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 بهار و تابستان 1400 نیز برای اهالی مؤسسه یاریگران

 کودکان کار پویا، همراه با دستاوردها و چالش های خاص

 خود بوده است. همه گیری کووید 19، همچنان ادامه

 داشته و امتداد روند اموزش آنالین، همچنان بخشی از

 چالش های جدی واحدها را تشکیل می دهد. هرچند که

 تجربه یک ساله اجرای این نوع آموزش، همه ما را به

 مهارت های مواجهه با این مسئله مجهزتر نموده. در عین

 حال که مانند شش ماهه گذشته، با رعایت پروتکل های

 بهداشتی، کالس های محدود آموزشی، جلسات بالینی

 روانشناسی، فعالیت های مددکاری اجتماعی، جلسات

  گفتاردرمانی و نیز کالس های مهارت های حرکتی در

مؤسسه و در سالن ورزشی اجرا می گشته

 از جمله دستاوردهای قابل ذکر مؤسسه در این دوره

 می توان به اضافه نمودن پایه ششم به مقاطع تحصیلی

 مؤسسه توسط واحد آموزش، برنامه ریزی گروه های پرورش

 نوجوان برای پایه های ششم در واحد روانشناسی، اضافه

 کردن لینک های درمانی داوطلبانه و رایگان توسط واحد

 مددکاری، آموزش تکنیک های کاراته و دفاع شخصی به

 دانش آموزان در کارگروه مهارت های حرکتی و ساخت

 مستندی کوتاه از زندگی یکی از کودکان کار مؤسسه در

واحد روابط عمومی اشاره نمود

 همراه ما باشید در گزارش کیفی و عملکردی فعالیت های

مؤسسه یاریگران کودکان کار پویا در شش ماهه اول 1400
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مدیریت و اجرا

اقدامات جاری

 برگزاري ماهانه و منظم جلسات هیأت مدیره جهت 

مشاوره و سیاستگذاري کالن توسط هیات مدیره 

 برگزاري جلسات مستمر هفتگی یا روزانه با مسئولین 

و نیروهاي همه واحدها

 نــظارت بر بخشهاي مختلف مؤسسه ) نظارت مستقیم 

بر بخشهاي مددکاري و مالی و نظارت غیر مستقیم بــر 

ســایر واحدهــا(

حضوري  لزوم  صورت  در  و  آنالین  جلسات  و  مکاتبات   

مستمر با نهادهاي مرتبط از جمله شهرداري، شوراي شــهر، 

یاري  شبکه  و  بهزیستی  بهداشت،  وزارت  بهداشت  اداره 

کار  کودکان 

ارائه  و  مالی  یاریگران  و  اسپانسرها  با  مستمر  جلسات   

مؤسسه به  داوطلبانه  خدمات  دهندگان 

پروژه های خاص

ــا اسپانســرهای جدیــد و اضافــه کــردن    مذاکــره ب

ــه لیســت حامیــان مؤسسه آن هــا ب

  مکاتبــات و پیگیری هــای مســتمر مربــوط بــه 

فضــای فیزیکــی مؤسســه در ادامــه رونــد پیگیــری دو 

ســاله از شــورای شــهر و شــهرداری در ایــن رابطــه و 

ــن فضــا ــن ای ــرای تأمی ــر ب بررســی راه هــای دیگ

ســال  شــروع  جهــت  برنامه ریــزی  مدیریــت    

ــی جهــت  ــع مال ــن مناب ــه تأمی ــدام ب ــی و اق تحصیل

رفــع نیازمندی هــای ســال جدیــد )تأمیــن روپــوش، 

لوازم التحریــر( و  کتاب هــا 

  مدیریــت اســتخدام نیروهــای جدیــد در مؤسســه 

ــرو در  ــک نی ــا )ی ــاز واحده ــالم نی ــه اع ــه ب ــا توج ب

ــوزش( ــش آم ــم در بخ ــددکاری و 3 معل ــش م بخ

  مدیریــت تأمیــن اقــالم موردنیــاز مؤسســه در 

ــتان ــدت تابس م

  پیاده سازی ایزو در مؤسسه

دستاوردها

ــرای نخســتین  ــدازی پایــه ششــم دبســتان ب   راه ان

ــار در مؤسســه ب
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جداول و نمودارها

اقدامات جاری

  برگزاری کالس های مجازی در دوره ی پیش دبستان و ابتدایی از کالس اول 
تا ششم هر هفته فقط روزهای زوج )شنبه، دوشنبه و چهارشنبه( 

  دائر بودن مدرسه مجازی از ساعت 10 صبح تا 12 ظهر
  تمرکز بر دوره ی کتاب های درسی و رفع اشکال توسط آموزگاران

