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 : معرفیبخش اول

 معرفی جمعیت امام علی )ع( -1-1

و  یاسیرسینهاد، کاماًل مستقل، غسازمان مردم کی)ع( یامام عل یمردم - ییمستقل امداد دانشجو تیجمع
از وزارت  یوز رسمخود را با مج تیو فعال دیبه ثبت رس 19061با شماره  یصورت رسمبه 1378است که در سال  یردولتیغ

 تیضوعدر سازمان ملل متحد و  یبا ثبت مقام مشورت 1389در سال  نی)ع( همچن یامام عل تی. جمعکندیکشور دنبال م
معضالت  کاهشۀنیفعال درزم یهااز سازمان یکیعنوان به ،یالمللنیسازمان ب نیا یاجتماع-یامور اقتصاد یدر شورا
 است. دهیگرد یمعرف یالمللنیدر سطح ب یاجتماع

صوص در خ یو امداد یداوطلبانه اجتماع یهاتیو مردم، به فعال انی)ع(، شامل دانشجو یامام عل تیجمع یاعضا
 یهران داراتو  فیشر یصنعت یها)ع( در دانشگاه یامام عل تی. جمعپردازندیدر جامعه م ازمندیکمک به کودکان و زنان ن

 1384ال در س تیجمع یعضو فعال دارد. اعضا 10000به  کینزد اهتهران و شهرستان یهادانشگاه ریو در سا یدفتر رسم
ا بر آن نهادند ر یرانیکردند و نام خانه ا ییبازگشا یمولو ۀخود را در جنوب شهر تهران و در محل یمردم یدفتر رسم نینخست

خانه  33ضر )ع( در حال حا یامام عل تی. جمعیرانیا انیتوسط دانشجو رانیا یآبادان یبزرگ برا یباشد از قدم یتا نماد
 ،یشهرر ن،یرامودروازه غار، لب خط و فرحزاد(،  د،یاک سفخ ،یمولو یهافعال در شهر تهران )محله یندگینما 10و  یرانیا

 زد،یالبرز،  کرمان، کرمانشاه، ،یشرق جانیآذربا ،یرضوخراسان یهاو در استان یاحمدآباد مستوف ار،یپاکدشت، شهر
 ستان و بلوچستان، فارس، قم، بوشهر و اصفهان دارد.یگلستان، مازندران، س

کودکان  ژهیوبه ریپذبیبه افراد آس ژهیعدالت و صلح با نگاه و یۀاستوار بر پا یبه جهان دنیرس تیجمع تیمأمور
کودک  3500کشورمان، در حدود  زیو تالش مستمر جوانان و مردم عز تیسال فعال 16راستا و پس از  نی. در همباشدیم

انند چهره بتو یند تا فردا روزقرار دار یامام عل تیجمع دماتتحت پوشش خ یرانیا یهامعصوم در سراسر کشور در خانه
 دهند. رییو نام محله خود را تغ

 یو بازخوان یاجتماع یهااستیدر س ختگانیحضور فره ژهیوبه یمشارکت عموم تیبه تقو یامام عل تیجمع
افراد دچار  ی. تمامدر جامعه معتقد است یو انسان یاجتماع تیدر جهت ارتقاء وضع یمذهب -یمل یهاو مناسبت هانییآ

خاص،  یهایماریسرپرست خانوار، کودکان دچار ب نانز ابان،یکودکان کار و خ اد،یاعم از فقر و اعت یمعضالت اجتماع
از  یبرخ یلک یشما کیهستند. در  تیجمع یهاتحت پوشش برنامه دهیدو کودکان معارض قانون و بزه دهیدبیدختران آس

 خالصه کرد: ریدر موارد ز توانیگذشته را م یهاالدر س یامام عل تیمهم جمع یهاتیفعال

 «یرانیا یهاخانه»بانام  هیحاش یهاهخدمات به کودکان در محل ۀجهت ارائ یمرکز امداد 30از  شیب یاندازراه -1

 ونیلیم ستیها گاه تا دوآن یۀد نیسنگ یهانهیهز نیبه قصاص و تأمنوجوان محکوم 26 یو بخشش گرفتن برا یآزاد -2
 طفالن مسلم نییدر قالب آ یمردم یهاکمک قیاز طر یهر زندان یتومان برا
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 ریسال اخ کیدر  مادران سرپرست خانواده یخانه اشتغال در سراسر کشور برا 7 یاندازراه -3

 تیبه کودکان تحت حما گانیرا یو پزشک یزشکخدمات دندانپ ۀارائ یدرمان در شهر تهران برا یرانیخانه ا یاندازراه -4

 لیفغان محروم از تحصهزار کودک ا کیاز  شیقراردادن ب تیو تحت حما سفیونی یمشترک با سازمان جهان یهمکار -5
 95-94و  94-93 یلیتحص یهادر سال – گانیرا یآموزش ۀپروژ کیدر کشور در 

و  نیتردهیدبیر آسد ازمندیانواده نخ 7000از  شیدر ماه رمضان به ب ییمواد غذا حتاجیما یهاسهیک یاهدا -6
 1394 ابستانت–یمردم یهاتومان از محل کمک اردیلیم کیبر بالغ یانهیمناطق کشور با هز نیتردورافتاده

و  دهیدبیآس یهااز محله میت 18در کشور با حضور  نیفوتبال پرش گیفوتبال کودکان کار بانام ل گیل نینخست یبرگزار -7
 1394 وریشهر –از سراسر کشور در تهران  یامام عل تیتحت پوشش جمع هیحاش

 دهیدبیآس یهااز محله میت 37ضور حدر کشور با  نیفوتبال پرش گیفوتبال کودکان کار با نام ل گیدوره ل نیدوم یبرگزار -8
 1395 وریشهر –از سراسر کشور در تهران  یامام عل تیتحت پوشش جمع هیو حاش

 1394ابستان ت –در کردستان عراق  پناهندگان یهااز جنگ داعش در اردوگاه دهیدبیبه آوارگان آس یامدادرسان -9

 1396ستان تاب – هیسور یبه جنگ زده ها یامداد رسان -10

 :ریح زدر سراسر کشور در طول سال به شر یاو منطقه یمل ۀطرح و برنام نیچند یبرگزار -11

به محکوم ی  ز کودکان و نوجوانان زنداناپس از خروج  تیو حما یبخشش و آزادساز یریگیپ –طفالن مسلم  نیی. آ1
 محرم( امیاند. )در اهجده سال مرتکب جرم شده ریقصاص که در سن ز

 در ماه رمضان ازمندیبه هزاران خانواده ن یغذارسان –گردان عاشق کوچه نیی. آ2

 یحضرت عل الدیکان کار و کودکان محروم در مکود یبرآورده ساختن آرزوها – مانیکر ۀکعب نیی. آ3

 حج امیاز مادران سرپرست خانواده با دعوت از حجاج در ا تیحما – یسع یصفا نیی. آ4

 ادیاعت دگانیدبیاز آس تیر در کنار حمادر کشو ریفراگ ادیاز اعت رانیا انیدانشجو یزاریاعالم ب - ارانیشام ع نیی. آ5
 آنان یهاو خانواده

 هاو فرزندان آن هیحاش یهادر محله ادیاعت ریاز مادران باردار درگ تیحما –مادرانه . طرح 6

 اسر کشوردر سر هیحاش یهاسال در کنار کودکان محله لیتحو –برکت  نیسهفت نیی. آ7
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 محروم در سراسر کشور در کنار کودکان کار و گرگونهید ییلدایشب  –فقر  یهادر کوچه لدای نیی. آ8

 ریاخ یهادر سال یاجتماع یهابیآسۀنیدرزم یتخصص ینارهایسم یبرگزار. 9

 1392اسفند  – رانیکودکان کار ا یتخصص ناریسم نینخست •

 1393آذر  – یو باردار ادیاعت ناریسم نینخست •

 1393سفند ا – هیحاش یهاکودکان و نوجوانان در محله ادیاعت ناریسم نینخست •

 1395آذر  –ازدواج کودکان  ناریسم نیاول •

 گسترش صلح یدر راستا انهیسازمان ملل متحد و در منطقه خاورم یدر فضا یالمللنیب یهاتیفعال -12

 ی خانۀ ایرانی پاکدشتمعرف -1-2

 یالهاطراف آن مسئ یدر شهرستان پاکدشت و نواح 1393ماه سال  ریگردان عاشق در تکوچه نییآ یپس از برگزار
 ،اکدشتدر شهرستان پ لیکرد. حضور گسترده کودکان محروم از تحص ریرا به خود درگ ی)ع(امام عل تیجمع یاذهان اعضا

داشتند و شناسنامه ن یبودند که گاه حت یانیرانیا ،کودکان نیاز ا یداده شد. تعداد صیتشخ یو مهم یجد یمعضل اجتماع
 یتر در منطقه، اعضاگسترده یهاییمشاهدات و شناسا جیبودند. نتا یرقانونیو غ یاز اتباع مهاجر قانون گر،ید یتعداد
 هیولاسبب طرح  نیحرکت کنند. بد ایپا یبه سمت راه حل یخدمات به صورت مقطع یرا بر آن داشت تا از ارائه تیجمع

 پاکدشت شکل گرفت. یرانیخانه ا اندازیراه

آبادخانۀ ایرانی پاکدشت در محلۀ فرون
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 زیو ن یساختار یراهکار جادیاز معضالت شهرستان و ا حیشناخت صح یدر راستا ی)ع(امام عل تیجمع یاعضا
وشش کودک تحت پ 40در فرون آباد با 1393ماه سال  یمرکز خود را در شهرستان پاکدشت در د نیارائه خدمات، نخست

مسئول  یو ارتباط با سازمان ها لیاز تحص مآموزش کودکان محرو یمرکز بر رو نیاعضا در ا یکردند. تمرکز اصل سیتاس
 ،یاسروان شن ،یحقوق ،یخدمات درمان نظیر یو خدمات یورزش ،یهنر یآموزش ها ،یدرس یبود. در کنار آموزش کتاب ها

 شد.  یو... به کودکان تحت پوشش ارائه م یمددکار

آبادخانۀ ایرانی پاکدشت در محلۀ فرون

 

 

 هاینآیی و هااز طرح ی، تعدادفعالیت مستمر داشته در پاکدشت ی)ع(امام عل تیجمع هایی کهطول سال در
ه شددر پاکدشت برگزار برکت  نیهفت س نییگردان عاشق و آکوچه نییفقر، آ یهادر کوچه لدایطرح  از جمله تیجمع
 .است
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پیش از  قوهه شهرستان پاکدشت منتقل شد. تا یتازه در محله یپاکدشت به مکان یرانیخانه ا 1395سال  لیاوا در
ظرفیت و و افزایش  مکان  رییبود که با تغ دهینفر رس 150به  خانۀ ایرانی پاکدشت سال تعداد کودکان تحت پوششاین 

دشت که با آموزش و پرورش شهرستان پاک ییهایزنیرا ی. در پافزایش یافت مودکان تحت پوشش نیز تعدادامکانات، 
هرستان به اتباع ش یموقت موجبات اطالع رسان یستاد یپاکدشت با برگزار یرانیشد که خانه ا نبر آ میت تصمصورت گرف

