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واحدهای و  مدیریت  برای   ،1۳99 سال  دوم   نیمۀ 
آموزش  روند  ادامۀ  در  پویا،  کار  یاریگران   مؤسسۀ 
سال داشت.  قرار  آن  به  مربوط  چالش های  و   آنالین 
تمام که  شد  آغاز  حالی  در   1۳99-1400  تحصیلی 
 برنامه ریزی ها بر اساس آموزش آنالین صورت گرفته
 بود. هر چند که به غیر از دوره هایی که شرایط کرونا
 به شدت خطرناک اعالم می شد، واحدهای مهارت های
 حرکتی، گفتاردرمانی و روان شناسی فعالیت و جلسات
حضوری صورت  به  خانواده ها  و  کودکان  با  را   خود 
عمومی روابط  و  مددکاری  مدیریت،  می دادند.   انجام 
بودند. ارائۀ خدمات مشغول  به  در فضای مؤسسه   نیز 
آنالین، آموزش  کیفیت  بهبود  راستای  در   همچنین 
دو یا  روزه  ده  زمانی  بازه های  در  دانش آموزان   برای 
حضوری و  انفرادی   ارزیابی  کوتاه  جلسات   هفته ای، 
 توسط مسئول آموزش برگزار می شد تا در صورت نیاز
انجام الزم  اقدامات  کودک،  معلم  توسط  رسیدگی   به 
 شود. کودکانی نیز که به علت شرایط خاص شخصی
 و خانوادگی، شرایط شرکت در کالس های آنالین در
درکالس های مدرسه  در  حضور  با  نداشتند،  را   خانه 

مجازی شرکت می کردند

 از دستاوردهای این دورۀ شش ماهه جذب دانش آموزان
چرخۀ به  کودک   ۸ بازگرداندن  مؤسسه،  به   جدید 
کنترل آموزش  کارگاه های  برگزاری  آنالین،   آموزش 
 خشم برای مادران و آموزش پیشگیری از کودک آزاری
 برای کودکان مؤسسه بود. همچنین برگزاری نمایشگاه
از مجموعه   6 ارائۀ  و  خیال  رنگی  پنجره های   نقاشی 
 فعالیت های هنری کودکان مؤسسه در طی سال های
 گذشته از دیگر دستاوردهای این شش ماهه محسوب

می شود
 در گزارش پیش رو مشروح این فعالیت ها را به تفکیک

واحدها مالحظه خواهید کرد

مقدمه
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.
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فعالیت های بخش مدیریت و اجرا
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اقدامات جاری:
ــوزش  ــروژه آم ــزی مســتقیم پ ــت و برنامه ری   مدیری

آنالیــن همــراه بــا واحدهــای آمــوزش و مــددکاری 
ــه و  ــا در مؤسس ــی کرون ــرایط بحران ــت ش   مدیری
ــرای  ــرایط ب ــب ش ــر حس ــات الزم ب ــاذ تصمیم اتخ
حفــظ ســالمت نیروهــا، داوطلبیــن و دانش آمــوزان و 
تدویــن شــیوه نامه ها و پروتکل هــای الزم در ایــن 

ــا همــکاری کارگــروه بهداشــت زمینــه ب
ــاز  ــورد نی ــتی م ــات بهداش ــن ملزوم ــت تأمی   مدیری
مؤسســه، دانش آمــوزان و خانواده های شــان در ایــام 

ــا  کرون
  مدیریــت توزیــع بســته های مــواد خوراکــی و پوشــاک 
ــوزان و دیگــر خانواده هــای  ــرای خانواده هــای دانش آم ب

ــه شــدت نیازمند ب
ــره  ــأت مدی ــات هی ــم جلس ــه و منظ ــزاری ماهان   برگ
ــات  ــط هی ــتگذاری کالن توس ــاوره و سیاس ــت مش جه

ــره مدی
ــا  ــه ب ــا روزان ــی ی ــتمر هفتگ ــات مس ــزاری جلس   برگ

ــا  ــه واحده ــای هم ــئولین و نیروه مس
  نظــارت بــر بخش هــای مختلــف مؤسســه ) نظــارت 

