما و شماییم که باید دست آنها را بگیریم و شرایطی فراهم کنیم که امکان خروج از 
  .براي این کودکان ایجاد شود یدور باطل

ن از سال براي این کودکاهاي آموزشی و حمایتی خود را ، فعالیتکودکان در معرض خطرکه انجمن یاري  استدر چنین شرایطی 
روزهایی که . صباشهر شکل گرفت» قندیشاد«هسته اولیه خانه کودك یار صباشهر تابستان این سال و در پارك . آغاز کرد 1388

برگزار ... هاي زندگی؛ نقاشی و هاي آموزش مهارتداوطلبان انجمن، با حضور در این پارك و با جذب کودکان، براي آنها دوره
اي را در این منطقه پرآسیب اجاره کند و مکانی امن هاي مالی داوطلبان، خانهتوانست با جلب حمایتکم کم انجمن . کردندمی

کودك  700از آن زمان تا کنون از حدود  هاي آموزشی و حمایتی انجمن گسترش یافت وفعالیت. براي کودکانی فراهم نماید
سواد بودند کودکان آن سال بی. اندمند شدهانجمن بهرهبهداشتی هاي آموزشی، درمانی و انواع حمایت از محروم و در معرض خطر

یار پذیراي کودکانی است که خوب ماندند؛ اما امروز خانه کودكسواد باقی میگرفت، بیو اگر خانه کودك یار صباشهر پا نمی
ندیده دیروز، امروز سواد و آموزشن بیکودکا. توانند خوب از حق خود و خانواده خود دفاع کنندنویسند و میخوانند و خوب میمی

-هاي مالی و معنوي داوطلبان، توانمندیهایی دارند ـ که هرچند ناچیز و نیازمند بهبود مستمر ـ و به مدد این توانمنديبا حمایت
   .رودمیاي بهتر و متفاوت با پدر و مادرهایشان هاست که نوید آینده

-هاي بیرغم افت و خیزهاي بسیار، همچنان پابرجاست؛ و این مدیون ظرفیتر، علییار صباشهبا گذشت پنج سال، خانه کودك
هایی را با دشوارهایی گاه هایی دارد و چنین فعالیتشک ضعفاي که گرچه بیجامعه. مدنی ما است داشت و انسانی جامعهچشم

  .داردمیرکت رو به بهتر شدن وااش، هر آن همه را به حسازد، اما زنده است و قلب تپندهنامعمول روبرو می
اندازي نجمن یاري کودکان در معرض خطر، با هدف حمایت از این کودکان و توانمندسازي آنان، خانه کودك یار صباشهر را راها

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

  . آمدنداي بهتر براي خود به این خانه میآنها دریغ شده است و ساختن آینده
ند که دبریار به سر میاستفاده از خدمات خانه کودكنویسی و کودك دیگر نیز در انتظار نام 145بیش از که  بوداین در حالی 

در ادامه تصاویر مربوط به  .نداشتمتاسفانه به دلیل کمبود جا و کمبود نیروي انسانی امکان حضور آنان در خانه کودك یار وجود 
  :ه استآمد خانه کودکیار قبلی انجمن که اکنون تنها پایه هاي دوم، سوم و چهارم در آن تحت حمایت هستند،
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چنین شرایطی بود که خوشبختانه جمعی از نیکوکاران با نمایندگی خانم دکتر اسالمی و آقاي دکتر قربانی، هزینه ودیعه در 
متر اجاره  160هزار تومان را فراهم کرده و ملکی به متراژ  120میلیون و  3ماه جمعاً  12میلیون تومان و اجاره  15مسکن به مبلغ 

در ادامه تصاویري از ملک . و در اختیار انجمن قرار گرفت تا فرصت بیشتري براي حمایت و آموزش کودکان فراهم آیدگردید 
  :آمده است پیش از تجهیز آن جدید
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انجمن یاري کودکان در معرض خطر طی فراخوانی نیازهاي خود را . پس از اجاره این ملک، تجهیز آن در دستور کار قرار گرفت

راي تجهیز این ملک اعالم کرد و خوشبختانه، شما همیاران گرامی انجمن چون همیشه دست یاري انجمن را به گرمی فشردید ب
در جدول زیر . و طی سه مرحله و با اهدایی اقالم زیر به خانه کودکیار جدید انجمن، ما را در تجهیز این ملک یاري رساندید

