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معرفی جمعیت امداد دانشجویی مردمی امام علی (ع):

جمعیت امداد دانشج�یی مردم� امام عل� (ع) یک سازمان مردم نهاد، کامالً مستقل غیرسیاس� و 
غیردولت� است. این سازمان از سال ١٣٧٨ فعالیت خ�د را آغاز کرده و در سال ١٣٨٤ به ص�رت رسم� 
با شماره ١٩٠٦١ به ثبت رسیده است و هم اکن�ن فعالیت های خ�د را با مج�ز رسم� از وزارت کش�ر 
دنبال م� کند. جمعیت در سال ١٣٨٩ م�ف� به دریافت مقام مش�رت� خاص و در سال ١٣٩٧ مقام 
مش�رت� عام ش�رای ام�ر اقتصادی – اجتماع� سازمان ملل شده است. جامعه هدف جمعیت امام 
عل� را ک�دکان و زنان محالت حاشیه و در معرض آسیب تشکیل م� دهند. بنیان گذار افکار و اندیشه

 های جمعیت «شارمین میمندی نژاد» است. "آنچه برای خ�د نم� پسندی بر دیگران هم مپسند" این 
فرمایش م�ال عل� (ع) اشتراک همه ادیان است و ماهیت و ج�هره جمعیت را تشکیل م� دهد.

٢



هفت عنوان اصلی فعالیت های جمعیت:

١. طرح های اجتماعی بر مبنای آیین های ملی و دینی
٢. خانه های ایرانی و کمیته های تخصصی

٣. باشگاه فرهنگی- ورزشی پرشین
٤. سمینارها، همایش و نشست های علمی

٥. فعالیت های امدادی در مواقع بحران
٦. فعالیت های بخش بین الملل

٧. اقدامات انجام شده به منظور مقابله با ویروس کرونا
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طرح های اجتماعی بر مبنای۱
     آیین های ملی و دینی



۵

آیین ها در فرهنگ عمومی یک ملت تأثیر شگرفی دارند و چنانچه مسائل اجتماعی به شکل صحیح 
در ایام آیینی مطرح شود می توان به سوی کاهش و سپس ریشه کنی معضالت گام برداشت.

- طرح کوچه گردان عاشق، طرح اهداي كيسه هاي مايحتاج م�اد غذايي برای یک ماه در ماه رمضان 
است. در آخرین سال برگزاری این طرح، به بيش از ۱۰،۰۰۰ خان�اده در آسيب ديده ترين و دورافتاده

 ترين مناط� كشـــور، کیسه اهدا شد. هدف از این طرح لمس تب�ات فقر و آگاه� رسان� به جامعه 
در این زمینه است. از سال ۱۳۷۸

  
- طرح طفالن مسلم، پيگيري بخشش و آزادسازي و حمايت پس از خروج از ك�دكان و ن�ج�انان 
زندان� محك�م به قصاص كه در سن زير هجده سال مرتكب جرم و تأمين هزينه هاي ســنگين وجه

 المصالحه آن ها گاه تا بیش از چند صد ميليون ت�مان براي هر زندان� از طريق کمک های مردم� 
است. در مجم�ع بیش از ۵۰ ن�ج�ان محك�م به قصــاص از طریق این طرح آزادشده اند.

از سال ۱۳۸۵
 

- آيين شـــام عياران، اعالم بيزاري دانشـــج�يان ايران از اعتياد فراگير در كشـــور در كنار حمايت از 
آسیب دیدگان اعتياد است. طرح شام عياران در ماه محرم و با تکیه  بر اندیشه های ديگرخ�اهانه امام 
حسين (ع) در قيام عاش�را عليه يزيد زمان خ�يش، اعالم م� کند كه يزيد زمان امروز جامعه در 
حقيقت م�اد مخدر و اعتياد اســت و براي رســوايي آن بايد بسان امام حسـين (ع) قيام كرد و فرياد 

بيزاري از آن سـر داد. از سال ۱۳۸۸



۶

- آيين كعبه كريمان، آئین برآورده سـاختن آرزوهای ك�دكان كار و ك�دكان مناط� محروم در ايام ماه 
رجب  و ميالد حضرت عل� (ایام اعتکاف) است. این برنامه به منظور هدایت عبادت فردی به س�ی 

عبادت جمع� انجام م� ش�د.
زلزله  در  آسیب دیده  ک�دکان  آرزوی  هزار  از  بیش  کردن   برآورده  به  گدشته  سالهای  در  طرح  این 
در  ساکن  ک�دکان  کارگاه ها)،  در  شاغل  ک�دکان  دستفروش،  گرد،  (زباله  کار  ک�دکان  کرمانشاه، 

بهزیست�، ک�دکان مبتال به بیماری های مزمن و ... پرداخته است. از سال ١٣٨٧

به  زنان ســرپرســت خان�ار در محالت حاشیه  با معرف�  - آيين صفای سعی، طرح صــفای ســع� 
عن�ان هاجرهای زمان و به منظور به وج�د آوردن يك كاركرد اجتماع� از آيين مقدس حج تالش م�

 کند تا از مشكالت آنان بكاهد و با ت�انمندسازی آنان كاری كند تا بت�انند در جامعه با دفاع از حق�ق 
خ�د و فرزندانشان به زندگ� سالم ادامه دهند. این طرح با هدف ت�انمند سازی زنان سرپرست خان�ار 