و  مالــی  و  مــددکاری  بخش هــای  بــر  مســتقیم 
ــا( ــایر واحده ــر س ــتقیم ب ــر مس ــارت غی نظ

ــزوم  ــورت ل ــن و در ص ــات آنالی ــات و جلس   مکاتب
ــه  ــط از جمل ــای مرتب ــا نهاده ــتمر ب ــوری مس حض
شــهرداری، شــورای شــهر، اداره بهداشــت وزارت 
ــودکان کار  ــاری ک ــبکه ی ــتی و ش ــت، بهزیس بهداش
  جلســات مســتمر بــا اسپانســرها و یاریگــران مالــی 

و ارائــه دهنــدگان خدمــات داوطلبانــه بــه مؤسســه 

پروژه های خاص:
ــا  ــاط ب ــزاری در ارتب ــا دو خبرگ ــه ب ــام مصاحب   انج

ــیب ــرایط آس ــودکان در ش ک
ــا و  ــزاری پروژه ه ــت برگ ــی جه ــع مال ــن مناب   تأمی

حقــوق و مزایــای پایــان ســال
  افزایش همکاری های مستمر با شبکه یاری

ــات  ــتمر جلس ــی و مس ــزاری هفتگ ــت برگ   مدیری
ــص و  ــم متخص ــک تی ــط ی ــی توس ــیقی درمان موس

ــه ــودکان مؤسس ــرای ک ــرب ب مج
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جداول و نمودارها:
  نمــودار کّمــی جلســات مدیریتــی داخلــی و بیرونــی 
ــوع 291  ــال 99 ) در مجم ــاه دوم س ــش م ــی ش ط

جلســه(
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واحد ادارى، 
مالى 

واحد روابط 
عمومى 

هئت مدیره شوراى اجرایى واحد روانشناسى واحد آموزش واحد مددکارى  اسپانسرها  نهاد هاى مدنى و 
حکومتى 

دستاوردها:
بــا  درمانــی  برگــزاری موفــق دورۀ موســیقی    
همــکاری تیــم تخصصــی و واحــد روان شناســی 
مؤسســه بــه عنــوان یکــی از معــدود مؤسســاتی کــه 
ارائه دهنــدۀ چنیــن خدماتــی بــه کــودکان در شــرایط 

ــتند ــیب هس آس
  اضافــه کــردن ۳  اسپانســر جدیــد بــه لیســت 

حامیــان مؤسســه



۸

اقدامات جاری:
  برگزاری کالس های مجازی در دورۀ پیش از دبستان و ابتدایی از کالس 

اول تا پنجم هر هفته از شنبه تا چهارشنبه 
  دائر بودن مدرسۀ مجازی از 9 صبح تا 12 ظهر )هر روز صبح دانش آموزان موظف بودند 
که در کالس های مجازی حاضر شوند و در فعالیت های آموزشی مشارکت قابل قبول داشته باشند.(

فعالیت های واحد آموزش



9

ــه  ــر تدریــس تمــام کتاب هــای درســی و ن   تمرکــز ب
فقــط ۳ درس اصلــی شــامل فارســی، ریاضــی و علــوم 

  تنظیم ماهیانۀ طرح درس هایی توسط آموزگاران 
  تنظیــم برنامــۀ هفتگــی و آموزشــی 6 ماهــه در ابتــدای 

ســال تحصیلــی توســط مســول آموزش مؤسســه 
  داده نشــدن ارزیابی هایــی بــه صــورت کمــی کارنامه ای 

بــه دانــش آمــوزان طبق توافــق شــورای معلمان 
ــد  ــه واح ــری ب ــد پیگی ــوارد نیازمن ــۀ م ــاع ماهیان   ارج

ــی  ــد روان شناس ــی و واح ــددکاری اجتماع م
  اهــدای بســته های لــوازم التحریــر بــه کــودکان 

ــاه  ــن 6 م ــی ای ــار در ط ــه دو ب مؤسس
  ارجــاع مــوارد غیبــت، تغییــر رفتــار و یــا کــودک آزاری 