ثبت نام  روند لیدر تسه تیکار جمع نیکشور را فراهم سازد. با ا یاطالع از زمان ثبت نام در مدارس رسم یپاکدشت برا
خانه  یضامصرانه اع یهایریگیبا پ 95همان سال  رخود باز نمانند. د لیکودکان اتباع تالش کرد تا کودکان از حق تحص

ت نام شهرستان پاکدشت ثبت نام شدند. با ثب یدر مدارس رسم یرانیکودکان تحت پوشش خانه ا تیپاکدشت اکثر یرانیا
 یروانشناس و یمددکار را به مسائل یشتریقادر شدند تا تمرکز و وقت ب یرانیخانه ا یکودکان در مدارس، اعضا تیشدن اکثر

مددکارانه  یکردیبا رو یو ورزش یهنر یهاو آموزش افتیمحسوس  یکاهش یکتب درس یهااختصاص دهند. آموزش
 در دستور کار قرار گرفت. زیبه نوجوانان و بزرگساالن ن ی. سوادآموزافتی شیافزا

انتقال به ساختمان جدید خانۀ ایرانی پاکدشت در محلۀ قوهه
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گذشته  یهاخود را آغاز کرد، هرچند در سال تیبه طور مستمر فعال 97پاکدشت از سال  یرانیخانه ا ینیکارآفر میت
 یوسک براو دوخت عر یآموزش پته دوز یدو برنامه تایاما نها وجود داشت نهیزم نیدر ا یدارینا موفق و ناپا اتیتجرب

کودکان و  کار ،مختلف یدر بازارچه ها زیو قبل و پس از آن ن 97 یدیع یکه در بازارچه بو دیرس یخوب جیدختران به نتا
 .افتی صیتخص شانیفروش به ا نینوجوانان به فروش گذاشته شد و دستمزد کودکان از ا

 آوردهای کارآفرینی خانۀ ایرانی پاکدشتدستای از گوشه

           

  

 اوطلبدی اعضاتعداد  95از سال  یعنیپاکدشت به محله قوهه  یرانیخانه ا ییالزم به ذکر است از زمان جابه جا
 شهیمسئول شکل گرفت. هرچند هم یهاها و دستگاهسمن ریبا سا زین یو ارتباطات موثر افزایش یافتپاکدشت ساکن 

گفت موفق  توانیم یو شهردار یو پرورش و فرماندار وزشاما در ارتباط با آم ،وجود داشته است یستیمشکل ارتباط با بهز
ب عضو داوطل 68کودک تحت پوشش خدمات خانۀ ایرانی پاکدشت قرار دارند و  200 قریب بهدر حال حاضر  .شدهعمل 

 هستند.  مشغول ارائۀ خدمات داوطلبانهپاکدشت از جوانان شهرستان پاکدشت و تهران  یرانیدر خانه ا

 یراستا در یدر جلب مشارکت عموم یقشر دانشجو  سع ویژهبه و  یمردم هایلیپاکدشت با استفاده از پتانس یرانیا خانه
 یا پاکدشت به وجود آوردن خانه یرانیخانه ا یحول محور کودکان و زنان دارد. کوشش اعضا یکاهش معضالت اجتماع

 ینییآ ذهب ومها و به خصوص تمام کودکان از هر قشر و حقوق تمام انسان نکه در آ یاست. خانه ا یرانیا یآرمان یبه معنا
اکدشت پ یرانیجامعه از جمله اصول خانه ا ۀشد دهیو بودن در کنار کودکان کم تر د یشناخته شود. دگرخواه تیبه رسم

ح و در راه اصال رادارند که شب و روزش  یانسان ی  عمل یرهیکردن س یدر جار یسع ی)ع(امام عل تیجمع یاست. اعضا
 کودکان کرد. را نثار انیپایب یاش گذاشت و عشقبهبود جامعه
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 های خانۀ ایرانی پاکدشتمعرفی تیم -3-1

های کردن فعالیتاستای ساختارمندتعیین شده و در ریابی به اهداف  از پیش خانۀ ایرانی پاکدشت به منظور دست
ل تخصصی، ساماندهی کرده است که شرح وظایف هر کدام به شرح ذیتیم  8را در قالب  فعالخود، اعضای داوطلب 

 است:

محور، های موجود در مناطق حاشیۀ پاکدشت به صورت محله: شناسایی معضالت و آسیبتیم شناسایی
 ها.حل در سایر تیمتن راهها به منظور یافبندی آنمحور و طبقهمحور و کودکخانواده

گاهی و ی رفع مسائل، معضالت و آسیبگری در راستاتسهیل: تیم مددکاری ر جهت عزت نفس دها، افزایش خودآ
 .اعیتوانمندسازی برای حل مسئله از طریق ارتباط دائم با کودک و خانوادۀ او در قالب ارائۀ انواع خدمات اجتم

های اجتماعی کودکان و ایجاد فرصت برابر آموزش برای کودکان محروم از تحصیل در : افزایش تواناییتیم آموزش
 .های مختلفزمینه

زایش سطح بهداشت در سطح منطقه با آموزش بهداشت فردی در مناطق محروم و : افتیم بهداشت و درمان
 .هایشاندکان و خانوادهای و پیگیری وضعیت درمانی و تغذیۀ کوحاشیه

 .های آنگیری و حل مشکالت رفتاردیده و تالش برای پیش: مطالعۀ رفتاری کودکان آسیبتیم روانشناسی

ها به منظور تخصیص اعضای داوطلب و تولید محتوای فکری برای آن: جذب، تربیت و تیم سرمایۀ انسانی
 تاثیرگذاری در سطح کالن جامعه.

دیدۀ شهرستان پاکدشت به گوش جامعه و نهادهای مسئول از : رساندن صدای اقشار آسیبتیم روابط عمومی
 .ها، افراد و نهادها(میدانی، ارتباط با رسانه وهای مختلف)تبلیغات مجازی روش

ها در ارتباط با خیرین با هماهنگی دفتر مرکزی ۀ فعالیتسازی هزین: تأمین، نظارت و شفافتیم مالی و تدارکات
 جمعیت امام علی )ع( و تهیۀ امکانات و اقالم موردنیاز.
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 تیم مددکاریعملکرد بخش دوم: 

 مددجویان  -1-2

 ،یموزشآ ،یحقوق ،یدرمان ،یخدمات اقتصاد از،یمختلف متناسب با ن یهاتی  واحد، از اقوام و مل نیا انیمددجو
 .باشدیم 1. آمار نفرات به شرح جدول کنندیم افتیو مشاوره در یروانشناس

 تیقوم/تی  مل کیمددجو به تفک یهاعداد دختران، پسران و خانوادهت -1جدول                        
 خانواده پسر دختر ملّیت/قومیت ردیف

 12 10 20 ایرانی 1

 75 90 80 افعانستانی 2

 87 100 100 تعداد کل 

 

 خدمات حقوقی -2-2

 لیاسفانه به دل. متباشندیها تبعه افغانستان مآن نیوالد یهستند، ول رانیکودک، متولد ا ان  یاز مددجو یریتعداد کث
دون مدرک بو افغانستان، کودکان،  رانیدر ا بیبر اساس خون و خاک به ترت تیو تفاوت قانون تابع یقانون یهایدگیچیپ

 افتیرد یحقوق یریگیپ یمددکار میت یاز خدمات حقوق یکیاست.  یتیهو کنقص مدار یخانواده دارا ایهستند و  ییشناسا
ها انوادهمشاوره به خ ای( در مدارس یکارت آببرگۀ حمایت از تحصیل یا اصطالحا جهت ثبت نام کودکان ) ییمدارک شناسا

 باشد.  یم زایو دیتمد یبرا

پدر   یراکه دا ی. کودکانهستند تیاز دو تابع هاآن نیوالد ی است کهمختص کودکان یتیاز مشکالت هو گرید یکی
کمک به  یمدارک برا یآورو جمع یریگی. پندینما افتیدر یتیمدرک هو دیجد نیتحت قوان توانندیهستند م یرانیمادر ا ای
 .است یمددکار میخدمات ت گریکودکان از د نیا

و  یفرهنگ طیاز قانون و شرا یها است. عدم اطالع کافخانواده نیاز عوامل طالق در ب ادیو اعت یفقر مال مهاجرت،
 ب  لوطدا یبه کمک وکال یمددکار میکرده است. ت دهیچیو پ یطالق را طوالن یهازنان مهاجر، پرونده نیبخصوص ب یمال

 .ی استگزارشی از خدمات حقوقی تیم مددکار 2. جدول کندیم یریگیها را پپرونده نیا تیعشده از واحد کل جم یمعرف
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 یدر بخش حقوق یخدمات مددکار - 2جدول
 تعداد نوع حمایت خدمات

 

 حقوقی

 1 پیگیری تمدید ویزا/مسائل اقامتی
 0 دریافت مدرک شناسایی کودک با والد/والده ایرانی

 1 پیگیری پرونده طالق

 1 پیگیری پرونده حضانت کودک برای رفتن به بهزیستی

 3 جمع کل

 

 اعتیادمعضل  -3-2

نطقه پاکدشت غالب به مواد مخدر در م ادیآوردن به مواد مخدر است. از جمله اعت یاز عوامل رو یو فرهنگ یفقر مال
فرستادن  طیشرا ،ازیو درمان در صورت ن ییشناسا میبه کمک ت یمددکار میاشاره کرد. مجموعه ت یبه مواد صنعت توانیم

د که به صورت وجود دار زیکودک ن ادیاعت ۀمسال ن،یوالد ادیبر اعت عالوه. کندفرآهم میرا  ادیترک اعت یهاافراد به کمپ
ز او در محل ا تیدرمان اقدام به ترک کودک و حما میبه کمک ت یمددکار می. تکندیم ریکودک را درگ میمستق ریغ ای میمستق
 ایو   یستیکودک به بهز ستادنفر یبحران طیکودک و در شرا یشامل رصد مستمر محل زندگ هاتیحما نیا کند.یم یزندگ

های تیم مددکاری در شامل پیگیری 4است. جدول  ادیاعت یهاخانواده به دور از پاتوق یکردن مسکن بهتر برا دایکمک به پ
 .این زمینه است

 ادیمرتبط با اعت یخدمات مددکار - 3جدول
 تعداد نوع حمایت خدمات ردیف

 استقرار در کمپ 1
 مستقر کردن والد در کمپ
 مستقر کردن ولده در کمپ

2 

  حمایت درمانی و روانی اعتیاد کودک 2
  جمع کل

 کار کودک -4-2

کار کودک  یاز عوامل اصل یو فقر فرهنگ ی. فقر مالشودیم داریمعاش خانواده پد نیمأکار کودک، معموال با هدف ت
 . (4جدول. )کودکان مشغول به کار هستند یگردو زباله یکوره، خدمات ،یفروشاست. در منطقه پاکدشت در بخش دست