در محالت حاشیه برگزار م� ش�د. از سال ١٣٨٦ 

- طرح خیمه گاه مهر، به منظور تامین و خرید سرپناه برای مادران سرپرست خان�ار محروم ترین 
نقاط ایران که از هیچ گ�نه حمایت� برخ�ردار نیستند تا حداقل دغدغه تامین اجاره و رهن ساالنه و 
صع�دی خانه را نداشته باشند. این طرح به پاسداشت مقام حضرت زینب و رسم دستگیری اش از 

زنان مظل�ِم کارواِن بازمانده از کربال، برگزار م� گردد.  از سال ١٣٩٩
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- بازارچه بوی عیدی، همه  ساله در روزهای پايان� سال در قالب يك جشن�اره غذا و بازارچه خيريه 
باهدف معرف� ان�اع فعالیت های جمعیت امام عل� (ع) به جامعه و جذب منابع انسان�، مال� و 
حمایت های مردم� برای حمایت از ک�دکان و زنان مناط� محروم و حاشیه برگزار م� گردد.  به علت 

شیوع کرونا این جشن�اره در چندین دوره به ص�رت مجازی برگزار گردید. از سال ١٣٨٨  

- طرح «با مداد صلح بنویس»، سع� دارد تا اهمیت آم�زش و اندیشیدن را در محروم ترین نقاط 
مناط�  این  ک�دکان ساکن  و  داوطلبان  بین  دو طرفه  رابطه  ایجاد  با  و  کند  ترویج  اقشار جامعه  و 

احساس فاصله و تب�یض در این ک�دکان را کمتر سازد. از سال ١٣٩٧  

- طرح مهربانی تحریم نیست، با مح�ريت مادران و ك�دكان در دو فاز شناسايی خان�اده های در 
معرض آسيب و ت�زيع بسته های ویژه ی مادر و ك�دك اجرا شد. در این طرح بر اساس شناسایی بیش 
از ٢٠٠ روستا ١٠٠٠ پک بهداشت� درمان� در سالهای اخیر در استان سیستان و بل�چستان ت�زیع گردید. 

از سال ١٣٩٧  
- از مهر بگو، کمپین� است که جمعیت امام عل� برای پیگیری ثبت نام و تأمین ل�ازم التحریر دانش

 آم�زان ن�اح� حاشیه  کش�ر آغاز نم�ده و شهریورماه هر سال، عم�م شهروندان مسئ�لیت پذیر را به 
حمایت از رشد س�اد عم�م� ک�دکان مناط� محروم، دع�ت م� کند. در سالهای اخیر بیش از ٤٠٠٠ ک�دک 
در این طرح، خدمات دریافت نم�دند. به علت شیوع کرونا تامین گ�ش� و تبلت برای دانش آم�زان 

مناط� محروم در این طرح در نظر گرفته شد.



۸

- آيين يلدا، در ک�چه های فقر، شب يلدايی دیگر گ�نه در كنار ك�دكان كار و مناط� حاشیه در سراسر 
كش�ر را برای شما به ارمغان م� آورد. از مهم ترین اهداف اين طرح حض�ر در كنار اين ك�دكان است 
كه در اين شب كس� به ديدارشان نم� رود و نيز جشن گرفتن و نشاندن لبخندی بر لبان آن ها است. 
همچنين تالش م� ش�د تا اين برنامه گزارش� از تنهايی اين ك�دكان در جامعه و شهرمان باشد. از 

سال ١٣٨٨
- آيين هفت سین بركت، آئین تح�يل سال در كنار ك�دكان محله های حاشيه در سراسر كش�ر است. 

در این طرح هرساله بیش از٥٠٠٠ ک�دک در کنار همدیگر این لحظه را جشن گرفتند. 
از سال ١٣٨٩ 

- در طرح سالمت همه آفاق، در سالمت ت�ست، جمعیت امام عل� (ع) نسبت به تأمین تجهیزات 
محافظت� کادرهای درمان در مناط� محروم و بحران� کش�ر به منظور محافظت بیشتر از این قشر در 
م�اجهه با بیماری کرونا اقدام کرده است. در این طرح تجهیزات م�رد نیاز برای ده ها مرکز درمان� 

تأمین گردید.
 از سال ١٣٩٩



خانه های ایرانی و۲
    کمیته های تخصصی
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در مجموع بیش از ٤٠ مرکز در سراسر کشور
- خانه علم

- خانه اشت�ال
- خانه درمان

- خانه هنر
- دفتر روابط عم�م�

- ت�داد زنان تحت حمایت بیش از ٧٠٠
- ت�داد ک�دکان تحت حمایت بیش از ٦٠٠٠

خانه علم

اینجا خانه و مدرسه ک�دکان محروم از تحصیل،ک�دکان کار و به ط�رکل� ک�دکان ساکن در حاشیه 
های فقیر نشین است،در اینجا درس میخ�انند، ورزش م� کنند و هنر م� آم�زند و آم�زش های فن� 
و حرفه ای و مهارت� در راستای اشت�ال دریافت م� کنند. در هر خانه ایرانِ� علم، بسته به مشکالت� 
که ک�دکان در هر منطقه با آن روبرو هستند، برنامه های آم�زش� به ص�رت من�طف طراح� و اجرا 
م� ش�د. در برخ� از خانه های علم به دلیل شدت آسیب های اجتماع�، آم�زش مهارت های زندگ� به 
ک�دکان، اول�یت نخست را دارد. معم�الً هر مرکز با هماهنگ� واحد مددکاری، واحد روان شناس�، 