کالمــی یــا فیزیکــی بــه مــددکار اجتماعــی مؤسســه
  برگــزاری مســتمر و هفتگــی جلســات گروهــی ارزیابی 
وضعیــت کودکان بــا مدیریت، روان شناســی و مــددکاری  

پروژه های خاص:
  اجــرای پــروژۀ آشــنایی بــا مدرســه و هم کالســی ها 

ــاه مهر در م
ــدا و  ــب یل ــنت ش ــا س ــنایی ب ــروژۀ آش ــرای پ   اج

ســاخت و طراحــی مــوارد مربــوط بــه ســفرۀ آن 
توســط کــودکان و خانواده هــا در مــاه آذر

  اجــرای پــروژۀ آشــنایی بــا عیــد نــوروز و ســاخت و 
طراحــی مــوارد مربــوط بــه ســفرۀ هفت ســین از جمله 
ــان در  ــودکان و خانواده های ش ــط ک ــد توس ــبزۀ عی س

بهمــن و اســفند 

دستاوردها:
  بازگردانــدن ۸ کــودک بــه چرخــۀ آمــوزش آنالیــن 

بــا همــکاری واحــد مــددکاری اجتماعــی 
ــای  ــا معلم ه ــزی ب ــه برنامه ری ــزاری 25 جلس   برگ
واحــد آمــوزش بــه صــورت آنالیــن کــه از ایــن میــان 
ــی  ــد روان شناس ــا واح ــترک ب ــۀ مش ــه، جلس ده جلس
بــوده و بــه نوعــی بــرای معلم هــا جلســات آموزشــی 

ــت.  ــده اس ــوب می ش ــی محس تربیت
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 فعالیت واحد روانشناسی 
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اقدامات جاری:
  شــش نفــر داوطلــب و دو نفــر 
روان شــناس موظــف کار روان درمانــی و 
مشــاوره را بــه شــکل منســجم پیــش 

برده انــد.
ــودن کالس هــا،  ــن ب   علیرغــم آنالی
روان شــناس ها جلســات خــود را در 
ــا  ــوری ب ــکل حض ــه ش ــه و ب موسس

ــد. ــام داده ان ــودکان انج ک
  جلســات روتین بیــن روان شناســان و 
مــددکار موسســه جهــت تبادل نظــر در 
رابطه بــا کــودکان و نیازهــای درمانی و 

اجتماعــی آنهــا برگزار شــده اســت. 
  به مقتضــای کار گروهی در موسســه 
ــم  ــه ه ــور ب ــات کاری حض در جلس

رســانده شــد.
  ماهیانــه گزارش هــای عملکــردی به 

مدیریــت مؤسســه ارائه شــد.
  یادداشــت های کوتاه جهت انتشــار در 
اینســتاگرام و نیــز مقاالت ترجمه شــده 

جهت انتشــار در ســایت در اختیــار واحد 
روابط عمومی گذاشــته شــد.

ــب  ــای داوطل ــا نیروه ــه ب   دو جلس
جهت معرفــی قوانین موسســه و روش 
کار در ابتــدای آغــاز بــه کار ایشــان و در 
ــرور  ــی و م ــت ارزیاب ــال جه ــان س پای
ــزی  ــده، برنامه ری ــام ش ــای انج کاره
ــگزاری از  ــی و سپاس ــال آت ــرای س ب
خدمــات داوطلبانــه ایشــان برگزار شــد.
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دستاوردها:
 کار درحــوزه آســیب نیازمنــد همــکاری بســیار نزدیک 
تمــام گروه هــای تخصصی شــاغل در موسســه اســت. 
یکــی از دســت آوردهای مجموعــه در شــش مــاه دوم، 
ــا  ــودکان ب ــت ک ــی وضعی ــات ارزیاب ــزاری جلس برگ
حضــور مدیــر مجموعــه، مــددکار، دو روانشــناس 
ــود. درنتیجــه  موظــف موسســه و مســئول آمــوزش ب
جلســات برگــزار شــده مداخــالت گروهــی و هماهنگ 
ــدادی از  ــد و تع ــام ش ــی انج ــل قبول ــرعت قاب ــا س ب
کــودکان مؤسســه کــه پیــش از آن عمــاًل همــکاری 
ــب  ــیر مناس ــه مس ــتند، ب ــه نداش ــا مدرس ــبی ب مناس
بازگردانــده شــدند. نتایــج ایــن جلســات آنقــدر مثبــت 
ــی  ــتاوردهای تیم ــز دس ــه ج ــده اســت ک و راضی کنن