  :تفهرست اقالم اهدایی به انجمن آمده اس
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  تعداد  نام کاال  ردیف
  عدد 30  نیمکت  1
  عدد 2  کتابخانه  2
  عدد 3  بخاري  3
  عدد 3  تخته وایت برد  4
  عدد 1  یخچال  5
  عدد 1  اجاق گاز   6
  عدد 1  جارو دسته بلند   7
  کیلو 10  برنج  8
  ا عدد  قندان  9
  عدد 1  شکالت خوري  10
  ا عدد  کاسه زیر و رو  11
  عدد 27  بشقاب چینی  12
  عدد 16  بشقاب بلور  13
  عدد 1  شیشه آب  14
  عدد 3  نمکدان  15
  عدد 1  قوري  16
  عدد 20  کاسه بلور  17
  عدد 1  مایع ظرفشویی  18
  عدد 1  شیشه شور  19
  عدد 1  پودر رختشویی  20
  عدد 19  لیوان بلند  21
  عدد 3  لیوان پالستیکی  22
  عدد 11  ماگ  23
  عدد 2  قابلمه بزرگ  24
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نیز  یکی از داوطلبان عزیز انجمن. خواه انجمن خریداري و به صورت داوطلبانه دوخته شدکودکیار جدید نیز با تنهاي خانه پرده
و خانه کودکیار انجمن، براي ارائه خدمات آموزشی و حمایتی به کودکان بازمانده  یار را کشیدزحمت تزئین دیوارهاي خانه کودك

  .از تحصیل و در معرض خطر آماده شد
کودك از این  76. کودك در پایه اول تحصیلی ثبت نام شدند 153اران انجمن، براي تمام کودکان تشکیل پرونده دادند و مددک

خانه کودکیار قبلی مشغول به تحصیل بودند و مابقی، کودکان در انتظار تحصیلی بودند که انجمن ) ساعته 1(تعداد در دو شیفت 
  .رسانی به آنها را نداشتپیش از این امکان خدمتبه دلیل کمبود جا و نیروي انسانی تا 

مددکاران با تمام خانواده هایی که . ، سرانجام پس از یک ماه تالش پیگیرانه، خانه کودکیار جدید افتتاح شد93/ 11/ 5در تاریخ 
مراه خاموش بود و برخی برخی از تلفن هاي ه. کودکان آنها ثبت نام شده بودند، تماس گرفتند و شروع کالس ها را اطالع دادند

کودك  137، 1393بهمن ماه  5در نهایت در روز یکشنبه مورخ . از شرکت در کالس ها انصراف دادند) به ویژه دختران بزرگسال(
با توجه به آنکه در حال حاضر، ظرفیت خانه  .بندي شدنددر خانه کودکیار جدید حضور یافتند و بر دو مبناي سن و جنس کالس

کالس (یکی از کالس ها . بندي شدندکالس به طور همزمان است، کودکان در دو شیفت  صبح و عصر کالس 3نها کودك یار ت
شود و سه کالس دریا و باران تشکیل می 11تا  9شیفت صبح از ساعت ) سال است 10آسمان که مختص دختران بیشتر از 

الزم . 3تا  1در شیفت بعدازظهر ساعت ) سال 10شتر از مختص پسران بی(و همچنین کالس صلح ) سال 9تا  7مختص کودکان (
را متخصص پایه اول تومان به ازاي هر معلم  400به ذکر است که از آنجایی که انجمن توان پرداخت، حقوق معلم بیشتر از ماهی 

ري، فارسی نوشتاري و نداشت، بالجبار ساعت کاري کم شد و قرار شد که در این دو ساعت در روز فقط دروس پایه فارسی خواندا
از طریق نیروهاي داوطلب انجمن آموزش ... ریاضی به کودکان آموزش داده شود و دروس دیگري چون علوم، هنر، کاردستی و 

در خانه  و نیم بعداز ظهر 4صبح تا  9توانید یک روز از زمان خود را از ساعت لذا چنانچه شما همیاران گرامی می. داده شود
کودکیار صباشهر با کودکان انجمن بگذارنید و در حمایت آموزشی ایشان سهیم شوید؛ درنگ نکنید و با روابط عمومی انجمن 

  ). 09104494389(تماس بگیرید 
ه امیدواریم ک. در جدول زیر برنامه کالس هاي کودکان که قرار است نیروهاي داوطلب آموزش آن را عهده دار شوند، آمده است

تخصص و عالقه و انگیزه شما حداکثر استفاده را از مکان و تجهیزاتی که در اختیار انجمن گذاشته شده است،  بتوان با تکیه بر
  :ببریم