واحد آم�زش و واحد هنر به ص�رت مشترک نسبت به تهیه طرح درس های بوم� اقدام م� نماید. 
در زمینه عمل�، ت�داد قابل ت�جه� از ک�دکان و ن�ج�انان م�رد حمایت جمعیت امام عل�، پیشرفت 
تحصیل� چشمگیری داشته و برخ� از آنان نیز در رقابت های علم� مثل مسابقات روباتیک کسب 
عن�ان نم�ده اند. عالوه بر این، برخ� از فرزندان جمعیت با راه یابی به دانشگاه، م�ف� به اخذ مدارک 

آم�زش عال� شده اند و به ص�رت داوطلبانه در جمعیت فعال هستند. 
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ورزش: برگزاری کالس های ورزش� به ص�رت مستمر به منظور حفظ سالمت� و تق�یت روحیه 
ک�دکان و فرایندی برای پیشگیری و کاهش آسیب 

تحصیل: حمایت آم�زش� مستمر از ک�دکان بازمانده از تحصیل و پیگیری برای ورود آن ها به چرخه 
رسم� آم�زش کش�ر و برگزاری کالس های تق�یت�

کاهش  رویکرد  با  منازل  از  دوره ای  بازدید  طریق  از  خان�اده ها  مداوم شرایط  بررس�  مددکاری: 
آسیب های اجتماع� و ت�انمند سازی خان�اده به همراه آم�زش مهارت های زندگ�

فرهنگ�-هنری: کالس های ف�ق برنامه در زمینه هایی چ�ن ن�یسندگ�، تئاتر، م�سیق�، نقاش�، 
محیط زیست، خالقیت؛ همراه با برگزاری نمایشگاه و جشن�اره برای نمایش آثار خل� شده ت�سط 

ک�دکان
و  پزشک�  نیاز  پیگیری خدمات م�رد  پیشگیری،  رویکرد  با  بهداشت  آم�زش  و درمان:  بهداشت 
دندان پزشک� و مشاوره روانشناس� برای ک�دکان و خان�اده هایشان و نیز ارائه خدمات مددکاری 

در ح�زه درمان

خدمات ارائه  شده در خانه های علم شامل موارد ذیل است:

١١



فعالیتهای  کارافرین� در جمعیت امام عل�(ع) در راستای حمایت و پشتیبان� از خان�اده های  تحت 
پوشش جهت ت�انمند سازی و خروج از چرخه فقر م� باشد. بدین منظور فعالیت های این بخش در 
سط�ح مختلف به ص�رت متمرکز در خانه های اشت�ال و یا در سطح کارگاه و مهارت آم�زی به عن�ان 

بخش� از فعالیت ها در خانه های ایران� دنبال میش�د. 
بسته به پتانسیل های بوم� و مهارت های فردی, نیازهای فرایند مددکاری و امکانات داوطلبانه و 
مردم� راهکارهای متفاوت� در این زمینه ایجاد گشته که خروج� آن در طیف گسترده ای محص�الت 

نم�د پیدا میکند. 
ان�اع م�اد غذایی نیمه آماده، کیک و شیرین�، لباس و ت�لیدات مربوط به بخش خیاط�، کیف و 

کیسه های پارچه ای، زیوراالت و دفترچه های دستساز بخش� از تن�ع این محص�الت میباشد.

خانه اشتغال و کمیته کارآفرینی

هدف از کارآفرینی:

کارآفرینی و 
درآمدزایی 

زنان در 
محیطی امن

مهارت آموزی و 
یادگیری رشته

 های هنری 
بومی

توانمندسازی و 
ظزفیت سازی 
زنان و ایجاد 

حس 
خودباوری

دسترسی به 
تجارت عادالنه 

برای زنان در 
مناطق حاشیه
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برخ�رداری از خدمات درمان� از حق�ق اولیه  ک�دکان است. تحمل رنج بیماری به تنهایی دش�ار است 
و دش�اری تأمین هزینه ی درمان به خاطر فقر نباید به آن اضافه ش�د. از این رو، کمیته ی درمان 
جمعیت امام عل� از سال ١٣٨٧ آغاز به فعالیت نم�د تا الزامات درمان� تمام ک�دکان تحت حمایت 
با کیفیت بیشتری تأمین گردد. ساالنه بیش از١٠٠٠ ک�دک در بخش پزشک� و بیش از٧٠٠ ک�دک در 

بخش دندان پزشک�، در خانه درمان جمعیت امام عل� خدمات دریافت م� کنند.

خانه درمان و کمیته درمان

خدمات دندان
 پزشکی

رسیدگی به موارد 
درمانی حاد

اعزام پزشک 
هنگام وقوع 

بالیای طبیعی

غربالگری پزشکی 
و معاینات بیش 
از ٦٠٠٠ کودک 

در سراسر کشور

شناسایی و 
مددکاری کودکان 

مبتال به بیماری
 های مزمن با 
شرایط خاص

برگزاری کالس
 های آموزش 

بهداشت برای 
کودکان و زنان

تیم تارا، زیرمجم�عه کمیته درمان جمعیت امام عل�(ع)، در بیمارستان های ک�دکان فعالیت      م�
 کند. داوطلبان آم�زش دیده این تیم، با حض�ر هفتگ� در بیمارستان های ک�دکان، سع�        م�

 کنند روند درمان ک�دکان را تسهیل، و ضمن پیگیری روند مددکاری برای برخ� خان�اده ها، مفه�م 
«ک�دک�» را در فضای بیمارستان زنده نگاه دارند.