  تمرکز بر تشکیل کالس های قصه گویی و عروسک سازی در تابستان

واحد آموزش
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  تنطیم ماهانه طرح درس ها توسط آموزگاران 

ــه واحــد  ــد پیگیــری ب ــه مــوارد نیازمن   ارجــاع ماهیان

ــی  ــی و روانشناس ــددکاری اجتماع م

  برگزاری کارگاه های آموزشی برای معلمان

  برگــزاری مســتمر و هفتگــی جلســات گروهــی ارزیابی 

کــودکان بــا مدیریــت، روانشناســی و آمــوزش 

  نوشتن گزارش روزانه توسط آموزگاران 

پروژه های خاص

  اجــرای پروژه هــای قصه گویــی و بلند خوانــی مرتبــط بــا 

فصل تابســتان در مــاه مرداد و شــهریور

دستاوردها

ــا معلم هــای واحــد  ــزی ب ــزاری ده جلســه برنامه ری   برگ

آمــوزش

ــط  ــا توس ــرای معلم ه ــازی ب ــزاری کارگاه عروسک س   برگ

بخــش هنــر

  اضافــه نمــودن پایــه ی ششــم ابتدایــی بــه پایه هــای 

ابتدایــی مؤسســه

 فعالیت واحد روانشناسی 
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تعداد خدمات و مداخالت ماه

10 مشاوره فردی با کودکان

فروردین

3 جلسات داخلی واحد

1 جلسات سوپرویژن

28 مشاوره فردی با کودکان اردیبهشت

5 مشاوره با والدین

4 جلسات سوپرویژن

1 جلسات با مددکار

1

 جلسات گروهی بین

 واحدها )روان شناسی،

 مددکاری، آموزش،

)مدیریت

46 مشاوره فردی با کودکان خرداد

2 مشاوره با والدین

9 جلسات سوپرویژن

2 جلسه با مددکار

1 جلسه با مسئول آموزش

1 جلسه با مدیریت

3  برگزاری گروه آموزشی
خودمراقبتی جنسی

5
 جلسات گروهی بین

 واحدها )روان شناسی،
 مددکاری، آموزش،

)مدیریت

34 مشاوره فردی با کودکان تیر

3 مشاوره با والدین

اقدامات جاری چهار ماهه نخست سال 1400
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92 جلسه  جلسه مشاوره برای کودکان

9 جلسه جلسه مشاوره برای بزرگساالن

4 گروه برگزاری دوره آموزش خودمراقبتی 

5 جلسه جلسه با مددکار

2 جلسه جلسه جمعی سرپرستان واحدها

پروژه های خاص 

 در راســتای توانمندســازی بچه هایــی کــه بــه کالس 

ششــم رســیده اند و ســال آینــده از مدرســه خواهنــد 

ــزار خواهــد  رفــت، گروه هــای پرورشــی نوجــوان برگ

شــد. ایــده برگــزاری در جلســه مشــترک بیــن واحدها 

ــزی آن در  ــت، برنامه ری ــده اس ــد ش ــت تایی و مدیری

واحــد روان شناســی در دســت اجــرا اســت.

دستاوردها

 ادامــه کار داوطلبیــن در واحــد روان شناســی و جــذب 

یــک داوطلــب جدیــد

ــی  ــال تحصیل ــرای س ــزی ب ــامان دهی و برنامه ری  س

آینــده بــه شــکلی کــه نیازمندی هــای آموزشــی کــودکان 

پوشــش داده شــود و تــا حــد امــکان کــودکان نیازمنــد 

درمــان شناســایی و تحــت مشــاوره و روان درمانــی قــرار 

ند. بگیر

اقدامات جاری دو ماهه مرداد و شهریور سال 1400

واحد مددکاری اجتماعی

)گزارش واحد در مرداد و شهریور به دلیل تعطیلی های ناشی از کرونا به تفکیک ماه ذکر شده است.(
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اقدامات جاری )بهار1400(

  تعداد ارجاعات درمانی: 47 مورد
  تعداد مداخله در بحران و پیگیری ها: 59 مورد

  تعداد بازدید منزل: 11 مورد
  لیست کمک های مالی و اقالم اهدا شده

• اهدا بسته کامل مواد غذایی به 15خانواده به صورت ماهیانه  

• اهدا نوار بهداشتی به 10دختر به صورت ماهیانه  

• اهدا موبایل و تبلت به 2 کودک، پرداخت هزینه های درمان 9 نفر   

• اهدا لوازم منزل  

• پرداخت هزینه اینترنت همه کودکان تحت پوشش به صورت ماهیانه  

• اهدا مواد شوینده  

• اهدا گوشت  

• پرداخت 3 میلیون ناموت هزینه دیالیز مادر یکی از کودکان  

• اهدا وعده های غذایی به همه خانواده ها  

• توزیع شامپو شپش میان کودکان  

  شارژ بسته اینترنت: 94 نفر به صورت ماهانه

اقدامات جاری )تابستان1400(

  تعداد ارجاعات درمانی: 73 مورد

 تعداد مداخله در بحران و پیگیری ها: 