  
  4:30تا  3:30ساعت   12تا  11ساعت   10:30تا  9ساعت   
  )کالس صلح(قصه خوانی   )کالس صلح(هنر   )کالس صلح(علوم   شنبه

  )کالس دریا(قصه خوانی   )کالس دریا(هنر   )کالس دریا(علوم   یکشنبه
  کتابخانه  دوشنبه
  )کالس آسمان(قصه خوانی   )کالس آسمان(هنر   )کالس آسمان(علوم   سه شنبه
  )کالس باران(قصه خوانی   )کالس باران(هنر   )کالس باران(علوم   چهارشنبه
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ها نفر در کالس 30یار، عمال امکان حضور بیشتر از هاي خانه کودكالزم به ذکر است که با توجه به محدودیت فضا و نیمکت
نشینند و هدف انجمن آن است که با به کارگیري یک معلم دیگر و تامین ها چهار کودك میوجود ندارد، در بعضی از نیمکت

ن باید توجه داشت عالوه بر ای. نفره کرد و مازاد کودکان را در یک کالس دیگر جاي داد 30حقوق او بتوان کالس ها را حداکثر 
و احتماال در روزهاي آتی ) 137- 153(کودك ثبت نام شده توسط مددکاران انجمن مشخص نشده است  16تکلیف که هنوز 

  .ناپذیر خواهد شدتعداد کودکان افزایش پیدا خواهد کرد و تشکیل یک کالس دیگر و به کارگیري یک معلم دیگر اجتناب
  .آمده است در چهار کالساول ثبت نامه شده، در جدول زیر توزیع کودکان پایه  

 
 

 درصد معتبر درصد فراوانی 

 

 20.4 20.4 28 کالس آسمان
 44.5 24.1 33 کالس دریا
 69.3 24.8 34 کالس باران
 92.7 23.4 32 کالس صلح

 100.0 7.3 10 مازاد بر ظرفیت نیمکت ها
  100.0 137 جمع کل

  :دختر هستند%  5/44پسر و  % 5/55از این تعداد کودکان، 
 

 تجمعی درصد فراوانی 
 55.5 55.5 76 پسر 

 100.0 44.5 61 دختر
  100.0 137 جمع کل

سال تا  7درصد کودکان در فاصله سنی حدود  68بدین معنا که . است 9/1سال با انحراف استاندارد  25/9میانگین سنی کودکان 
  :ع سنی کودکان برحسب جنسیت آمده استدر جدول زیر  توزی. سال هستند 11حدود 

 

 
 جمع جنسیت کودك

 دختر پسر

ك
 سن کود

7 17 17 34 
8 20 9 29 
9 5 3 8 
10 8 12 20 
11 13 16 29 
12 10 3 13 
13 2 1 3 
14 1 0 1 

 137 61 76 جمع کل
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 .اثیري در بازماندگی وي از تحصیل نداشته استالبته بین این دو متغیر ارتباط معناداري وجود ندارد، یعنی جنسیت کودك ت
و البته باید توجه داشت که این کودکان نسبت به سایر کودکان که  )14-7( سال است 7بازماندگی از تحصیل سال بیشترین 

سال و بیشتري که  11شوند؛ منطقه صباشهر پر است از کودکان محسوب می» خوش شانس«مجبور به کار تمام وقت هستند، 
پردازند و کودکی خود را به بهایی ناچیز می... ساعت در روز و بیشتر به کارهایی چون کفاشی، جمع کردن ضایعات، خیاطی و  12
مند کنند که ساعتی را در انجمن حضور یابند و از خدمات آموزشی و حمایتی انجمن بهرهفروشند و حتی فرصت آن را پیدا نمیمی

توانید در جهت مند و باانگیزه وجود دارد و چنانچه شما همیاران مین نیاز به مددکاران عالقهبراي کمک به این کودکا. شوند
  .رایزنی با والدین و کارفرمایان این کودکان فعالیت داشته باشید، با روابط عمومی انجمن تماس بگیرید

 10داد عمدتاً از میان پسران و کودکان باالي این تع. کننددرصد کار می 6/14از میان کودکان تحت حمایت انجمن در پایه اول، 
  :در جدول زیر توزیع کار کودکان تحت حمایت انجمن در پایه اول برحسب جنسیت آمده است. سال هستند

 
 

 
 جمع کل کار کودك

ت بله خیر
 جنسی

 76 19 57 پسر
 61 1 60 دختر

 137 20 117 جمع کل

 