ــود. ــف می ش ــته توصی ــاه گذش ــش م در ش
 جــذب همــکاری خانــم دکتــر خنــدان دل بــا دوازده 
ــز  ــب نی ــروی داوطل ــوان نی ــه عن ــابقه کار ب ــال س س
ــور  ــا حض ــود. ب ــوب می ش ــت آوردها محس ــز دس ج
ــه  ــوص ارائ ــر در خص ــه بهت ــکان مداخل ــان ام ایش
روان درمانــی و مشــاوره بــه والدیــن کــودکان فراهــم 

شــده اســت. 

پروژه های خاص:
 شــرکت یکــی از روان شناســان مؤسســه در پــروژه 

مؤسســه کــودکان  موســیقی درمانی 
  جــذب شــش داوطلــب در واحــد روان شناســی و برگــزاری 

دروه هــای آموزشــی درحیــن خدمــت بــرای آنهــا
  برگــزاری کارگاه هــای فرزندپــروری بــرای مــادران و پدران 
بــا حضور یکــی از روان شناســان موظــف و مددکار مؤسســه
 برگــزاری جلســات آمــوزش خودمراقبتــی در برابــر آزارگــری 

جنســی بــرای کــودکان
 برگــزاری یــک جلســه آموزشــی آنالیــن دربــاره مفهــوم 

ــرای گــروه موســیقی درمانی  ــده ب آســیب پیچی
  برگــزاری یک جلســه آموزشــی بــا محوریــت ارزیابی یک 
مــورد از تجربــه واقعــی در کالس درس، بــرای معلمــان بــه 

ــکل آنالین ش
  برگــزاری کارگاه مجــازی و آنالیــن »شــناخت و مقابلــه 
بــا خســتگی ناشــی از شــفقت« بــرای نیروهــای موظــف و 

داوطلبــان مؤسســه



1۳

آمار  عنوان

249 جلسه مشاوره / روان درمانی ارائه مشاوره به کودکان و والدین ایشان

17 جلسه جلسات روان شناسان با مددکار

1 جلسه  برگزاری کارگاه آموزش خودمراقبتی در برابر آزارگران
جنسی به نیروهای داوطلب روان شناسی در موسسه

۳ جلسه  برگزاری کارگاه آموزشی به داوطلبین روان شناسی در
موسسه جهت ارتقای عملکرد حرفه ای

۳ دوره  برگزاری کارگاه ) هر دوره پنج جلسه( خودمراقبتی
جنسی در برابر آزارگران جنسی برای کودکان

جداول و نمودارها: 



14

1 جلسه
 برگزاری کارگاه آموزش مفهوم آسیب پچیده برای

داوطلبان گروه موسیقی درمانی

12 جلسه
شرکت در جلسات ارزیابی وضعیت کودکان

)جلسات گروهی(

4 جلسه  جلسه آموزش فرزندپروری برای مادران با همراهی
مددکار

1 جلسه  جلسه آموزش فرزندپروری برای پدران با همراهی
 مددکار

1 جلسه  یک جلسه بازآموزی برای معلمان با محوریت تحلیل
کیس

4 جلسه  جلسات مختلف با همکاران در موضوعات متفاوت
برای پیش برد بهتر کار گروهی

۳ مقاله ترجمه مقاله جهت انتشار در سایت
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اقدامات جاری:
پاییز 1۳99

  تعداد ارجاعات درمانی: ۳4 مورد
  تعــداد مداخلــه در بحــران و پیگیری هــا: 