برگزاری نشست های تخصص� به منظور بیان چالش های ک�دکان مبتال به بیماری های مزمن، آگاه� 
بخش� در خص�ص پیوند سل�ل های بنیادی و تامین هزینه های مربوط به پیوند ٣٠ ک�دک به کمک 

خیرین، از اقدامات دیگر این گروه است.



خانه هنر و کمیته هنری

۱۴

برگزاری بیش از ٥٠ جشنواره و برنامه فرهنگی هنری و رخدادهای کارآفرینی
• جشن�اره هاي فرهنگ� و هنری در خانه ایرانِ� هنر، فرصت� است براي پل زدن ميان خانه های ايران� 
جمعيت با تمام اعضا، مخاطبان و ه�اداران جمعیت از اقشار مختلف جامعه؛ از این رو، نام دیگر 
خانه هنر، «باشگاه ه�اداران جمعیت امام عل�» است.  این جشن�اره ها اغلب به مدت دو ال� سه 
روز برگزار م� گردد و در آن با عرضه محصـوالت ت�ليدی ت�سـط مادران شاغل در         خانه های اشت�ال 
و يا نمايش آثار هنري ك�دكان، فضايی جهت آشنايی با فعالیت های خانه ايران� برگزاركننده جشن�اره 

فراهم م� ش�د.
• اکراِن ده ها مستند اجتماع�

برخی از اجراهای تئاتر با هنرنمایی کودکان و نوجوانان خانه های ایرانی
• نمایش «عصر یخبندان» که ت�سط ک�دکان خانه ایران� پاکدشت در دانشگاه هنر تهران (باغ مل�) 

به روی صحنه رفت
• اجرای تئاتر «آرزوهای بالدار» ت�ســط دختران خانه ايران� دروازه غار

• اجرای نمايشنامه خ�ان� «مش رحیم» و اجرای تئاتر «دو متر در دو متر جنگ» ت�ســط ن�ج�انان خانه 
ايران� لب خط

• اجرای تئاتر «سيمرغ» با بازي ك�دكان محله خاك سفيد با الهام از حکایت سیمرغ عطار
• نمايش نقال� غريب خ�ان� با م�ضــوع فاجعه اعتياد (در دهه محرم) با حض�ر یک� از ن�ج�انان خانه 

ایران� م�ل�ی



۱۵

 برگزاری کنسرت و برپایی نمایشگاه  عکس و گالری نقاشی از آثار کودکان تحت حمایت جمعیت

• هنرمندان بل�چ
• برگزاری کنسرت آوای صلح فرزندان خانه ایران� دروازه غار

در محل خانه ایران� هنر و گالری ها و نمایشگاه های معتبر داخل و خارج کش�ر



پس از اجرای طرح مادرانه، تیم های مادرانه در خانه های ایران� 
جمعیت امام عل� (ع) برای حمایت از زنان به ص�رت مستمر و در 
ط�ل سال شکل گرفتند. در تیم های مادرانه در خانه های ایران� 
خدمات س�ادآم�زی، آم�زش بهداشت و مهارت های زندگ�، 
تش�یق به ترک اعتیاد و حمایت های پس از ترک، پزشک�، 
مشاوره، مددکاری، ورزش�، تفریح� و…. به زنان مناط� حاشیه   
ارائه م� گردد. تاکن�ن بیش از ٧٠٠ زن در مناط� حاشیه     از 

خدمات مادرانه جمعیت بهره گرفته اند.
کمیته زنان جمعیت عالوه بر فعالیت های حمایت� خ�د در 
محالت حاشیه در ح�زه زنان با برگزاری همایش ها و سمینارها 
، دع�ت از اساتید و متخصصین ، مطالعه علم�   به همراه  
دع�ت از مسئ�لین امر، تالش کرده است تا با بیان معضالت 
زنان ساکن مناط� حاشیه و فقیرنشین و ان�کاس آن ها به 
جامعه در جهت یافتن راهکارهایی برای کاهش مشکالت آنان 

اقدام نماید. 

۱۶

برگزاری هفت همایش و سمینار همزمان با طرح مادرانه
• اردیبهشت ١٣٩٣: بارداری دختران کم سال- ک�دک بیوه و زنان افغان- دانشکده عل�م اجتماع� دانشگاه تهران

• آذر ١٣٩٣: سمینار اعتیاد و بارداری- سالن باشگاه دانشج�یان دانشگاه تهران
• اردیبهشت ١٣٩٤: مادران باردار و ن�زادان در استان مازندران- سالن همایش شهر ساری

• اردیبهشت ١٣٩٥: وضعیت زنان بل�چ – سالن دانشکده حق�ق دانشگاه تهران
• اردیبهشت ١٣٩٦: خش�نت علیه زنان در محالت حاشیه – سالن دکتر شری�ت� دانشکده عل�م  اجتماع� 

دانشگاه تهران با همکاری انجمن جامعه شناس� ایران
• اسفند ١٣٩٦: زنان باردار و ن�زادان در شرایط بحران- با تاکید بر زلزله کرمانشاه- سالن دکتر شری�ت� دانشکده 

عل�م اجتماع� دانشگاه تهران با همکاری انجمن جامعه شناس� ایران
• اسفند ١٣٩٧: زنان در استان ایالم – سالن انجمن جامعه شناس� ایران در دانشگاه تهران

• همچنین همزمان با اجرای آیین صفای سع� در شهریور ١٣٩٦، همایش خش�نت علیه زنان دارای همسر 
مبتال به اعتیاد در سالن خانه اندیشمندان عل�م انسان� برگزار شد.