 تیرعا زنی و حقوق کودک در کار طیشرا یاز طرف باشند،یم یربهداشتیکار کودک بعضًا خطرناک و غ یهاطیمتاسفانه مح
 .شودینم
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 آمار مرتبط با کار کودک -4ولجد
 تعداد نوع کار معضل ردیف

 کار کودک 1

 5 دست فروشی
 10 تفکیک زباله/ضایعاتی

 8 کوره
 4 مغازه )فروشندگی(

 4 کارگاه صنعتی

 2 خدماتی
 8 کار در منزل )دختران(

 3 گریتکدی
 44 جمع کل

  

دک کار کو یبا رصد مستمر از فضا ،ییبعد از مرحله شناسا )ع(یامام عل یمردم-ییامداد دانشجو تیجمع
کادم کندی. تالش مکندیم یریگیکودک را پ تیوضع وردار برخ یجانب یهاو مهارت کیتا کودک در کنار کار از آموزش آ

 هاهکور و هایعاتیکه در ضا یبخصوص کودکان)ودکانک یبرا یمددکار میبه کمک ت ینیاشتغال و کار آفر میت نیشود. همچن
وزانه کودک به صورت ر تیکار از وضعصاحب یو با هماهنگ کندیم دایرا پ یترکار مناسب یفضا (مشغول به کار هستند

 .(5جدول )شودیمطلع م یهفتگ ای

 مرتبط با کار کودک یخدمات مددکار  -5جدول 
 تعداد نوع حمایت خدمات ردیف

 رصد 1
 سرزدن به کودک و اطالع از وضعیت او در

 محل کار
10 

 تغییر محیط کار کودک 2

پیدا کردن کارفرما و صحبت در مورد حقوق و 
 حمایت از کودک

کار در خانه ایرانی پاکدشت در بخش خدمات 
 کامپیوتری و خیاطی

5 

 15 جمع کل

 

 طیو شرا هایعاتیخطرناک کار در ضا یاز فضا ،مناسب یاحرفه یریادگیاست تا کودکان عالوه بر  نیتالش بر ا 
کودکان  نیبه ا ازیمناسب در صورت ن یاهیو تغذ یخدمات بهداشت نیپرخطر دور شوند. همچن یهاطیمح ایسخت کوره 

 . شودیارائه م



 

11 

 

 1397های خانه ایرانی پاکدشت در سال فعالیت گزارش

 

 .73، پالک 5 لوفریقوهه، کوچه ن دانیآدرس: شهرستان پاکدشت، م
 09012728119: یعموم روابط

 یهابر اساس الگو فیو دوخت ک یریادگیپاکدشت مشغول  یرانیخانه ا یاطیدختر در واحد خ 5حال حاضر  در
کسب  پاکدشت با هدف آموزش حرفه و یرانیدر خانه علم ا وتریکالس آموزش کامپ نیهمچنهستند.  یمولو یرانیخانه ا

 ی. محورهادشویکودکان برگزار م یبرا وتریساعت آموزش کامپ 6. در هفته شودینگرش کودکان کار برگزار م رییدرآمد و تغ
و  شودیه مداد پیاز کودکان کار تا یبخش هب نی. همچنباشدیم سیشناخت سخت افزار و برنامه آف ندوز،یکار با و یآموزش

 .کنندیم افتیحقوق در تیکار از جمع ۀارائ یآنها به ازا

 

 شناسیگیری و آسیبارتباط -5-2

است.  معضالت پنهان ی  شناس بیمددجو و آس ۀبا خانواد یریگپاکدشت، ارتباط یرانیاز خدمات خانه ا گرید یکی
از  یرایکار کودک و بس ،یمسائل حقوق ،یکودک آزار اد،ی. اعتدیآیبه دست نم یاطالعات کاف ییمعموال در فاز شناسا

د کند مشکالت اعتما شتریمددکار ب. هرچه خانواده به رابط شودیها آشکار ممستمر با خانواده یریبا ارتباط گ گریمسائل د
 انجام زیشرکت در مراسم ختم و عقد ن ،یدنیددیمثل ع یدر غالب مراسم عاد هادی. بازدشوندیم ییتر شناساراحت

 است.انجام شده 6جدول  یموضوع کیبه تفک دیگزارش بازد 97تعداد  97اسفند  انیتا پا 97سال  ی. از ابتداشوندیم

  

 1397ها در سال مددجو با خانواده یهارابط دیآمار بازد  -6جدول 
 تعداد موارد علت بازدید ردیف

 12 عید دیدنی 1
 69 محل کار کودک/ امداد فوری )اعتیاد، خشونت و ...(/بازدید از منزل 2
 1 سرقت از مددجو 3
 1 پیگیری مسکن 4
 14 برای یک ماه ) به غیر از طرح کوچه گردان( تحویل کیسه غذایی 5

 97 جمع کل 
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 عملکرد تیم روانشناسی: سومبخش 

 ریو سا یکودک همسر ،یبزهکار، فقر فرهنگ ایمعتاد  نیدر کنار والد یزندگ ،یکودک آزار ،یمشکالت اقتصاد
احتمال  و نیخشونت، نقض قوان ،ی. افسردگدهدیقرار م اریبس یهابیمعضالت، کودکان، نوجوانان و زنان را در معرض آس

ر معرض دبا رصد مستمر افراد   یمددکار میتاست.  مشکالت نیاز تبعات ا یو مصرف مشروبات الکل ادیآورن به اعت یرو
 درهش دهد. شدت آنها را کا ایکند و  یریشگیپ هابیآس نیتا از ا کندیم یسع یو ارائه خدمات مشاوره و روانشناس بیآس

حدود  جلسه مشاوره و 21کرده اند که شامل  افتیمات مشاوره درمورد خد 20مددجویان خانه ایرانی پاکدشت ، 97سال 
 .کنیدمشاهده می 7در جدول  ای راعناوین مربوط به خدمات روانشناسی و مشاورهساعت مشاوره کودک بود.  64

 شناسیخدمات مددکاری در بخش مشاوره و روان -7جدول
 نوع حمایت خدمات ردیف

 روانشناسی 1
 پزشکروانشناس/روانویزیت مددجو توسط 

 تست روانشناسی در محل خانه علم پاکدشت

 مشاوره 2

 جلسه مشاوره معضل کودک آزاری
 جلسه مشاوره معضل اعتیاد والدین

 جلسه مشاوره معضل بزهکاری نوجوانان
 جلسه مشاوره بهداشت زنان و دختران
 جلسه مشاوره خود باوری/شجاعت

 جلسه اولیا و مربیان
 مشکوک به مراکز هوش سنجیفرستادن کودک 

 کارگاه روانشناسی برای پسران خانۀ ایرانی پاکدشت
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 تیم آموزش: عملکرد چهارمبخش 

 تیم آموزش -1-4

اخت واحد بعد از شن نیجسم کودکان است. او و بهبود سالمت روان  نیمأپاکدشت ابتدا ت یرانیخانه ا استیس
جلسات  کودک را بازگرداند. ورزش، تئاتر، ۀرفتاز دست تیهو کندیم یسع ۀ اوبا کودک و خانواد یریگکودک و ارتباط

 ۀو در مرحل شودیکودک در حد توان ارائه م قیبا توجه به عال ینرو ه یفن یمسابقه، مهارت آموز یبرگزار ،یمشاوره، باز
که مشمول  ین. کودکاشودیم یریگیآموزش پ میدر ت یسیعلوم  و  زبان انگل ات،یادب ات،یاضیآموزش ر تیآموزش با الو آخر  

در  توانندیسن باال نم هکه با توجه ب لیهستند شامل کودکان َکَبر  سن )کودکان بازمانده از تحص یخدمات آموزش افتیدر
که  یودکانک ایکودکان کار  ،یتینداشتن مدرک هو اینقص  لیبه دل لینام کنند( کودکان بازمانده از تحصثبت یمدارس شهر

 اند. از رفتن به مدرسه باز مانده یفرهنگ/یفقر مال لیبه دل

ده از شامل کودکان بازمان رانیبرقرار است. فراگ یتیتقو/یساعت آموزش درس 58.5آموزش در طول هفته  میت در
 ازمندیپاکدشت ن یرانیو کارشناسان خانه ا انیمرب صیبه تشخ یول روندیکه به مدرسه م شوندیم یکودکان ای لیتحص

 .دهدینشان م  یرا در ترم جار یدرس یاطالعات آموزش 8هستند. جدول  یدرس یتیتقو یهاکالس

 1398-97 یلیدر ترم زمستان سال تحص یاطالعات آموزش درس -8جدول 

 روز کاری ردیف
تعداد  فراگیران 

 دختر
تعداد فراگیران 

 پسر
ساعت درسی زبان 

 انگلیسی
ساعت درسی 

 آموزشی

ساعت 
درسی 
 تقویتی

 ساعتجمع 

 19 1 18 0 1 19 شنبهیک 1
 3 3 0 0 2 6 دوشنبه 2
 10 2 4 4 20 3 چهارشنبه 3
 19.5 4.5 15 0 2 21 شنبهپنج 4
 7 2 5 0 1 3 جمعه 5

 58.5 12.5 42 0 جمع ساعات آموزشی در هفته

و  یهنر میت. شودیدرآمدزا به کودکان ارائه م یهاآموزش حرفه کردیبا رو یو فن یهنر یهاآموزش مهارت
 کند. ایهکودک م یو فن یرشد روح یبرا یکودک بستر مناسب قیدارد با شناخت کودک و عال یسع یجانب یهاآموزش
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 های هنری و اجتماعیکالس -2-4

خانه علم هستند.  یهنر یهاتیاز فعال یکالس سماع و تئاتر بخش مهم ،یچاپ، کاردست ،یآموزش پته دوز
 . است 9ساعات ارائه در طول هفته به قرار جدول 

 1398-97 یلیمستان سال تحصزدر ترم  یهنر یهااطالعات آموزش کالس  - 9جدول 
کالسی در ت اساع تعداد فراگیران پسر تعداد  فراگیران دختر کالس هنری ردیف

 هفته
 2 0 7 پته دوزی 1
 1 3 0 کاردستی 2
 7 5 8 نقاشی 3
 1.5 0 6 سماع 4
 5 5 7 تئاتر و نمایش 5
 2 0 8 عروسک دوزی 6
 5 3 7 مهارت زندگی 7
 1.5 0 6 چاپ 8

 25 جمع ساعات آموزشی در هفته
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ه اغلب کسالم به پسران و دختران  یبا نام رفاقت با هدف آموزش اخالق و روابط اجتماع یمهارت زندگ یهاکالس
شده است نییعت ۀاز برنام ترشیها معموال بسکال نی. زمان اشودیبا تجربه برگزار م نیولئهستند توسط مس یدر سن نوجوان

 .انجامدیمها و حل مسائل نوجوانان به طول صحبت یو به اقتضا

 یها عالوه بر برگزارکالس نیا ی. خروجشودیکودکان برگزار م یبرا یاو تئاتر به صورت حرفه شینما یهاکالس
 .  ردیگیقرار م نیز یکار مددکار یو در راستا شودمی یدرمانروان یهاجنبه شامل ی،عموم با فروش رسم شینما یتئاتر برا