البته . دخترتري دارد که کار کنند، تا کودکانِ پسر احتمال بیش دارد، به معناي آنکه کودکانِ بین این دو متغیر ارتباط معنادار وجود
خوداظهاري والدین کودکان به دست آمده است و احتمال دارد که کم برآورد شده باید توجه داشت که این اطالعات از طریق 

کارهایی مانند سبزي پاك کردن، قند شکستن، (دختر در خانه که کار کودکان  کردعالوه بر این باید به این نکته توجه . باشد
شود و احتمال دارد که شیوع کار در میان توسط والدین ایشان کار محسوب نمی...) منجوق دوزي، جوراب بسته بندي کردن و 

  . دختران بیشتر از میزان برآورد شده کنونی باشد
یابد و کودکان در مهر ماه تحصیلی کودکان در پایه اول در مرداد ماه پایان  الزم به ذکر است که برنامه ریزي شده است که دوره

  .همراه با دیگر کودکان سرزمینمان پایه دوم تحصیلی را آغاز کنند 94سال 
  
  :در ادامه تصاویري از اولین روز کالس کودکان آمده است 
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  15:   از          12:    صفحه 
  

   
  



  1393ماه  بهمن

  خانه کودك یار  صباشهر

  

  انجمن یاري کودکان در معرض خطر

  15:   از          13:    صفحه 
  

  

  



  1393ماه  بهمن

  خانه کودك یار  صباشهر

  

  انجمن یاري کودکان در معرض خطر

  15:   از          14:    صفحه 
  

  
  

  
خوشحالی را مدیون تک تک شما همیارانی هستیم که حضورتان همواره مایه دلگرمی کودکان امروز بسیار خوشحال بودند و این 

  آورد که ما و کودکان است و به یادمان می
  ....تا شقایق هست، زندگی باید کرد 

  از حقوق اولیه خود محروم نشود؛... به امید آن روز که هیچ کودکی به دلیل قومیت، نژاد، جنسیت و 
  یچ کودکی به دلیل فقر اقتصادي و فرهنگی از کودکی خود محروم نشود وبه امید آن روز که ه

  .به امید آن روز که هیچ کودکی مجبور به فروختن آینده خود، آینده اي که تنها سرمایه او است، نشود



  1393ماه  بهمن

  خانه کودك یار  صباشهر

  

  انجمن یاري کودکان در معرض خطر

  15:   از          15:    صفحه 
  

ی؛ بیرقی؛ فوالدوند؛ ختمی؛ ورزنده؛ مجلسزاده، گلها اسالمی؛ نحويدانیم تشکر صمیمانه کنیم از خانمدر پایان بر خود الزم می
اهللا مصطفوي؛ کریمی زند؛ رستمی؛ باغی؛ نیازي؛ آذري؛ ضیایی و آقایان قربانی، علیمرادیان، عبدالرضازاده، رضایی، سیف نفریه؛

  .زاده و دیگر دوستانی که ما را در این راه همیاري کردندزاده، محوپور، نحوي

  :ما در موارد زیر استتداوم این راه همچنان نیازمند همیاري و همراهی ش

اگر هر یک از ما به . ترجیحاً نسخه اصلی) [دروس فارسی خوانداري، نوشتاري و ریاضی(دوره کتاب پایه اول  110تهیه  .1
در نهایت اگر تا . دوره بگیریم، این مشکل حل خواهد شد 4الی  3مدارس یا کتابفروشی هاي محل خود برویم و بتوانیم 

توانید در تامین هزینه پرینت مشارکت بی به دست نیامد، فایل کتابها پرینت گرفته خواهد شد و میبهمن ماه کتا 8چهارشنبه 
 ]کنید

اگر هر یک از ما متقبل شویم که ماهانه مبلغ ثابتی را بابت ) (تومان ماهانه 400چهار معلم هر کدام (ها تامین هزینه معلم .2
ریزي بلند ثابت براي انجمن حساب کرد و برنامه ماه روي مبلغی درآمدتوان در می. حقوق معلم ها به حساب انجمن بریزیم

انجمن . هزار تومان به حساب انجمن واریز خواهند کرد 50نفر متعهد شوند که ماهیانه  40به عنوان مثال اگر  .مدت کرد
  .تواند حقوق معلمان و امور جاي خود را تامین کندمی

  
  

  براي همه کودکان صلحبه امید دنیایی پر از امنیت و 

   09104494389روابط عمومی انجمن یاري کودکان در معرض خطر ـ 