کمیته زنان



کمیته آموزش
با ت�جه به اهمیت آم�زش در فعالیت

به  (ع)،     عل�  امام  جمعیت   های 
فعالیت های  نم�دن  همگرا  منظور 
جمعیت در مراکز مختلف این کمیته 
شکل گرفت. در این کمیته عالوه بر 
آم�زش های درس�، فعالیت های ف�ق 
برنامه و... رصد م� ش�د و محت�اهای 
تهیه شده، روش های ن�ین و خالقانه 
اشتراک  به  آم�خته  درس های  و 

گذاشته م� ش�د.

کمیته حقوقی
وکالی  و  حق�ق  دانش آم�ختگان  و  دانشج�یان  مشارکت  با  (ع)  عل�  امام  جمعیت  حق�ق�  کمیته  
دادگستری،  به ارائه  حمایت حق�ق� م�رد نیاز در حیطه  فعالیت های این سازمان مردم نهاد م� پردازد. 
وکالت از زنان و ک�دکان بزه دیده یا نیازمند حمایت در محاکم دادگستری، پیگیری قضایی جرائم با 
استفاده از ظرفیت هایی مانند ماده ٦٦ قان�ن آیین دادرس� کیفری، ارائه  ی مشاوره ی حق�ق� به مددکاران 
جمعیت و اشخاص تحت پوشش، آم�زش مستمر مسائل مبتال به حق�ق� به مددکاران و دیگر  اعضای 
جمعیت، برگزاری سمینارها و همایش های علم�-پژوهش� و مطالبه  اصالح ساختارها و فرآیندهای 
مربوط به زنان و ک�دکان در سراسر کش�ر و هم افزایی با فعالین و پژوهشگران حق�ق ک�دک در ایران و 

دیگر نقاط جهان از اهم فعالیت های این کمیته است.
کمیته مددکاری

مددکاران اجتماع� هم�اره در صف مقدم نبرد با آسیب های اجتماع� هستند. آن ها در جست وج�ی 
بهبود کیفیت زندگ�، آگاه سازی،کاهش آسیب و ت�انمند سازی افراد آسیب دیده در مناط� حاشیه و در پی 
مقابله با پدیده کار ک�دک، اعتیاد و… حض�ری ایثارگ�نه و آگاهانه دارند. کمیته مددکاری فعالیت های 

مددکاری در خانه های ایران� را با یکدیگر همس� م� نماید.
پيگيری و تسهیل ورود ك�دكان محروم از تحصيل (و بازمانده) به مدرسه و چرخه تحصيل  -

سع� در خروج ك�دكان از چرخه كار   -
كمك به ترك اعتياد(ک�دک و خان�اده) و تسهيل اين امر   -

است�داد يابی و ت�انمندسازی زنان و ك�دكان   -
پيگيری م�ارد ک�دک آزاری  با كمك تيم حق�ق�   -

سع� در ریشه یابی علل و ع�امل خش�نت، بزه و...  -
١٧



کمیته سرمایه انسانی
حضــور  از  بردن  بهره  و  تجربيات  و  دانش  انتقال  همچنين  و  داوطلبان  دانش  ســطح  ارتقا  جهت 
متخصــصــين در زمینه های اجتماع� مختلف کارگاه های آم�زش� ت�سط این کمیته برگزار گردید. برخ� از 

عناوین این کارگاه ها به شرح ذیل است:
مبان� مدد کارِی اجتماع�  -

روانشناس� بل�غ  -
مهارت ارتباط با ك�دك  -

طرح درس ن�یس�، نح�ه تدريس دروس پایه  -
-  آشنايی با جمعيت و جلسات معارفه

-  مقابله با ک�دک آزاری
-  کارگاه های مدیریت� و کار گروه�

-  ت�انمندسازی زنان و اثر آن بر كاهش فقر
كارگاه های کارآفرین� اجتماع� ويژه داوطلبان جمعيت امام عل�(ع)  -

-  الگ�ها و مدل های مددكاری مداخله ای در ارتباط با زنان و ك�دكان آسیب دیده
كارگاه های مهارت های زندگ�  -

آم�زش کمک های اوليه و امدادرسان� در بالیای طبی��  -
-  نقاش� درمان� با تلفيق بازی درمان�

آم�زش حفظ محیط زیست  -
        

کمیته شناسایی
از ک�چه گردی و شناسایی در محالت حاشیه تا کشف معضالت و 

تالش برای کاهش یا رفع آن ها…
یافتن خان�اده هایی که صدایشان به هیچ کس نرسیده، حض�ر در 
ت�سط  ناامن،  دلیل شرایط  به  ب�ضاً  که  خانه هایی  و  محله ها 
نهادهای دیگر شناسایی نشده و ریشه یابی معضالت اجتماع� 
پنهان اما گسترده، گ�شه ای از اهداف ت�یین شده برای اعضای 
کمیته شناسایی جمعیت است. این کمیته فعالیت های خ�د را از 
سال ١٣٨٥ آغاز نم�د و  به ص�رت متمرکز به اجرای برنامه های 

مددکاری، آم�زش�، خدمات� و… در سراسر ایران پرداخت.