 های فنیکالس -3-4

رگزار پاکدشت ب یرانیدر خانه ا وتریکامپ یهاکالس ،یفن یهانگرش کودکان کار و آموزش حرفه رییتغ یدر راستا
 .(10جدول)است. وتریمهارت کار با کامپ شیو افزا وتریکودکان با کامپ ییدرآمدزا و آشنا یهاآموزش حرفه ،. هدفشودیم

 یبرنامه آموزش نیاست تا با ادامه ا دیام کنند،یم افتیحقوق در تیاز طرف جمع پیبا انجام کار تا وتریکالس کامپ رانیفراگ
 شود. دایپ رانیفراگ یبرا یو حقوق یقیحق یکارفرماها

 1398-97 وتریکامپ یهااطالعات آموزش کالس  - 10جدول 
 کالسی در هفتهت اساع تعداد فراگیران پسر تعداد  فراگیران دختر 

 6 11 8 کالس کامپیوتر
 6 جمع ساعات آموزشی در هفته

 های ورزشیکالس -4-4

 تیو هو یاخالق، روابط اجتماع تیدر سالمت روح و جسم کودکان دارد. ورزش منظم به تقو یورزش، نقش مهم
 و دهیدبیپاکدشت جذب کودکان بخصوص کودکان آس یرانیاز کار خانه ا ی. بخش مهمکندیم یکودک کمک قابل توجه

از  زیفوتبال ن گیمسابقات و ل یبرگزار یابیورزش و استعداد  یااست. آموزش حرفه یورزش یهاکودکان کار به حرفه
 ومسابقات  یبرگزار گان،یرا ۀاستفاد یچمن برا یهانیها و زمباشگاه یاست. هماهنگ ورزش میت گرید یهابرنامه
 .کنندیها تالش مبخش از آموزش ساعت نیحفظ ا یاست که اعضاء داوطلب برا یادهیچیو پ یکار طوالن ک،یلجست
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وز کامل ر کیسرانجام هر هفته  نیرحسیو ام یبهروز روم یآقا یپاکدشت با سرپرست یرانیفوتبال پسران خانه ا میت
 هر. کندیم رصدکودکان را  تیهمراه و همگام با آموزش فوتبال وضع یمجموعه مددکار نی. در کنار اپردازدیم نیبه تمر
برگزار  یبهشت دیهچمن دانشگاه ش نیدر زم نیفوتبال پرش گیل رانیدر سرتاسر ا یرانیا یهافوتبال خانه یهامیتمام ت نیسال ب

 کاپ اخالق شد. افتیپاکدشت موفق به در یرانیخانه ا می، ت97سال  نیفوتبال پرش گی. در لشودیم

 در کنار نونهاالن پاکدشت یعل امام تیجمع نیپرش گیدوره ل نیدر چهارم شاهیعال دیو ام ینیجالل حس دیضور سح
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 نام مدارسثبت -5-4

خانۀ  آموزشهای اصلی و همیشگی تیم پیگیری مسائل مربوط به مدرسۀ کودکان تحت پوشش، از جمله دغدغه
نام، تهیۀ روپوش، تهیۀ فرآیندهای مرتبط با مدرسۀ کودکان عمدتًا شامل مواردی نظیر ثبت ایرانی پاکدشت بوده است.

 100بیش از ها  تباط دائم با خانوادههای مستمر و اربا پیگیری 97شود. در سال سرویس و گاهًا کمک هزینه مدرسه می
ای که داشتند، نام در مدارس شدند. عالوه بر این، مواردی نیز به دلیل شرایط خاص و ویژهنفر از کودکان موفق به ثبت

نام و از چرخۀ محرومیت تحصیلی خارج شدند. این موارد مستقیمًا توسط اعضای خانۀ ایرانی پاکدشت در مدارس ثبت
 بود.  نفر از کودکان تحت پوشش 10شامل  97خاص در سال 

 97آمار مربوط به پیگیری مدارس کودکان تحت پوشش در سال   -11جدول 
یال( مقطع تحصیلی تعداد  خدمت  هزینه روپوش )ر

 نام مدارسثبت

که از چرخۀ  کودکان دارای شرایط ویژه
 محرومیت تحصیلی خارج شدند

 دختر 9
 مورد چهارم 6

 مورد سوم 2
 مورد پنجم 1

6،700،000 

 450،000 دوم پسر 1

های تیم به واسطۀ پیگیریکودکانی که 
 نام شدندمددکاری در مدارس ثبت

100  ---------------- 

 7،150،000  110  جمع کل

 



 

21 

 

 1397های خانه ایرانی پاکدشت در سال فعالیت گزارش

 

 .73، پالک 5 لوفریقوهه، کوچه ن دانیآدرس: شهرستان پاکدشت، م
 09012728119: یعموم روابط

 گردهمایی پایان ترم -6-4

دکان داوطلب و کو یبا حضور اعضا ییگردهما کی در پایان ترم آموزشی به رسم همیشگی  خانۀ ایرانی پاکدشت،
عموم گذاشتند.  شیرا به نماموزشی در طول ترم آخود  یادستاورده یرانیا یکودکان خانه ییگردهما نیبرگزار شد. در ا خانه

 جادیبعد ا یاعتماد به نفس کودکان و در مرحله شیو افزا یحس توانمند یاول القا یدر درجه ییگردهما نیهدف از ا
 آموزش بود. یدر حوزه یرانیا یخانه یهاتیفعال یابیترم بعد و ارز یبرا زهیانگ

 آوردهای شاگردان در گردهمایی پایان ترمبخشی از دست
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 تیم بهداشت و درمان: عملکرد پنجمبخش 

گاهی نسبت به مسائل آدیده و در معرض های آسیبیکی از مشکالت رایج میان خانواده سیب در پاکدشت، عدم آ
گردی و کمبود ی مشاغلی چون زبالههای متعدد شده است. از طرفها و آسیببهداشتی است که منجر به رواج بیماری

گاهی به مها و مشکالت دامن زده است. عدامکانات بهداشتی به این بیماری های ر به بارداریسائل بهداشتی حتی منجم آ
الت بسیاری شده است که خود مشک ات الزم برای نگهداری از فرزندانکنار فقر شدید خانواده و عدم وجود امکانمتعدد در 

های تحت پوشش اتباع افغان بوده و فاقد بیمۀ درمانی هستند، هزینه در پی دارد. الزم به ذکر است که تعداد کثیری از خانواده
ستین نیازها، ز این رو یکی از نخدرمانی این افراد بسیار باالست که با توجه به شرایط سخت زندگی قابل پرداخت نیست. ا

زمینۀ پزشکی  تشکیل تیم بهداشت و درمان در خانۀ ایرانی پاکدشت بود. این متشکل از افراد داوطلب با تحصیالت مرتبط در
داشت تری چون آموزش بهایبهداشتی، عالوه بر خدمات بهداشتی در حد توان و در موارد ضروری، به انجام اقدامات ریشه

گاهی به مسائل بهداشتی و ارتباط با نهادهای بهداشتی در سطح منطقه اهتمام داشته و خواهد داش و افزایش در واقع  ت.آ
 شامل: میت نیا فی. وظااست تیجمع کیاستراتژ یهامیاز ت یبهداشت و درمان بعد از مددکار تیم

 یماریب یکودکان دارا ییشناسا -1

 تی  جذب متخصصان و پزشکان به جمع -2

  جیرا یهایماریاز ب یریشگیپ یهاآموزش -3

 آموزش مراقبت از بهداشت دهان و دندان -4

 در کودکان ینیتامیو و ییعذا یهاکمبود یبررس -5

 یو بهداشت جنس یبهداشت عموم یهاآموزش مراقب -6

 یدکتر تا زمان بهبود تیزیدرمان از لحظه و یریگیپ -7

 است. 12جدول  مطابق با  97دوم سال  سال میمراجعات به پزشک در ن ۀمجموع
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 1397سال دوم  میمراجعات به پزشکان داوطلب در ن -12جدول 
 مادران پسران دختران علت مراجه به پزشک ردیف

 1 1 1 سونوگرافی 1
 1   خون و آنکولوژی 2
  1 3 گوش و حلق و بینی 3
   2 پر کردن و ترمیم دندان 4
  2 2 عصب کشی 5
  1 1 دندانکشیدن  6
   1 پوست و مو )قارچ پوستی( 7
  1 3 عمومی )سرماخوردگی( 8
  1  سوختگی 9

   1 ارولوژی )عفونت کلیه( 10
  1  ارتوپدی )شکستگی( 11
  18 7 چشم پزشکی 12
   2 متخصص زنان و زایمان 13

 2 26 23 جمع موارد 

 

 در شهرستان پاکدشت یدر حوزه پزشک نیتعداد داوطلب  -13جدول
 تعداد تخصص ردیف  تعداد تخصص ردیف

 1 اپتومتریست 1  2 دندان پزشک 1
 1 زنان و  زایمان 2  3 پزشک عمومی 2
 1 آزمایشگاه مهر سینا 3  1 داروخانه 3
 1 متخصص اطفال 4  1 چشم پزشک 4
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 بخش ششم: عملکرد تیم سرمایه انسانی

 تیم سرمایۀ انسانی -1-6

تیم سرمایۀ انسانی با مسئولیت جذب، تخصیص، انگیزش و به طور کلی فعال کردن نیروهای داوطلب به عنوان یک 
انداز گروه سرمایۀ انسانی خانه ایرانی پاکدشت، تشکیل شد. چشمخانۀ علم بازوی استراتژیک برای کمک به مدیریت 

ی استعدادهای بالقوه و دستیابی به یه خصوص ساکنین منطقۀ پاکدشت است که با شکوفاای منسجم از افراد بتشکیل شبکه
یابی معضالت اجتماعی کنند و در کنار هم برای ساختن خودباوری و پذیرفتن مسئولیت اجتماعی خود، اقدام به ریشه

هایی نظیر جذب از طریق فعالیت های انسانی داوطلبسازی سرمایهای بهتر تالش کنند. مأموریت این گروه، فعالجامعه
و پذیرش، آموزش، تخصیص، انگیزش، تعریف روابط سازمانی، ارزیابی عملکرد، بالفعل کردن توانمندی افراد داوطلب، 

گاهی   است. بخشی و رشد اندیشۀ داوطلبانتوسعۀ انسانی، آ

 

 

 

 

در جذب  یجلسات معارفه در طول سال سع یپاکدشت با برگزار یانسان هیسرما میت دیجد یدر حوزه جذب اعضا
 یانسان هیسرما میبخش آموزش، ت در پاکدشت دارد. یرانیمختلف خانه ا یهاو بخش هامیها به تآن قیو تزر دیجد یاعضا

اعضا با  یساختن بستر مناسب روابط انسان. با کندیتالش م یرانیخانه ا یآموزش یبهبود فضا یبرا هامیت ریسا یبا همکار
با  یانسان هیسرما میقسمت ارتقا اعضا، ت در .گرددیمهم محقق م نیا یآموزش یهاکارگاه یو برگزار یرانیخانه ا یهامیسرت