ــورد 56 م
  تعداد بازدید منزل: 16 مورد

فعالیت های واحد مددکاری اجتماعی



16

  تعداد مصاحبه های مددکاری اجتماعی: 27 مورد
ــده:   ــدا ش ــالم اه ــی و اق ــای مال ــت کمک ه   لیس
نــوار  اهــدا  نفــر،  درمانــی ۳5  پرداخــت هزینــه 
بهداشــتی بــه 4 دختــر بــه صــورت ماهیانــه، اهــدای 
ــدا  ــواده، اه ــه 17 خان ــرغ ب ــرده و م ــت چرخک گوش
ــه،  ــورت ماهیان ــه ص ــودک ب ــه دو ک ــک ب شیرخش
اهــدا پــک مــواد غذایــی بــه همــۀ خانواده هــا، اهــدا 
ــف و  ــوازم تحریر،کی ــدا ل ــواده، اه ــه 20 خان ــوه ب می
کتــاب بــه 100 نفــر، اهــدا پــک بهداشــتی بــه همــۀ 
خانــواده هــا، اهــدا بســته مــواد غذایــی بــه 10 خانواده 
ــواب  ــت خ ــرش و رخ ــدا ف ــه، اه ــورت ماهیان ــه ص ب
ــواده،  ــه 9خان ــاری ب ــدا  بخ ــواده، اه ــک خان ــه ی ب
ــودک،  ــه 100 ک ــوراب ب ــش و ج ــن، کف ــدا کاپش اه
اهــدا پــک یلــدا شــامل آجیــل، میــوه، شــال گــردن، 
ــل و  ــه صــد کــودک، اهــدا موبای دســتکش و کاله ب
تبلــت بــه چهــار کــودک، پرداخــت هزینــه بیمارســتان 
مــادر یکــی از کــودکان بــه مبلــغ ۳200000 تومــان

  شارژ بسته اینترنت: 94نفر به صورت ماهیانه

زمستان1399
  تعداد ارجاعات درمانی: 6۸ مورد

  تعداد مداخله در بحران و پیگیری ها: 79 مورد
  تعداد بازدید منزل: 25 مورد

  تعداد مصاحبه های مددکاری اجتماعی: 2۳ مورد
ــده:   ــدا ش ــالم اه ــی و اق ــای مال ــک ه ــت کم   لیس
اهــدا بســته کامــل مــواد غذایــی بــه 10 خانــواده بــه 
ــه  ــه، اهــدا شــیر خشــک و پوشــک ب صــورت ماهیان
دو کــودک بــه صــورت ماهیانــه، اهــدا نــوار بهداشــتی 
ــل و  ــدا موبای ــه، اه ــورت ماهیان ــه ص ــر ب ــه 5 دخت ب
ــای  ــه ه ــت هزین ــودک، پرداخ ــه ک ــه س ــت ب تبل
ــای مــادر  درمــان ۳۸ نفــر، پرداخــت هزینــه عمــل پ
یکــی از کــودکان بــه مبلــغ 6۳00000 تومــان، تهیــه 
ــت  ــر تبل ــودکان، تعمی ــر از ک ــک نف ــرای ی ــک ب عین
دو نفــر از کــودکان، اهــدا گوشــت چرخکــرده بــه 20 
نفــر از خانــواده هــا، اهــدای  مانتــو، پیراهــن، شــلوار 
ــی  ــواد غذای ــوراب و بســته های م ــش و ج ــن، کف جی

ــه 150 کــودک ب
  شارژ بسته اینترنت: 94 نفر
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 پروژه های خاص:
ــه  ــرل خشــم ب   طــرح آمــوزش کنت
ــکاری  ــا هم ــرح ب ــن ط ــادران: ای م
واحــد روانشناســی اجــرا شــد. بــه ایــن 
صــورت کــه بــرای ده نفــر از مــادران 
جلســات هفتگــی بــا عنــوان تربیــت 