۱۸



باشگاه فرهنـــــگی-۳
     ورزشــــی پرشیـــــــن



باشگاه پرشين اولين باشگاه ورزش� مختص ك�دكان محالت حاشيه  است که در حال حاضر بيش 
کیک  کاراته،  میدان�، شنا،  و  دو  والیبال،  ف�تبال،  از  اعم  ورزش�  رشته های مختلف  در  تيم   ٨٠ از 

بوکس، کریکت، هندبال و ژیمناستیک دارد
برگزاری ليگ هاى سراسرى ورزش� تحت عن�ان ليگ پرشين در رشته هاى ف�تبال و دووميدان� برای 

دختران و پسران از دیگر فعالیتهای این باشگاه است.

 تأسیس: ١٣٨٥
 جامعه هدف: کودکان و نوجوانان محالت حاشیه

 تعداد مراکز فعال در زمینه ورزش: بیش از ٣٠ مرکز
 تعداد استان: فعالیت در بیش از ١٩ استان کشور

 ورزشکاران تحت حمایت: بیش از١٥٠٠ نفر(دختر و پسر)

تشکیل تیم های
 ورزشی

برگزاری و شرکت 
در لیگ ها و
 تورنمنت ها

استعداد یابی
ورزشی

پژوهش های
اجتماعی و ورزشی

مطالبه گری
از مسئولین

تشکیل تیم های
 منتخب و برگزاری 

اردوهای تمرینی
 برای آن ها

۲۰



تیم های منتخب 
میدان�  دو  و  پسران  ف�تبال  دختران،  والیبال  هفتگ�  مستمر  تمرینات  برگزاری 

دختران و پسران
فوتبال 

 ١٠٠٠ به  نزدیک  و حض�ر  برای پسران  ف�تبال بص�رت ساالنه  لیگ کش�ری  برگزاری 
بازیکن در هر دوره. از سال ١٣٩٤

رزمی 
استان�،  تک�اندو کسب مدال های  بوکسینگ،  کاراته، کیک  در رشته های  فعالیت 

کش�ری و بین الملل�
والیبال

برگزاری لیگ والیبال
دو میدانی

برگزاری لیگ کش�ری دو میدان� بص�رت ساالنه برای دختران و پسران با حض�ر بیش 
از ٣٠٠ ک�دک. از سال ١٣٩٦

سایر رشته ها
هندبال، شطرنج،  ژیمناستیک،  شنا،  رشته های  در  فعالیت  کریکت،  لیگ  برگزاری 

ایروبیک و آمادگ� جسمان� 

٢١



سمینارهــــا، همایـــش۴
    و نشست هـــــــای علمی



سمینارها
بنا بر ماهیت دانشج�یی جمعیت امام عل� (ع) که  خاستگاه آکادمیک دارد و بیشتر اعضاء در آن 
دانش  ارتقاء  اجتماع� در جهت  یابی معضالت  ریشه  نظر م� رسد  به  تفکر علم� هستند،  دارای 
اجتماع� و نزدیک ساختن تجربیاِت ملم�س با افکار عم�م� از مهمترین دالیل برگزاری سمینارها 

است. 
سایر اهداف این برنامه ها شامل م�ارد ذیل است:

- آگاه� رسان� اجتماع� و گش�دن چشمان جامعه بر عم� و شدت معضالت
- مطالبه گری از مسئ�الن و ارگان های مرتبط

- طرح مسئله و ارائه و دریافت راهکار
- انتقال تجربیات و افزودن بر دانش آکادمیک در خص�ص واقعیت های حاشیه.

سمینار تخصص� ک�دکان کار
٣ ال� ٧ اسفند ماه ١٣٩٢ – دانشگاه شریف، بهشت� و عالمه طباطبایی

سمینار تخصص� کار ک�دکان با هدف طرح معضل کار ک�دک، معرف� جغرافیای کار ک�دک در ایران 
و نقش اقشار مختلف اجتماع در جهت رفع آن برگزارشد. 

سمینار اعتیاد ک�دکان در محالت معضل خیز
٢٦ و ٢٧ بهمن ماه ١٣٩٣ – دانشگاه تهران

نبود مت�ل� مشخص� براي رسيدگ� به وضعيت اين ك�دكان، همچنين كمبود مراكزی براي درمان و 
رهايی از اعتياد، اعضاء جمعيت را بر آن داشت تا در قالب سميناری علم� و پژوهش� به طرح اين 
معضل بپردازند و از كارشناسان ح�زه اعتياد دع�ت كنند تا راهكارها و نظراتشان را در اين زمينه ارائه 

كنند. دبیرخانه اعتیاد ک�دک پیگیر این امر تا به امروز است.

سمینار ازدواج ک�دکان در سک�نت های فقیر نشین
٢٠ آذر  ماه ١٣٩٥ – دانشگاه علم و صن�ت

اردیبهشت ١٣٩٦ – دانشگاه عالمه طباطبائ� و برگزاری نشست در دانشگاه شهر شیراز
پژوهش های جمعیت امام عل�(ع) در مناط� حاشیه نشان م� دهد پدیده ک�دک همسری به عن�ان 
پیامد جانبی حاصل شده از فقر و اعتیاد در این محالت است. ازدواج ک�دک که در بسیاری از م�ارد فروش 

ک�دکان محس�ب میش�د قربان� کننده ک�دک� و است�داد های کم نظیر ک�دکان است.