 دارد. یانسان یهاهیسرما یهالیاز پتانس نهیاعضا و استفاده به یهاتیمسئول شیدر افزا یسع هامیت ریسا یهمکار

 ،یمختلف از جمله آموزش، تدارکات، روابط عموم یهامیبه ت روین قیپاکدشت با تزر یانسان هیسرما میت
با  ضمن آنکهپاکدشت دارد یرانیخانه ا یبهبود ساختارها یبرا هامیت ریتعامل سازنده با سا جادیدر ا یو... سع یشناسروان

در جلسات مشترک با اعضا  نیچنموجود دارد. هم یردن خالهادر پر ک یسع تیکل جمع یانسان هیاز سرما رویدرخواست ن
 دارد. گرانید اتیدر انتقال تجربه و آموختن از تجرب یسع تیکل جمع یانسان هیها و اعضا سرماخانه ریسا یانسان هیسرما

 پاکدشت یرانیبرگزار شده در خانه ا یهاجلسات و کارگاه -6-1-1

o لیتشک خی. تارشودیبرگزار م هامیمنتخب ت یو اعضا هامیکه با حضور تمام سرت یجلسات: هامیجلسات رابط ت 
 آمده است. یمیجلسات در جدول تقو نیا

جذب اعضا 

 جدید

آموزش 

 اعضا

 اعضا ارتقا 

 وظایف تیم سرمایه انسانی
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o نیا لیتشک خیپاکدشت در آن آزاد است. تار یرانیکه حضور تمام اعضا خانه ا ی: جلساتیجلسات عموم 
 آمده است. یمیجلسات در جدول تقو

o مده آ یمیپاکدشت برگزار شد در جدول تقو یرانیکه در خانه ا یآموزش یهاجلسات و کارگاه :یجلسات آموزش
 است.

o یاربرگز خیو تار شودیپاکدشت برگزار م یرانیدر خانه ا دیجد یجذب اعضا یکه برا ی: جلساتجلسات معارفه 
 آمده است. یمیجلسات در جدول تقو

 97در سال  یانسان هیسرما یدادهایرو  میتقو   -2-1-6

ل جلسات آورده شده است که شام میتقو نیپاکدشت در ا یرانیبرگزار شده در محل خانه ا یدادهایرو نیعناو
 یهاکه کارگاه . الزم به ذکر استباشدیم یآموزش یهاجلسات و کارگاه ها،میجلسات سرت ،یمعارفه، جلسات عموم

 تیخانه هنر جمع مختلف از جمله یهاکاندر م یامام عل تیتوسط جمع یاریبس یهاشیها و همانشست ،یآموزش
 است. امدهین میتقو نیکه در ا شودیبرگزار م یامام عل

 پاکدشت یرانیبرگزار شده در محل خانه ا یدادهایرو نیعناوجدول تقویمی،   -14جدول
 جدول تقویمی

 اردیبهشت فروردین

 اردبیهشت جلسه معارفه ۱۳
 گردان()کوچه اردیهبشت جلسه عمومی  14

 خرداد

 تیر

 تیر جلسه معارفه 14
 شهریور مرداد

 شهریور جلسه معارفه 9
 شهریور جلسه عمومی 22

 مهر

 هامهر جلسه رابط تیم 6
 مهر جلسه عمومی13

 آبان

 آبان جلسه معارفه 10
آبان کارگاه آموزشی ابراز وجود دکتر  25

 سودمند

 آذر

 آذر کارگاه آموزشی دوم دکتر سودمند 9
 آذر کارگاه آموزشی سوم دکتر سودمند 13

 دی

 دی کارگاه آموزشی تربیت 21
 مربی دکتر سودمند جلسه اول

 

 بهمن

 بهمن جلسه معارفه 5
 هابهمن جلسه رابط تیم 7
 بهمن جلسه جلسه عمومی ۱۴

 هاجلسه رابط تیم ۲۱
بهمن کارگاه آموزشی تربیت  مربی دکتر  ۲۶

 سودمند جلسه دوم
 هاتیم بهمن جلسه رابط 28

 اسفند

 هااسفند جلسه رابط تیم ۵
اسفند کارگاه آموزشی تربیت  مربی  ۱۰

 دکتر سودمند جلسه سوم
 تکانی و بوی عیدیاسفند جلسه خانه 12

 هااسفند جلسه رابط تیم 19
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 97جلسات معارفه برگزار شده در سال  -3-1-6

ت جلسات شرک نینفر در ا 56پاکدشت برگزار شد و در مجموع  یرانیجلسه معارفه در خانه ا ۵، ۱۳۹۷در سال 
  کردند.

 جلسات معارفه  -15جدول
 ۹7جلسات معارفه سال 

 وضعیت تاهل وضعیت تحصیالت شهر سکونت جنسیت  

 متاهل مجرد التحصیلفارغ آموز(دانشجو )دانش پاکدشت تهران زن مرد کنندهتعداد شرکت جلسه معارفه شماره
  97اردیبهشت  
 97تیر  
 یور   97شهر
 97آبان  
 97بهمن  

  جلسه معارفه۵  مجموع

 

 کنندگان جلسات معارفهتعداد شرکت  - 1نمودار 

 

 

8

12

8

13

15

0 2 4 6 8 10 12 14 16

97اردیبهشت 

97تیر 

97شهریور 

97آبان 

97بهمن 

13۹7تعداد شرکت کنندگان جلسات معارفه سال 
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 کنندگان جلسۀ معرفهوضعیت شرکت  - 2نمودار

 

      

 

 

        

 

 

  

 

27%

73%

شهر نسبت شرکت کنندگان جلسات معارفه از نظر

سکونت

تهران پاکدشت

36%

64%

نسبت شرکت کنندگان جلسات معارفه از نظر

وضعیت تحصیلی

(دانش آموز)دانشجو  فارغ التحصیل

71%

29%

نسبت شرکت کنندگان جلسات معارفه از نظر

وضعیت تاهل

مجرد متاهل

43%

57%

نسبت شرکت کنندگان جلسات معارفه از نظر

جنسیت

مرد زن
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 کنندگان جلسات معارفهشرکت تیعضو  ندیفرآ -6-1-4

 صیجلسات تخص

. کندیگزار مرا بر صیجلسه تخص یانسان هیسرما میپر شده، ت یهافرم یآورجلسات معارفه و جمع یاز برگزار پس
و براساس  کندیم ییها را شناساآن یهاییها و تواناافراد، مهارت یهافرم یبا بررس یانسان هیسرما میجلسات ت نیدر ا

 فیکار موقت تعر کیهر فرد  یرا. در ابتدا بکندیم عیتوز یرانیخانه ا تلفمخ یهامیها را در تمختلف آن یهامیت یازهاین
 دفتردار و... .کمک ،یمربکمک لیاز قب یی. کارهاشودیم

 کنندگانشرکت یر یگیپ

              

. عضو شودیکننده در جلسات معارفه مچند نفر از افراد شرکت یریگیمسئول پ یانسان هیسرما میاز اعضا ت کیهر 
 یانسان هیعضو سرما . در ادامهدهدیم حیو کار موقت او را توض تیدر ابتدا با فرد ارتباط برقرار کرده و مسئول یانسان هیسرما

 .دهدیم یاریو نظارت بر کار فرد او را  تیبا حما

 افراد یر یگیپ یهاگزارش

 دیدهنده، نام عضو جدها شامل نام گزارشگزارش نی. اشودیدائما گزارش م یانسان هیسرما میاعضا ت یهایریگیپ
 .باشدی)براساس هفته( م خیو تار
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 شده  یرساناطالع یهاکارگاه و نشست -5-1-6

 یانسان هیسرما می. تشودیبرگزار م یلامام ع تیتوسط جمع یاریبس یهاشیها و هماها، نشستسال کارگاهدر طول 
 یبرا یدائم یزشمجامع دارد تا بستر آمو نیشرکت در ا یاعضا برا بیو ترغ قیدر تشو یسع دادهایرو نیا یرسانبا اطالع

 شود. ایو مح جادیاعضا در طول سال ا
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مشاهده  زیرتوانید در اینفوگرافیک را می 97های تیم سرمایۀ انسانی خانۀ علم پاکدشت در سال شرحی از فعالیت
 کنید.

 

           

 

          

 

 

 

 



 

31 

 

 1397های خانه ایرانی پاکدشت در سال فعالیت گزارش

 

 .73، پالک 5 لوفریقوهه، کوچه ن دانیآدرس: شهرستان پاکدشت، م
 09012728119: یعموم روابط

 بخش هفتم: عملکرد تیم روابط عمومی

 طرح قطره -

 1397شد از شهریور ماه سال خیرین خانۀ ایرانی پاکدشت طراحی  افزایی  مشارکت ُخردطرح قطره که با هدف هم
امام علی )ع( واریز کرده و از آغاز به کار کرد. در این طرح هر یک از اعضا به صورت ماهیانه مبلغی را به حساب جمعیت

در جدول زیر  97عملکرد این طرح در سال  کنند.ارکت میهای جاری خانۀ ایرانی پاکدشت مشاین طریق در تأمین هزینه
 .قابل مشاهده است

 97عملکرد طرح قطره در سال  – 16جدول 

 اعضای حذف شده مبالغ اهدایی )تومان( تعداد اعضای فعال تعداد شماره عضویت ماه

  1210000 53 112 شهریور

  2945000 94 133 مهر

  2075000 91 138 آبان

  2015000 84 143 آذر

  2590000 91 154 دی

 38 2790000 84 156 بهمن

  3400000 70 159 اسفند

  470000 24  بوی عیدیجشن 

 

  طراحی پوستر طرح قطره 
  تبلیغات در تلگرام و اینستاگرام و سوپرگروه خانه ایرانی پاکدشت 
 شده.های حاوی مبالغ جمع آوریپیگیری ماهانه اعضا با اعالم تاریخ های واریزی ، پیام های تشکر و پیام 
  عیدی و معرفی طرح به بازدید کنندگانچاپ تراکت طرح قطره برای مراسم بوی 
 طراحی و چاپ روی سفال و فروش آنها به بازدید کنندگلن بوی عیدی برای معرفی طرح 
 معرفی طرح به اعضای جدید 
 پیگیری اعضای خانه ایرانی برای مشارکت در تبلیغات طرح 
 تبلیغ پست های مرتبط توسط اعضای شبکه درختی 
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 طرح آغوش گرم  -

 

  پوستر طرح آغوش گرمطراحی 
  تبلیغات در تلگرام و اینستاگرام و سوپرگروه خانه ایرانی پاکدشت 
 تبلیغ پست های مرتبط توسط اعضای شبکه درختی 
 جمع آوری فیش های ارسالی توسط خیرین 
  تومان 1960000خرید لباس گرم به ارزش 

 طرح دعوت از نیروی داوطلب -

 طراحی پوستر دعوت از نیروهای داوطلبت  
  تبلیغات در تلگرام و اینستاگرام و سوپرگروه خانه ایرانی پاکدشت 
  رمایه انسانیسپاسخ دهی به نیروهای داوطلبت و معرفی خانه ایرانی به آنها و دریافت اطالعات و ارجاع آن به تیم 
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 طرح بهار میشویم -