ــد در 5 جلســه برگــزار شــد. فرزن
 طــرح آمــوزش پیشــگیری از کــودک 
آزاری:  واحــد مــددکاری اجتماعــی 
بــا همــکاری واحــد روانشناســی 
ــدای زمســتان شــروع  مؤسســه، از ابت
بــه برگــزاری کارگاه پیشــگیری از 
کــودک آزاری بــرای کودکان موسســه 
نمــوده اســت. کارگاه هــا بــرای همــه 
ی کــودکان برگــزار خواهــد شــد و تــا 

ــه دارد. ــتان ادام ــل تابس فص

دستاوردها:
  افزایــش آگاهــی کــودکان و والدیــن 

نســبت بــه کــودک آزاری جنســی

 یادگیــری و اجــرای مهــارت کنتــرل 
خشــم توســط مــادران

  کاهــش آمــار تعــداد کودکانــی کــه 
بــه دلیل نداشــتن گوشــی هوشــمند از 
شــرکت در کالس هــا محــروم شــده 
بودنــد از طریــق تهیه و تعمیــر موبایل 

ــط موسسه توس
  جلوگیــری از پیشــرفت بیمــاری 
ــوری  ــدام ف ــل اق ــه دلی ــودکان ب درک
  اهــدا پــک مــواد غذایی بــه کودکانی 
ــی  ــر شــدید زندگ ــرایط فق ــه در ش ک
مــی کننــد و کاهش ســوء تغذیــه آنها
  ارتبــاط مســتمر بــا اسپانســرها و ارائه 
گــزارش بــه آن هــا موجــب افزایــش 
اعتمــاد و جلــب حمایــت هــای 

ــت. ــده اس ــتری ش بیش
 لینک هــای درمانــی رایــگان اعــم از 
روانپزشــک، دندان پزشــک، متخصص 
گــوش، حلق و بینی، وکیــل و ... میزان 
دسترســی خانواده هــا به امکانــات مورد 

نیــاز را فراهــم کرده اســت.
  کمک هــای نقــدی و غیــر نقــدی با 
تشــخیص واحــد مدیریت و مــددکاری 
ــه  ــای اولی ــع نیازه ــه رف ــی ب اجتماع
ــراد تحــت پوشــش کمــک کــرده  اف

اســت.
 مداخــالت واحــد مــددکاری اجتماعی 
در رابطــه بــا کــودک آزاری منجــر بــه 
ــی از  ــل در برخ ــن معض ــش ای کاه

ــت. ــده اس ــا ش خانواده ه
 جلســات مشــاوره فــردی بــا مــادران 
تعامــالت  در  توان افزایــی  باعــث 

ــت.  ــده اس ــا ش ــی آنه خانوادگ
 افزایــش آگاهــی نســبت بــه وضعیت 
ــه  ــودکان ب ــتی ک ــی و معیش خانوادگ

واســطه ی انجــام بازدیــد منــزل
 مداخلــه در بحــران در مــواردی منجر 
بــه کاهــش آســیب در خانــواده هــای 

تحــت پوشــش گردیــده اســت. 
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جداول و نمودارها:
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 فعالیت های کارگروه گفتاردرمانی 
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اقدامات جاری:
  ارزیابــی و شــروع مداخــالت درمانــی بــرای کودکانــی کــه 
ــه واحــد  از بخش هــای روانشناســی و آمــوزش مؤسســه ب

گفتاردرمانــی ارجــاع داده شــده بودنــد
ــزوم(    ارزیابــی و شــروع مداخــالت درمانــی )در صــورت ل
بــرای کــودکان پیش دبســتانی کــه بــه تازگــی به موسســه 
وارد شــده و پیــش از ایــن ارزیابی هــای گفتاری نشــده بودند. 
  انجــام جلســات مســتمر گفتاردرمانــی بــرای هــر کــودک  

بــه طــور متوســط حــدود ۳0 دقیقــه 
ــت  ــادران جه ــدادی از م ــه تع ــاوره های الزم ب   دادن مش
چگونگــی انجــام تمرینــات و هــم چنین پیگیری جلســات 

دستاوردها:
ــا از  ــی آنه ــات گفتاردرمان ــه جلس ــی ک   در دانش آموزان
فصــل قبــل در حــال انجــام بــوده اســت، پیشــرفت های 
ــه خصــوص  ــری )ب ــای یادگی ــی در زمینه ه بســیار خوب
ریاضیــات(، حافظــۀ فعــال، حافظــۀ شــنیداری و بینایــی، 
طبقه بنــدی، ارتباطــات پایــه و اجتماعــی مفاهیــم و 

تضادهــا، شــناخت و... حاصــل شــده اســت.

