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  کودك یار صبا شهر فهرست اقالم مورد نیاز تجهیز خانه

  

  انجمن یاري کودکان در معرض خطر

  1:   از          1:    صفحه 
  

آباد هاي مردمی و داوطلبانه در روستاي قاسمبا همت انجمن یاري کودکان در معرض خطر و حمایت 1388یار صباشهر از سال خانه کودك
درمانی و بهداشتی  هاي آموزشی،کودك محروم و در معرض خطر انواع حمایت 700صباشهر تاسیس شده و از آن زمان تا کنون از حدود 

اي در حالی است که این موقعیت حاشیه. اي شهر تهران استمنطقه صباشهر یکی از مناطق پرآسیب و حاشیه. را به عمل آورده است
روزي، یک ین منطقه فاقد یک داروخانه شبانها. قرار داردکیلومتري کرج مرکز استان البرز  40کیلومتري شهریار و  13در منطقه صباشهر 

عالوه بر این امکانات فرهنگی در این منطقه بسیار ناچیز و تقریباً نزدیک به . استزمایشگاه آمرکز رادیولوژي، یک متخصص و یا یک 
اند آباد آن پر است از کودکانی که به حال خود رها شدههاي صباشهر به ویژه محله قاسمها و خیاباناین در حالی است که کوچه. صفر است
  .کنندآنها از حقوق اولیه خود محروم هستند و هر روزه حجمی از خطر و آسیب را تجربه می. رودان به تاراج میو کودکی آن

اندازي کرده انجمن یاري کودکان در معرض خطر، با هدف حمایت از این کودکان و توانمندسازي آنان، خانه کودك یار صباشهر را راه
دهد و با متر فضایی بسیار ناچیز را در اختیار قرار می 60به متراژ  آبادابان مخابرات واقع در قاسمخی در این خانه در ملکی استیجاري. است

هاي اول، دوم، سوم و چهارم است که به امید دستیابی به امنیتی که از آنها دریغ کودك در پایه 160هر روزه پذیراي بیش از  این حال،
نویسی و استفاده از خدمات کودك دیگر نیز در انتظار نام 145بیش از . آیندبه این خانه می اي بهتر براي خودشده است و ساختن آینده

در  .وجود نداشتبرند که متاسفانه به دلیل کمبود جا و کمبود نیروي انسانی امکان حضور آنان در خانه کودك یار یار به سر میخانه کودك
 15هزینه ودیعه مسکن به مبلغ  و آقاي دکتر قربانی ان با نمایندگی خانم دکتر اسالمیخوشبختانه جمعی از نیکوکارکه  بودچنین شرایطی 
متر اجاره گردید و در اختیار انجمن  160به متراژ و ملکی  هزار تومان را فراهم کرده 120میلیون و  3ماه جمعاً  12و اجاره میلیون تومان 
جهت تجهیز این مکان و استفاده بهینه از فضاي آن اقالم زیر به . آیدن فراهم فرصت بیشتري براي حمایت و آموزش کودکا قرار گرفت تا

  :ترتیب اولویت مورد نیاز است
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