 

  طراحی پوستر طرح بهار میشویم 
  تبلیغات در تلگرام و اینستاگرام و سوپرگروه خانه ایرانی پاکدشت 
 جمع آوری فیش های ارسالی توسط خیرین 

 کردند افتیپاکدشت لباس نو در یرانیخانه ا تیکودک تحت حما 170از  شیب میشویم بهارطرح در 
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 تولید محتوا -

  ین محتوا خانه و جمعیت و نیازمندیها و رساندن اتولید محتوا از فعالیت های خانه علم، جشن ها و رویدادهای
 و نوشته به مخاطبین شبکه های اجتماعی اعم از توئیتر، اینستاگرام و تلگرام ، فیس بوک به صورت عکس ، فیلم

 پاسخ گویی -

 جوابگویی به سواالت مخاطبین خانه ایرانی توسط تلفن روابط عمومی و شبکه های اجتماعی 

 واریزیجمع آوری کمک های  -

 لیجمع آوری و ساماندهی فیش های واریزی اعم از فیش های طرح ها و خیرین و هماهنگ کردن آن با تیم ما 

 بوی عیدی -

 

  رابط و همچنین هماهنگ کننده و مدیریت غرفه های خانه ایرانی پاکدشت در جشنواره بوی عیدی 
 حصوالت امانی هماهنگ کننده مالی ، تدارکات ، تبلیغات ، سرمایه انسانی و م 
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 تبلیغات -
 هماهنگ کننده شبکه درختی 
  هماهنگی با تیم تبلیغات جمعیت 
 تبلیغات در شبکه های مجازی 

 مدیریت شبکه های اجتماعی -
 اینستاگرام 
 کانال تلگرام 
 فیس بوک 

 

 عضویت در گروه خبرنگاران جمعیت  -
  ایرانی پاکدشت برای شبکه های اجتماعی ارسال پست های درخواستی با محتوای مشخص و مرتبط با خانه

 جمعیت

 بخش هشتم: عملکرد تیم مالی و تدارکات

 و تدارکات مالیتیم  -1-8

دنبال ضروری  خانۀ علم  عمیراتتموردنیاز و نیز و ملزومات تهیۀ اقالم  های خود را در قالبفعالیتتیم تدارکات 
است، چراکه در صورت فراهم های تیم تدارکات یتسته به فعالل وابهای داوطلبانۀ اعضا به طور کام. تداوم فعالیتکندمی

ت انجام شده نشدن ملزومات و لجستیک خانۀ علم، عماًل اعضا از انجام هرگونه فعالیتی بازخواهند ماند. بخشی از اقداما
 کنید.مشاهده می 17توسط تیم تدارکات را در جدول 
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 1397ر سال بخشی از اقدامات تیم تدارکات د  -17جدول
 عنوان کار ردیف عنوان کار ردیف

 تخصیص یک انبار برای لوازم ورزشی 2 تعویض شیر آب آشپزخانه 1
 درست کردن جاکفشی چوبی 4 تعویض شیر آب سرویس کنار خیاطی 3
 های انبار آشپزخانهتعویض قفسه 6 اندازی کولرهاراه 5
 التحریرپک و پخش لوازم  8 موکت کردن راهرو ورودی 7
 انتقال و تجهیز انبار پوشاک 10 عوض کردن قفل درب حیاط 9

 الس کامپیوتراندازی سیستم شبکه کراه 12 درست کردن انبار طبقه دوم 11
 adslوصل شبکه  14 نصب هواکش خیاطی 13
 تعویض دینام کولر طبقه دوم 16 نصب مهتابی داخل خیاطی 15
 انتقال کالس کامپیوتر به طبقه سوم 18 ساختمانعوض کردن قفل درب ورودی  17
 نصب اسپیکر داخل طبقات)اعالم زنگ تفریح( 20 عوض کردن قفل درب دفتر 19
 پوشاکتعویض مغزی درب کالس دریا،کامپیوتروانبار  22 ردن کلید درب دفترکدرست  21
 خیاطیخرید و تعویض کولر  24 گرفتهسل اقدامات صورتدرست کردن فایل اک 23
 های بهداشتیتعویض المپ و هواکش سرویس 26 خرید جاکلیدی برای دفتر 25
 تعویض المپ پاگرد طبقه دوم 28 درست کردن جای اسپیکر داخل سلف 27
 تعمیر سماور 30 درست کردن صندوق پول 29
 تعویض کلید برق و کولر طبقه دوم 32 تهیه اسپیکر تئاتر 31
 اضافه کردن قفسه به انبار طبقه اول 34 ماهدرست کردن درب کالس  33
 تعویض کلید مینیاتوری برق طبقه اول 36 درست کردن پکیج طبقه اول 35
 تعویض شیر آب سرویس بهداشتی 38 ساختن کلید درب دفتر 37
 خرید و نصب تانک مایع دستشویی 40 خرید پایه برای جای اسپیکر سلف 39
 های حیاطتعویض شیر آب 42 درست کردن برق طبقه سوم 41
 اخل حیاطدکشی برق سرویس بهداشتی ض سیمتعوی 44 مرتب کردن انبار، لیست برداری از اقالم 43
 سرویس کردن کولرها 46 درست کردن فایل اکسل انبار 45
 هاپکیجی و اندازی سیستم گرمایشتعمیر و راه 48 هاجداسازی انبار مواد غذایی و لوازم التحریر از لباس 47
 های شکستهتعویض شیشه 50 درست کردن دیوارهای سلف و کالس باران 49
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مدیریت شود. های ایرانی جمعیت امام علی )ع( با همیاری مردم نیکوکار تهیه میهای مربوط به خانهتمامی هزینه
های خیرین های خانه ایرانی و جلوگیری از هدر رفتن کمکمنابع مالی، تأمبن هزینه و تهیۀ اقالم مورد نیاز برای پیشبرد برنامه

های دریافتی به صورت ماهانه به دفتر مرکزی ها و کمکبر عهدۀ تیم مالی و تدارکات گذاشته شده است. فاکتور تمامی هزینه
 شود.ارائه می 97شود. در ادامه گزارش کوتاهی از وضعیت مالی سال جمعیت گزارش داده می

 

 )ریال(1397در سال خانه  نهیو هز یزی،تنخواه وار ینقد یآورده ها یصورت کل  -18جدول
یزی جمعیت به حساب خانه آورده نقدی خانه به حساب جمعیت ماه  هزینه خانه تنخواه وار

 فروردین
 اردیبهشت

 خرداد
 تیر

 مرداد
یور  شهر

 مهر
 آبان
 آذر
 دی

 بهمن
 اسفند

 مجموع
 هرماه متوسط 
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 )ریال(1397در سال ها   نهیهز لیو تحل هیصورت تجز  -19جدول
 هزینه سرفصل هزینه

 تغذیه
 بهداشت و درمان

 اداره تیم های ورزشی
ین هزینه()بیش ایاب و ذهاب  تر

 قبوض
ید پوشاک  خر

 آموزش
 تکثیرچاپ و 
 تبلیغات

 اقالم جزیی مصرفی
 ابزار و لوازم مصرفی

 تعمیر و نگهداری اثاثیه
 تعمیر،تجهیزونگهداری ساختمان

 کمک هزینه مسکن
 دارایی ثابت

ینی  کارآفر
ینی  دستمزد کارآفر

 سایر هزینه ها
 جمع هزینه ها

 متوسط هزینه براساس سرفصل
 متوسط هزینه هر ماه
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 97در سال  خانه نهی،هزیزیوار ،تنخواهیآورده نقد یا سهینمودار مقا  - 3نمودار 

 

 97در سال به حساب خانه  یزینمودار تنخواه وار  - 4نمودار
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 97در سال  تیخانه به حساب جمع ینمودار آورده نقد  - 5نمودار

 

  97در سال  خانه نهینمودار هز  - 6نمودار
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  97در سال  خانه یها نهیهز یا رهینمودار دا  -7نمودار
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 هانها و آییطرح: نهمبخش 

کاهش معضالت  یرابرا  یمختلف یهاتیفعال س،ی)ع( از بدو تأس یامام عل یمردم – ییامداد دانشجو تیجمع
 یاجتماع یهاتیدر انجام فعال تیجمع کردیگذشته همواره رو انیسال یو اجرا نموده است. در ط یطراح یاجتماع

نها با آ یردهاموجود در جامعه و انطباق دستاو یو مذهب یمل یهاو سنت هانییبه آ قیعم ینگرش جیترو یخود،تالش برا
مقدسات  در کنار حفظ نیرید یهاسنت ریبوده است؛ تا بتوان از مس یکاهش معضالت اجتماع یروز جامعه، برا یازهاین
 .اش نمود دهید بیاجتماع و بخصوص قشر آس بیره آورد را نص نیتریعال ،یو احترام به اصالت مل یو مذهب ینید

)ع(  یعل ابن نیحاکم در سپاه حس یو آزادگ یهمنوع دوست ،یسرشار از فداکار یتفکر در مش یعنوان مثال با کم به
و  شهیاند یهاگام توانی)ع( م یحضرت عل انیمتق یموال ینواز میتیعدالت و  ،یبخشندگ یادآوریکربال و  یدر واقعه

از  یریه با دستگبر آن بود ک توانیم عتینو شدن طب یدر موسم نوروز و هنگامه ایفراتر از عادات مرسوم نهاد.  یعمل را کم
 شیاز پ شیها پوشاند؛ باشد که باز نور بر دل یانو بر تن که بافته یاکهن، نه فقط جامه ارید نیبه رسم پهلوانان ا ازمندان،ین

گاه و عامل گرد یگرخواهیو د یامدادرسان یفهیبه وظ  .میدر جامعه آ

طرح اجرا  نی. نخستشناسندیم اشیاجتماع یهانییها و آرا با طرح یامام عل تیاز مردم، جمع یاریاکنون بس هم
 ینهعاشقا تیدهه فعال کیکه بعد از  یطرح باشد؛یم« کوچه گردان عاشق»موسوم به  یگروه یتالش ت،یشده توسط جمع

در سراسر  مانهنیبدل شده است و  اکنون به صورت داوطلبانه توسط مردم مهرپرور م نییآ کیحال به  ت،یجمع یاعضا
 .دیآیکشور به اجرا در م
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 گردان عاشقطرح کوچه -1-9

 )ع( فرمود:  یموال عل

 «.گردد عیو گاه گرسنه بمانند و حقوقشان ضا ریمبادا گاه س مان؛یتیخدا را ! خدا را ! درباره  »

)ع( است که  یم علاما یمردم – ییمستقل امداد دانشجو تیطرح جمع نیتر یمیو قد نیگردان عاشق، نخست کوچه
در کنار عبادات  –را  یاجتماع یدارد عبادت یسال سع ۱۹از  شیو با گذشت ب دهیوقفه برگزار گرد یتا کنون ب ۱۳۷۸از سال 