جداول و نمودارها:

تعداد جلسات برگزار شده نوع مداخالت  تعداد کودکانی که مورد
مداخله قرار گرفتند

 تعداد کودکانی که ارزیابی
شدند

حدود 20 جلسه
 لکنت، حافظه، یادگیری،

 توجه و تمرکز، تمییز
شنیداری، تولید و تلفظ

7 12
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فعالیت های کارگروه مهارت های حرکتی
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اقدامات جاری:
ــوم،  ــای س ــد کالس ه ــوزان جدی ــی دانش آم   ارزیاب

چهــارم و پنجــم
  برگــزاری کالس دفــاع شــخصی بــرای پســر هــا  در 

روزهای ســه شــنبه 
  هماهنگــی بــا بخــش آمــوزش بــرای کیــس 

حرکتــی  وورک هــای 
  حضــور در مؤسســه و برگــزاری کالس هــای بــازی 
و حرکــت در روزهــای شــنبه، دوشــنبه و ســه شــنبه 

ــدن  ــاده ش ــرای آم ــی ب ــات تخصص ــه تمرین   ارائ
ــای  ــام دادن فعالیت ه ــر انج ــرای بهت ــوزان ب دانش آم

ــه روزان
ــدن،  ــی ب ــادل، هماهنگ ــازی، تع ــاب ب ــوزش طن   آم
بازی هــای ریتمیــک، بــازی، آمادگــی جســمانی 
ــاپ هــا، بازی هــای ایســتگاهی و  دریافــت هــا و پرت

بازی هــای واکنشــی
  آموزش هــای همســان) کمــک گرفتــن از خــود 

ــوزان( ــش آم دان

دستاوردها:
حرکتــی  مهارت هــای  توجــه  قابــل  بهبــود   

ن ا ز مــو نش آ ا د
ــای  ــودکان در کالس ه ــه ک ــل توج ــرفت قاب   پیش

ــده ــزار ش ــی برگ ورزش
  تقویــت عضــالت دانش آمــوزان کــه بــه دلیــل ایــام 
قرنطینــه کرونــا در معــرض آســیب و تنبیلــی بوده انــد

ــام  ــوزان در ای ــی دانش آم ــی تحرک ــری از ب   جلوگی
ــا کرون

  انعطاف عضالت 



2۳

 فعالیت های واحد روابط عمومی 
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اقدامات جاری:

  برگــزاری جلســات مســتمر بــا مدیریــت و دیگــر واحدهــای مؤسســه و بررســی نیازمندی هــای آنهــا جهــت 
م ا قد ا

  برگزاری جلسات مستمر داخلی با اعضای روابط عمومی جهت برنامه ریزی و بررسی اقدامات
  ارتباط با انجمن های دانشجویی و دیگر نهادهای فعال در زمینۀ حقوق کودک

  به روز رسانی مستمر سایت و شبکه های اجتماعی شامل اینستاگرام، آپارات، تلگرام
ــا اسپانســرهای ســابق و فعلــی مؤسســه، اطــالع رســانی و گــزارش دهــی بــه آنهــا و همچنیــن    ارتبــاط ب

جــذب اسپانســرهای جدیــد و ارتبــاط بــا آنهــا
  تهیه گزارش های عملکردی، مالی و تصویری مؤسسه با همراهی دیگرواحدها

  ارتباط با داوطلبان سابق و فعلی مؤسسه و جذب داوطلب های جدید 
  مشارکت با واحد مددکاری در تأمین ماهیانۀ بسته های غذایی خانوارهای نیازمند موسسه 

ــۀ بســته های  ــت، گوشــی، هزین ــن مؤسســه شــامل تبل ــن نیازمندی هــای آمــوزش آنالی   مشــارکت در تأمی
ــر  ــت و لوازم التحری اینترن