٢٣



۲۴

سمینار ک�دک آزاری در سک�نت های فقیرنشین
٢٨ و ٢٩ بهمن ماه ١٣٩٦ – دانشگاه تهران و دانشگاه های شهرهای قم، مشهد و ساری

و  مناط� حاشیه  در  مددکاری  کار  ٢ دهه  از  بیش  تجربه  را م� ت�ان  این سمینار  برگزاری  از  هدف 
مشاهده تب�ات فقر و نابرابری ک�دکان� ذکر کرد که تنها ت�قعشان از زندگ� کمتر تحقیر شدن و آزار 
دیدن است. ک�دکان� که متاسفانه ان�اع آزار اعم از جسم�، جنس�، عاطف� و غفلت  برایشان تبدیل 

به زندگ� روزمره شده است. دبیرخانه ک�دک آزاری تا به امروز پیگیر این امر است.
سمینار سیل سراسری ایران

٨ و ٩ مرداد ماه ١٣٩٨ – دانشگاه شریف
این همایش، با دع�ت از کارشناسان ح�زه های مربوطه و ارائه تجارب و درس آم�خته های مدیریت 
بحران، به سهم خ�د در مسیر بهبود کنشگری امدادی نقش آفرین� کرده و ضمن طرح س�ال در م�رد 
مهمترین چالش های مدیریت بحران، به ارائه راهکارهایی در خ�ر به اساس� ترین مشکالت مرتبط با 

مح�رهای همایش پرداخت.
برگزاری صدها نشست تخصص� در زمینه معضالت اجتماع� در باشگاه ه�اداران جمعیت امام عل� 

و انتشار کتب مرتبط
نشست بررس� اعتياد ك�دكان و رويكرد خدمات و درمان آن  •

نشست نظریه های ت�انمندسـازی و تجربه های عمل� در مناط� حاشيه  •
نشست نقش فقر در باز ت�لید خش�نت  •

نشست «جغرافيای فقر» به مناسبت روز جهان� فقر غذايی  •
نشست بررس� وضعیت ک�دکان آسیب دیده حین کار  •

نشست بررس� ک�دک آزاری در مناط� حاشیه  •
نشست روز جهان� پیشگیری از سرطان  •

نشست بررس� وضعیت مهاجران به لحاظ اجتماع� و حق�ق�  •



فعالیت های امدادی۵
     در مواقــــع بحــــــران



فعالیت های جمعیت در چرخه بحران های طبیعی، محدود به امدادرسان� نشده و اعضای جمعیت 
در تالش اند تا با تسهیل فرآیند آگاه� مردم ساکن در بافت های آسیب پذیر نسبت به بالیای طبی��، 
به ارتقا تاب آوری ج�امع محل� کمک کنند. همچنین، در سال های اخیر فعالیت های مت�ددی برای 
ارتقا سطح آمادگ� و کاهش زمان امدادرسان� و افزایش کارایی خدمات امدادی، ص�رت گرفته است. 
در هنگام وق�ع بالیای طبی�� جمعیت م� ک�شد در سه سطح ک�تاه مدت، میان مدت و بلندمدت، 

اقدامات الزم را انجام دهد.

ک�تاه مدت:
-  اعزام امدادگران داوطلب و متخصص در زمینه های شناسایی، مددکاری، پزشک� و ... 

-  امدادرسان� در زمینه خدمات و کاالهای حیات� به آسیب دیدگان از زلزله، سیل و ... شامل ت�زیع 
بسته های غذایی و بهداشت�، وسایل گرمایش�، چادر و ... 

-  کمک های خاص برای احیای زندگ� روزمره و بازیابی روحیه عم�م� مردم منطقه آسیب دیده. 
*در نظر گرفتن مالحظات و ارزش های فرهنگ� در هنگام امدادرسان� و نیز ت�جه به نیازهای خاص 

گروه های سن� مختلف، از اص�ل مهم فعالیت های امدادی این نهاد مردم� است.
میان مدت: 

-  فراهم کردن زیرساخت های حیات� م�قت؛ مانند ت�زیع تانکر آب 
-  اهدای م�ت�ربرق و ژنرات�ر و سایر تجهیزات ضروری برای احیای زندگ� 

بلندمدت: 
-  تجهیز یا ساخت مدرسه

-  اشت�ال زایی متناسب با پتانسیل های منطقه
-  تالش برای ارتقا تاب آوری ج�امع محل�، از طریق آگاه سازی مردم در خص�ص بالیای طبی��

جمعیت امام علی (ع) در بحران های ذیل حضور فعال داشته است:
-  زلزله بم - ١٣٨٢

-  زلزله ورزقان - ١٣٩١
-  زلزله کرمانشاه - ١٣٩٦

-  سیل سراسری – بهار ١٣٩٨
-  سیل جنوب و جنوب شرق- زمستان ١٣٩٨

۲۶



فعالیــــــت های ۶
    بخـــش بین المـــلل



مدون  هدف  نخستین 
به  «رسیدن  جمعیت: 
پایه  بر  است�ار  جهان� 
نگاه  با  صلح  و  عدالت 
ویژه به افراد آسیب پذیر 
است،  ک�دکان»  ویژه  به 
جمعیت  راستا  این  در 
تا  است  نم�ده  تالش 
فعالیت های امدادی خ�د 
نیروهای  کمک  با  را 
داوطلب و منابع بوم� در 
از  آسیب دیده  مناط� 
جنگ در کردستان عراق و 
افغانستان  همچنین 
بر  عالوه  دهد.  ت�سعه 
مقام  به  ت�جه  با  این 
سازمان  از  عام  مش�رت� 
ملل متحد، داوطلبان هر 
ساله در نشست های بین

به  ملل  سازمان   الملل� 
گزارشات  ارائه  منظور 
داوطلبانه  فعالیت های 

حض�ر م� یابند.