 کند. جی)ع( ترویشهادت موال عل امیقدر و به خصوص ا یدر شب ها – یفرد

و  انیوقدر توسط دانشج یماهه هزاران خانواده محروم در شب ها کی ازیمورد ن حتاجیما یها سهیطرح، ک نیا در
اشقانه موال ع یها یاز کوچه گرد یحرکت در واقع به تأس نیشود؛ و ا یبرده م زانیعز نیا یو به در  خانه ها هیمردم ، ته

خانواده  یمطرح را تما نیهدف ا جامعهشود. یو مهر به همنوع، انجام م ینواز میتیدر  شانیا یزندگ یعمل رهی)ع( و سیعل
 هند.د یم لیباشند، تشک یخود از جمله غذا نم یزندگ هیاول یازهاین نیفقر، قادر به تأم لیکه به دل ازمندین یها

 یلامام ع تیداوطلب جمع یدر سطح شهرستان پاکدشت توسط اعضا نییآ نیا یاپیسال پ نیپنجم یبرا زین امسال
 19ساعت  یشمس 1397خرداد ماه سال  زدهمیشب نوزدهم ماه مبارک رمضان مصادف با س کشنبهی)ع( برگزار شد و در 

 ییاخانواده شناس 150در شهرستان پاکدشت به  امسالبرگزار شد.  یشیپاکدشت هما یشهدا یدر کانون فرهنگ 22 یال
 .(20جدول )اهدا شد.  ریماه خانوار به شرح اقالم ز کی یآذوقه و لوازم بهداشت سهیشده ک

 ماه کی حتاجیما نیجهت تام سهیاقالم موجوددر هر ک زیر -20جدول 
 مقدار در هر کیسه واحد شرح کاال ردیف  مقدار در هر کیسه واحد شرح کاال ردیف

 نیم کیلوگرم چای 11  10 کیلوگرم برنج 1

 1 کیلوگرم قند 12  2 قوطی رب گوجه 2
 2 کیلوگرم خرما 13  2 بسته ماکارونی 3
 1 بسته پنیر 14  1 کیلوگرم عدس 4
 2 قوطی تن ماهی 15  1 کیلوگرم نخود 5
 1 عدد مایع ظرفشویی 16  1 کیلوگرم لوبیا 6
 1 عدد روغن 17  2 عدد صابون و مایع دستشویی 7
 1 کیلوگرم شکر 18  1 عدد شامپو 8
 2 بسته بیسکوییت 19  1 کیلوگرم گوشت 9
      2 کیلوگرم گوشت مرغ 10
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 شیاهم یبرگزار ، تدارکات ،یمستندساز  ،یدانیو م یمجاز  غاتیتبل ،ییشناسا یها میت نییآ نیا یبرگزار یبرا
 شکل گرفت. ها سهیپخش کو 

 ییشناسا -9-1-1

 ینرایداوطلب و به کمک نوجوانان خانه ا یماه توسط اعضا بهشتیارد یمذکور از ابتدا یهاخانواده ییشناسا
داوطلب و  یاعضا یفرم ها برا لیو تکم ییشناسا یروش ها یبا چگونگ ییآشنا یپاکدشت انجام شد. جلسات عموم

دشت  امیق وآباد  فیآباد، قوهه، فرون آباد، شر رکت تو،یدر محالت ج ییجلسات، شناسا نینوجوانان برگزار شد و پس از ا
 ییبه شناسا شدند و خانه به خانه ینفره وارد محله م 4حداقل  یها¬گروه یقبل یقرارها یکه ط یاگونه نیانجام شد. به ا

 پرداختند.  یها مخانواده

 گردان عاشقهای آئین کوچهتصاویری از شناسایی
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 یمستند ساز  -9-1-2

 یبرا زیها ن فرم ی هیانتخاب شدند. بق ییغذا ازیخانواده بر اساس ن 150شده  لیتکم یفرم ها یتمام انیاز م تاینها
ودک محروم از ککه  ییخانواده ها -2رند دا یکه مشکل درمان ییخانواده ها -1 لیمختلف از قب یبه گروه ها یبعد یبررس
انجام شده در نرم افزار  یفرم ها با طبقه بند یشدند. تمام میو... تقس دارندبه کار  ازیکه ن ییخانواده ها -3دارند  لیتحص

 اکسل وارد شدند.

 یدانیو م یمجاز  غاتیتبل -9-1-3

ها از  سهیک نیا ازیمورد ن یطرح آغاز شد و بودجه یاز برگزار شیماه پ کیاز  زین نییآ نیا یبرا یازمج غاتیتبل
 جمع شد.  یمردم نیریاز خ یمجاز غاتیتبل قیطر

ب کوچه گردان پاکدشت از ده روز قبل از شب نوزدهم در شهرستان به صورت نص شیهما یبرا یدانیم غاتیتبل
 سطح شهر انجام شد.  یها ونیزیدر تلو یغاتیتبل یزرهایپوستر و پخش تراکت در سطح شهر و پخش ت

 تدارکات-9-1-4

و اقالم  انجام شد یداریاستان تهران خر یها به صورت عمده برا سهیشده اقالم ک یاستفاده از بودجه جمع آور با
سالن  در یخرداد ماه به صورت خط ازدهمیپاکدشت منتقل شد. اقالم از روز جمعه  یرانیتدارکات به خانه ا میتوسط ت

 یها هسیاقالم پرداختند و اقالم در ک یوبسته بند نیتوز هداوطلب ب یپاکدشت قرار گرفت و اعضا یرانیخانه ا یاصل
 یعنی شیآماده شده در روز هما ی سهیک 150و شمارش   لیار گرفت و پس از تکمقر یامام عل تیمخصوص با آرم جمع

 پاکدشت منتقل شدند. یپاکدشت به محل کانون فرهنگ یرانیخرداد ماه از خانه ا زدهمیس

 شیهما یبرگزار  -9-1-5

 لمیپخش ف شیهما نیپاکدشت آغاز شد در ا یشهدا یدر کانون فرهنگ 19کوچه گردان عاشق از ساعت  شیهما 
ده از معضالت مشاه یگزارش نینوجوانان تحت پوشش انجام شد و همچن یاز سو یشینما زیو ن یو سخنران پیو فتوکل
نندگان کشرکت  یبرا یمردم نیریداوطلب و خ یضامراسم توسط اع نیدر ا یساده ا یها ارائه شد. افطار ییشناسا یشده ط
 در نظر گرفته شده بود. شیدر هما

 ها سهیک پخش -9-1-6

شدند  میمختلف تقس یهاها ثبت نام کرده بودند به گروه سهیپخش ک یو اعضاء که از سه روز قبل برا نیریخ سپس
در  زیزعشب  نیدر ا سهیک 150روانه محالت شده و  یآماده شده را بار زده و از کانون فرهنگ یهاسهیک 22و در ساعت 

 را جا آوردند.   خود یایشب اح نییآ قیطر نیخانواده پخش کرده و به ا انیم
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 آیین شب یلدا -2-9

 یرانیا میشب سال در تقو نیترینام طوالن لدای
به  رانیرسم کهن مردم ا کیشب بر اساس  نیاست. در ا

در  لدایو در جشن  شتابندیاقوام و بزرگان خود م دارید
شب  نیو ا خورندیم  هالیو آج هاوهیکنار هم از انواع م
شب  نیتریطوالن نیاما در ا رند؛یگیرا تا صبح جشن م

 نیاست در هم یرانیجشن کهن ا کیکه  انسرد زمست
در شهر  کسیهستند که تنها و ب یاریکودکان بس ران،یا

 نیاز ا ی. برخلرزندیو از سرما به خود م کنندیکار م
 نیگرم شدن ندارند. ا یهم برا تیکبر کی یکودکان حت

 یزندگ ریفق یهادر خانواده ایکودکان معصوم که معمواًل 
و فروش کودکان  دیخر انیقاچاقچتوسط  ایو  کنندیم

اند، تمام طول روز و شب در سرما و گرما در شکار شده
  مشغول هستند.… و فروش فال و گل و دستمال و ییبه گدا هاابانیخ

 لیو آج وهیو م یو مشغول صحبت و شاد میادور هم جمع شده یهااز ما در خانه یاریکه بس یدر حال لدایشب  در
خوردن  یبرا یزیتنها چ که نه ی. در حاللرزندیکودکان تنها در سرما به خود م نیا شتریب م،یخوردن و فال حافظ گرفتن هست

 وقت کار کنند. تمام دیندارند، بلکه با

 یجشن لدایدر شب  ۱۳۸۸بر آن گرفت تا از سال  می)ع( تصم یامام عل یمردم -ییمستقل امداد دانشجو تیجمع
 یجشن اعضا نی. در اردیکودکان معصوم شهرمان جشن بگ نیا خود را در محله یلدایو  دیکودکان برگزار نما نیا یرا برا
و  شوندیکودکان حاضر م نیاست، در کنار ا یرانیا یهاهمهم در فرهنگ خانواد یهااز شب یکیرا که  لدایشب  تیجمع

نشسته و  لدایو سپس همه باهم سر سفره  کنندیکودکان برگزار م نیا یرا برا یشاد و متنوع یهاماندگار برنامه یدر جشن
 200به  کینزد یبرا لدایجشن  یسال متوال نیپنجم یبرا زین امسال .خورندیم ینیریو ش لیرا تناول و آج یزمستان یهاوهیم

 پاکدشت برگزار شد. یرانیان خانه انفر از کودک

 9جشن در ساعات  یمختلف سطح شهر تنها امکان برگزار یانجام شده با سالن ها یها یتوجه به نامه نگار با
 1397آذرماه  30جشن در صبح روز  نیشد و به ناچار ا ریپاکدشت امکان پذ یشهدا یظهر در کانون فرهنگ کیصبح تا 

 ییرایپک پذ ی نهیجشن انجام شد و هز یاز برگزار شیجشن از ده روز پ یبرگزار یالزم برا یها یبرگزار شد. هماهنگ
 شد.  یپاکدشت جمع آور یرانیخانه ا یکودکان توسط اعضا

 یگروه نیفرزندانمان اجرا کردند همچن یبرا لدایبا موضوع  یشیمخصوص سالن نما شیگروه نما کیروز جشن  در
برنامه و  یبرنامه به پاکدشت آمدند و با حضور مجر نیا ی)ع( از تهران برا یامام عل تیمعکودک ج ینفره  از جنگ شاد 6
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دشت  امیو فرون آباد و ق تویکودکان از محالت قوهه و ترک آباد و ج نیا متنوع کودکانمان را شاد ساختند. یدلقک و برنامه ها
داوطلب  ینفر از اعضا 30جشن  نینظم در ا یبرقرار یبرا هماهنگ شده به محل جشن آمدند. یبوس ها ینیم قیاز طر

 یدر برگزار زیاز شهرکتاب پاکدشت ن یاست گروه یکردند. گفتن تیپاکدشت فعال یرانینفر از نوجوانان خانه ا 4 نیو همچن
 مرتب نمودند. لیتحو یجشن سالن را برا یداوطلب شده و پس از برگزار یجشن همراه اعضا نیا

لدایسفره  نیجشن و همچن یاز مراحل برگزار یریتصاو
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 بوی عیدی -3-9