  تولیــد محتواهــای تصویــری درگفتگــو بــا نیروهــای متخصــص مؤسســه در زمینــۀ چگونگــی مواجهــه بــا 
کــودکان در شــرایط آســیب

  همکاری با واحد مددکاری اجتماعی در تأمین بسته های بهداشتی مربوط به ایام کرونا
  همکاری با واحد مددکاری در تامین هزینه های درمانی کودکان مؤسسه و خانواده های شان
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پروژه های خاص:
  گزارش دهــی یــک ســاله از اجــرای طــرح دو هشــت و 

برگــزاری دورۀ یــک ســالۀ جدیــد ایــن طرح 
  برگــزاری مراســم رونمایــی مجــازی از دو اثــر هنــری 
»ســیمرغ« و »چهــل تکــۀ قصه گــو« بــه عنــوان دو اثــر 

جمعــی کــودکان مؤسســه در روز جهانــی کــودک
ــا واحــد روان شناســی در برگــزاری کارگاه    همــکاری ب
ــی از  ــتگی ناش ــا خس ــه ب ــناخت و مقابل ــازی » ش مج

ــه ــن مؤسس ــا و داوطلب ــرای نیروه ــفقت« ب ش
  اجــرای طــرح اهــدای کتــاب بــه کــودکان مؤسســه بــا 

همــکاری واحــد آمــوزش
  نوشــتن طــرح توســعۀ بهداشــت کــودکان مؤسســه بــا 
ــی  ــت اجرای ــی جه ــددکاری اجتماع ــد م ــکاری واح هم

ــال 1400 شــدن در س
ــی  ــای رنگ ــی » پنجره ه ــگاه نقاش ــزاری نمایش   برگ
خیــال« شــامل شــش مجموعــه از آثــار هنری کــودکان 
ــده اند ــده ش ــر آفری ــال های اخی ــی س ــه ط ــه ک مؤسس

ــودکان  ــری ک ــار هن ــازی آث ــری مج ــدازی گال   راه ان
مؤسســه در وبســایت و مســتند ســازی و ثبت فرایندهای 

آفرینــش ایــن آثــار در همــکاری بــا کارگــروه هنــر

ــودکان  ــرای ک ــدا ب ــۀ شــب یل ــۀ بســته های هدی   تهی
ــددکاری  ــد م ــا واح ــکاری ب ــان در هم و خانواده های ش
اجتماعــی )شــامل کفــش، لوازم التحریــر و مــواد خوراکی( 
ــودکان و  ــرای ک ــوروزی ب ــۀ ن ــته های هدی ــۀ بس   تهی
خانواده های شــان در همــکاری بــا واحــد مــددکاری 
اجتماعــی )شــامل پوشــاک، کفــش، لوازم التحریــر، مــواد 

غذایــی و نشــریه( 
  مستندســازی تصویــری فرایندهــای آمــوزش آنالیــن 

کــودکان 
  تولیــد محتــوای تصویــری مناســبتی مرتبــط بــا  طــرح 
دو هشــت روز، روز  داوطلــب، روز جهانــی کــودک، شــب 

یلــدا، نمایشــگاه نقاشــی، نــوروز و طــرح اهــدای کتــاب 

دستاوردها:
  برگــزاری نمایشــگاه پنجره هــای رنگــی خیــال شــامل 

شــش مجموعــه آثار کــودکان مؤسســه
ــری کــودکان    مستندســازی فرایندهــای آفرینــش هن
مؤسســه و بارگــزاری نســخۀ دیجیتــال همــۀ آثــار آنهــا 

در نمایشــگاه مجــازی و دائمــی ایــن آثــار 
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جداول و نمودارها:
 نمــودار کمــی تولیــد محتــوای واحــد روابــط عمومی 

در شــش مــاه اول 99:
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تعداد محتواهاى بصرى تولید شده 

عملکرد تولید محتواى واحد روابط عمومى 

تعدادپست هاى اینستاگرام تعدادپست هاى تلگرام تعداد محتواهاى وبسایت 