۲۸



۷. اقدامات انجـام شده۷
    به منظــور مقابلـــــه 
         با ویـــروس کـرونا



- برگزاری جلسه ستاد بحران جمعیت امام عل� (ع) در خص�ص شیوع ویروس کرونا
- برگزاری کارگاههای آم�زش� برای ک�دکان و مادران تحت حمایت جمعیت امام عل� 

- ضدعف�ن� کردن خانه های ایران�
- ت�طیل� م�قت تمام� خانه های ایران� و بازگشایی با اعمال پروتکل های بهداشت�

- برگزاری طرح «مادر نان داد» در راستای حمایت از کارآفرین� مادران سرپرست خان�ار
- نامه سرگشاده به وزیر بهداشت در خص�ص لزوم ت�جه به آسیب پذیری مناط� محروم

- ت�زیع پک بهداشت� بین خان�اده های تحت حمایت در تمام نمایندگ� ها در سراسر کش�ر
- ت�زیع پک بهداشت� مخص�ص ک�دکان زباله گرد و ک�دکان کار

- ت�زیع پک غذایی بین خان�اده های تحت حمایت در تمام نمایندگ� ها در سراسر کش�ر
- ت�زیع قرص های ویتامین در برخ� مراکز در خص�ص م�ارد م�رد نیاز 

- تدوین پروتکل مخص�ص فعالیت های اجرایی در زمان این بحران
- ت�زیع تجهیزات مخص�ص کرونا در بیمارستان در سطح کش�ر

- تهیه و ت�زیع ابزار آم�زش مجازی (تبلت و گ�ش� ه�شمند) به منظور حمایت تحصیل� و جل�گیری 
از ترک تحصیل ک�دکان در این بحران

۳۰



کالمی با شما

در جامعه ایران نهادهای کمک رسان قدمت دیرینه دارند و عمر برخ� حت� به بیش از صد سال          م�
 رسد، اما بحث جامعه مدن� و تشکل های اجتماع� در مقیاس گسترده و در معنای امروز آن شاید عمری 
کمتر از سه دهه داشته باشد. معنای تشکل اجتماع� با واژه هایی نظیر سرمایه اجتماع�، اعتماد و امید 

اجتماع�، شفافیت، کارایی، پاسخگ�یی و رعایت حق�ق انسان� عجین است. 
اعتماد  از  برخ�رداری  اندازه  به  مال�  کمکهای  میزان  امروزی،  امدادرسان  سازمان های  برای  شاید 
عم�م� حائز اهمیت نباشد. امروز باید از چرایی ها و علت ها سخن گفت و نگاه های تحلیل� و پرسش

 گر را نسبت به مسائل اجتماع� تق�یت کرد. یک تشکل مردم� به همان اندازه که به جامعه هدف 
ت�جه دارد، به کنشگران و فعاالن ح�زه اجتماع� نیز ت�جه دارد، به همان اندازه که گرسنگ� انسانها 

را مهم م� داند برای فکرهای گرسنه هم به فکر تامین خ�راک� مناسب است. 
جمعیت امام عل� از آخرین سال های دهه هفتاد با این نگرش شکل گرفت و اص�ل مشخص� چ�ن 
صلح بر پایه عدالت، مقابله با فقر و اهمیت به ک�دکان را در اول�یت قرار داد و تالش کرد تا بستری 
مناسب برای فعالیت و مشارکت اجتماع� و حض�ر مسئ�النه و پررنگ را برای همه شهروندان فراهم 
کند و در این عرصه امکان ظه�ر بیشتری به تحکیم پیوندهای انسان� و افزایش انسجام اجتماع� 
دهد. این تشکل مردم� چه در ت�ریف ساختارها و چه در شیوه فعالیت، هم�اره سع� کرده ارزش

رفتار  و  قان�ن گرایی  و عملکردی، تخصص گرایی، جمع گرایی،  مال�   هایی چ�ن صداقت، شفافیت 
مدن� را تق�یت کند. 

ما بر این باوریم که عالوه بر کاهش درد همن�عان، باید صدای آنها باشیم و آنرا به گ�ش جامعه به ویژه 
تصمیم گیران و تصمیم سازان برسانیم. در نگاه جمعیت امام عل� (ع) احساس مسئ�لیت، حساسیت 
نسبت به وضعیت سایر همن�عان به خص�ص ک�دکان و ایستادن مسئ�النه در کنار به ضعف افتادگان 
اجتماع و بیان حکایت آنها برای جامعه، ایجاد فضای گفتگ� و جستج� در جهت کاهش دردهای اجتماع�، 

جامه ای زیبنده بر تن هر شهروند عالقمند به ت�ییر وضعیت اجتماع است.

زهرا رحیمی خامنه
مدیرعامل جمعیت امام علی(ع)