باهدف  هیریبازارچه خ وجشنواره غذا  کی یسال اقدام به برگزار یانیپا یساله در روزها همه یامام عل تیجمع
در  هاتیعالف لیقب نیا یبرا یمردم یهاتیو حما یمال ،یخود به جامعه و جذب منابع انسان یهاتیانواع فعال یمعرف
 .دینمایو محروم م دهیدبیاز کودکان و زنان آس تیحما

 یشهرها یرانیا یخانه ها یهااز غرفه دیمکان با بازد کیتا در  دهدیبه عالقه مندان م یجشنواره فرصت خوب نیا
 تیفعال یجشنواره به معرف نیدر اامام علی )ع(  های ایرانی جمعیتتمامی خانهکنند.  دایبا آنها پ یاجمال ییمختلف، آشنا
 .پردازندیزنان و کودکان تحت پوشش خود م یها و آثار هنر

 یدیع یجشنواره غذا و بازارچه بو اهداف

 سانی به کودکان و زنانهای آن درزمینۀامدادرمعرفی جمعیت امام علی و فعالیت 
 معضل خیز کشور به جامعههای ماعی پیش روی کودکان و زنان در محلهبخشی و معرفی معضالت اجتآگاهی 
 علی در طول سال های جمعیت امامدرآمدزایی و جذب منابع مالی برای حمایت از فعالیت 
 پذیرهای آسیبفروش محصوالت متنوع واحد کارآفرینی جمعیت امام علی در حمایت از کودکان و زنان و خانواده 
  علیجذب منابع انسانی و نیروهای داوطلب فعالیت در جمعیت امام 

 ییاجرا یهابرنامه

 جشنواره غذا 
 های ایرانیرینی خانههای معرفی و فروش محصوالت کارآفغرفه 
 لی از سراسر کشورعهای جمعیت امام های معرفی و فروش محصوالت کارآفرینی نمایندگیغرفه 
 عیت امام علیای به نفع جمهای اجارهغرفه 
 گالری نقاشی هنرمندان کشور 
 ساالنگرمی برای کودکان و بزرگهای بازی و سرغرفه 
 (های ایرانیبرنامه فرهنگی و هنری )اجرای سرود کودکان تحت حمایت خانه 
 (برنامه فرهنگی و هنری )اجرای کنسرت گروه موسیقی جمعیت امام علی 
 (های فرهنگی و هنری )اجرای نمایش تئاتر خانه هنر ایرانی جمعیت امام علیبرنامه 
 (ای به نفع جمعیت امام علیهای موسیقی حرفههنری )اجرای کنسرت گروههای فرهنگی و برنامه 
 های مختلف فرهنگی و های نمایشی شاد و متنوع با همکاری گروههای فرهنگی و هنری )برنامهبرنامه

 (هنری



 

51 

 

 1397های خانه ایرانی پاکدشت در سال فعالیت گزارش

 

 .73، پالک 5 لوفریقوهه، کوچه ن دانیآدرس: شهرستان پاکدشت، م
 09012728119: یعموم روابط

 یدیع یجشنواره بو نیمخاطب

 های مختلف تهراندانشجویان و اساتید دانشگاه 
 همراه جمعیت امام علیهای سرشناس هنرمندان و چهره 
 اعضای داوطلب جمعیت امام علی 
 خیرین جمعیت امام علی 
 های اجتماعیهای جمعیت امام علی در شبکهمخاطبین صفحه 
 های مختلف تبلیغاتیشده از طریق روشمردم جذب 
 ساکنین محل برگزاری جشنواره 
 ها و اشخاص حقوقیمدیران شرکت 
  سایرNGOها 
  هاخبرگزاریاصحاب رسانه و 

 گزارش مالی بوی عیدی -1-3-9

ای از عملکرد مربوط به فروش محصوالت خانۀ ایرانی پاکدشت در جداول و نمودارهای زیر قابل مشاهده خالصه
انۀ خاست، الزم به ذکر است که خانۀ ایرانی پاکدشت در جشنوارۀ بوی عیدی، عالوه بر محصوالت ساخت دست کودکان 

 خی محصوالت  امانی و اهدایی از سوی خیرین نیز اقدام کرد.ایرانی، به فروش بر
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 نیریخ یی  پاکدشت و محصوالت اهدا یرانیا ۀآمار فروش محصوالت خان - 21 جدول
 مبلغ)ریال( نام محصول مبلغ )ریال( نام محصول
 180،000 گلدان 21،990،000 املت و آش

 600،000 تنگ ویترای 53،825،000 غذا
 60،000 پایه 32،430،000 گل

 38،700،000 مانتو 4،700،000 طرح قطره
 155،485،000 جمع کل 3،000،000 سفال

 آمار فروش محصوالت امانی - 22جدول 
 درآمد هاهزینه درصد 30کسر  مبلغ فروش)ریال( نام محصول

   4،445،000 6،350،000 عروسک
   10،080،000 14،400،000 پته

   7،210،000 10،300،000 خانۀ روستایی
 901،000 1،500،000 2،401،000 3،430،000 سمنو
   13،650،000 19،500،000 عسل

 265،000 400،000 665،000 950،000 دستبند
 1،166،000  38،451،000 54،930،000 جمع

 جشنوارۀ بوی عیدیسازی و ارائۀ محصوالت در نحوۀ آماده تصاویری از 
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 هابخش دهم: دلنوشته

ها با خوانیم که روایت  مواجهۀ آنهای اعضای داوطلب خانۀ ایرانی پاکدشت  را میدر این قسمت برخی از دلنوشته
 ها را شکل داده است.کودکان خانه و دنیای متفاوتی است که تجربۀ زیستۀ آن

 دلنوشتۀ اول:

خانواده هم  ی بچه دختر کنم. دیتحت پوشش ارزاق روزانه خر یهااز خانواده یکی یفروشگاه که برا میرفته بود
رو با  میربخ یچ نکهیا یسواالت من درباره  یحت و محجوب بود. ایبا ح یلیخ دارن. اجیاحت یهمراهم بود که بگه چ

 ها افتاد و نگاهش ثابت شد. لیچشمش به پاست دمیلحظه د هی .دادیجواب م یخجالت و سخت

 رمیگیم برات مخود نوی: نگران نباش ا گفتم .میریواجب بگ یزایچ دی: نه عمو فقط با گفت ؟یخوایم لی:پاست گفتم
 ستادهیا شیستپسر بچه زباله گرد با چرخ د هی ن،یتو ماش میذاشتیرو م لیوسا میکه تموم شد داشت دیخر پولش جداست.

 بود سر کوچه .

 لحظه صبر کن هی: عمو گفت

 من؟! اینه داد به پسر بچه... با خودم فکر کردم بخشنده او لشویتعارف کرد و نصف پاست لشویپسر و پاست شیپ رفت
 کنم؟یفاق ماز اونچه دارم رو ان یزیکه گوشه ناچ یمن ای شترهیب بخشهیکه از همه اونچه داره نصفشو م یکس یبخشندگ حد

 دلنوشتۀ دوم:

 ...تلخ اما واقعی

 ۵ از ال دارد.س8 یعل ندارد. یپرورش چیبه ه ازیاست که ن یو واقع رگذاریتاث ق،یمستعار( آنقدر عم)نام یعل یزندگ داستان
در خانواده را پ ادیبه خاطر اعت مادر پاکدشت بود. یها و پارک ها ابانیخ یهمراه پدر و برادر بزرگترش آواره  یسالگ ۷تا 

، به جنگ دهشتناک یو پارک ها کیتار یدر کوچه ها یعمر عل یسال ها نیتر نیریرها کرده بود و دو سال از به اصطالح ش
خشم  ونثارش نکرد  یوقت محبت چیکه ه یپر شد از حس انزجار و خشم . انزجار از خانواده ا درونش بقاء گذشت. یبرا

رفتنش به در آغوش گ یاگر برا یحت یگره کرده است و هر کس شیهامشت شهیهم امروز اش گرفت. دهیکه ناد یاز جامعه ا
 :از همه کندیسوال م شیمشت ها با را تحمل کند. شیمشت ها دیشود با کیاو نزد

کجا  دمیکش یکه درد و رنج م یزمان ؟یکجا بود دمیجنگیبقا م یساله بودم و برا ۵ یزمان که کودک آن ؟یحاال کجا بود تا
  ؟یبود
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 امیالت نیکودک معصوم خشمگ نیتواند درد و رنج را در ا ینم ایداند  ینم ایخواهد  یسال است مادر برگشته اما نم کیحاال 
 سح دانمیکه نم ینگذاشته و مادر یباق شیبرا تیاز انسان یزیچ شهیکه ش یپدر معتاد انیآواره است م یدهد. حاال هم عل

 یآواره  شهیخانمان تر از هم یروزها ب نیا کند. یانکار م یرا با عل شیبرادر یکه حت یرا کجا گم کرده و برادر شیمادر
 کوچه هاست و تنها سرپناهش خانه علم پاکدشت...

 چقدر کور هستند. دشانیاطرافت اگر بتوان انسان نام یو انسان ها ینیریو چقدر ش یگناه یمن تو چقدر ب یساله  ۸ کودک

 دلنوشتۀ سوم:

درصد  99ساله خشن و شیطونه که به سختی دو سه تا نیروی مرد باید کنترلش کنن... شاید  ۴1مسعود)نام مستعار( یه پسر 
از افراد جامعه بخاطر رفتارهاش تحقیرش کنن و از اینکه از کنارش رد بشن واهمه داشته باشن... اما شاید هیچکدوم، 

 اطرات کودکیش میگههیچوقت به این فکر نکردن که چی شد که این بچه خشن شد... مسعود گاهی از خ
 ... اینبار از اولین بازی که یاداز زمانی که کمتر از هفت سال داشته و در کوچه های بی رحم این شهر مشغول بازی بوده

 "دعوا بازی" :گرفت گفت

 .از اون خالفهای بنام بود،دائیش اومد، مو یه روز تو پارک با یه بچه همسن خودم دوست شدمع
 میکنید؟مارو دید گفت چیکار 

 گفتیم هیچی
 اومد مارو باهم دعوا انداخت

 ماهم کلی همدیگرو زدیم
 اولش خیلی درد داشت و گریه کردیم

اما بعدش چون هر روز که همو میدیدیم همدیگه رو میزدیم دیگه درد نداشت عادت کرده بودیم اصال با همین دعوا 
 دوست شدیم

 . «...میکردیم تا باهاش دوست بشیم هرکسی هم می خواست باهامون دوست بشه باهاش دعوا
این اولین بازی نبوده که مسعود یاد گرفته شاید تنها بازی و تنها چیزی بوده که خیابون های شهر به عنوان خانواده بهش یاد 

 . ...دادن
 مسعود برای ابراز شادی

 برای ابراز محبت
 برای شروع دوستی

 وقتی میخواد سوال کنه
 وقتی درخواستی داره

 اید همه همه واکنش هاش رو با دعوا و کتک کاری نشون میدهو ش
 ...چون این تنها و تنها چیزیه که به عنوان یه پسر یاد گرفته
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