82 مورد
 تعداد بازدید منزل: 14 مورد

 تعــداد مصاحبه هــای مــددکاری 

ــورد ــی: 34 م اجتماع

ــالم  ــی و اق ــای مال ــت کمک ه  لیس

اهــدا شــده:

• اهدا بسته کامل مواد غذایی به 15 خانواده به صورت ماهیانه   

• اهدا نوار بهداشتی به 10دختر به صورت ماهیانه  

• اهدا موبایل و تبلت به 3 کودک  

• پرداخت هزینه های درمان 16نفر  

• اهدا یخچال و اهدا تلویزیون  

• پرداخت هزینه اینترنت همه ی کودکان تحت پوشش به صورت ماهیانه  

• اهدا مواد شوینده  

• اهدا لیوان به 40 کودک  

• اهدا قرص اسید فولیک به کودکان به صورت ماهیانه  

• اهدا گوشت  

• اهدا لوازم تحریر به همه ی کودکان  

• اهدا کفش به همه ی کودکان  

• پرداخت 3 میلیون هزینه دیالیز مادر یکی از کودکان  

• اهدا وعده های غذایی به همه ی خانواده ها  

• اهدا شامپو شپش  
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ردیف فعالیت ها بهار تابستان  جداول و نمودارها پروژه های خاص

  برگــزاری دوره آموزشــی پیشــگیری و درمان شــپش 

ــر فرزندان س

  برگــزاری کارگاه آمــوزش ســاخت زیــورآالت توســط 

یکــی از داوطلبــان موسســه بــرای کــودکان

دستاوردها

  افزایش مهارت کودکان در ساخت زیور آالت

  آگاهــی مــادران نســبت به ضــرورت رعایت بهداشــت 

ــردی و خانگی ف

 کاهــش آمــار تعــداد کودکانــی کــه بــه دلیــل نداشــتن 

گوشــی هوشــمند از شــرکت در کالس هــا محــروم شــده 

بودنــد از گــذر تهیــه و تعمیــر موبایــل توســط موسســه

ــه دلیــل   جلوگیــری از پیشــرفت بیمــاری درکــودکان ب

ــوری ــدام ف اق

 اهــدا پــک مــواد غذایــی بــه کودکانــی کــه در شــرایط 

فقــر شــدید زندگــی می کننــد و کاهــش ســوء تغذیــه

 ارتبــاط مســتمر بــا اسپانســرها و ارائــه گــزارش بــه آنها 

ــای  ــب حمایت ه ــاد و جل ــش اعتم ــب افزای ــه موج ک

بیشــتری شــده اســت.

ــم از  ــگان اع ــی رای ــای درمان ــودن لینک ه ــه نم   اضاف

روانپزشــک، دنــدان پزشــک، متخصــص گــوش، حلــق و 

بینــی، وکیــل و ...و در نتیجــه افزایــش میزان دسترســی 

خانواده هــا بــه امکانــات مــورد نیــاز

  ارائــه کمک هــای نقــدی و غیــر نقــدی بــا تشــخیص 

ــع  ــه رف ــه ب ــی ک ــددکاری اجتماع ــت و م ــد مدیری واح

ــرده  ــک ک ــش کم ــت پوش ــراد تح ــه اف ــای اولی نیاز ه

اســت.

ــا  ــه ب ــی در رابط ــددکاری اجتماع ــد م ــالت واح   مداخ

ــن معضــل در  ــه کاهــش ای ــه منجــر ب ــودک آزاری ک ک

ــت. ــده اس ــا ش ــی از خانواده ه برخ

  جلســات مشــاوره فــردی بــا مــادران کــه باعــث تــوان 

افزایــش در تعامــالت خانوادگــی آنهــا شــده اســت. 

  افزایــش آگاهــی نســبت بــه وضعیــت خانوادگــی و 

معیشــتی کــودکان بــه واســطه ی انجــام بازدیــد منــزل

  مداخلــه در بحــران کــه در مــواردی منجــر بــه کاهــش 

آســیب در خانواده هــای تحــت پوشــش گردیــده 

اســت. 
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 کارگروه گفتاردرمانی 

اقدامات جاری 

ــد،  ــده بودن ــی ش ــی معرف ــت گفتاردرمان ــه جه ــی ک ــالالت دانش آموزان ــه اخت ــه ب ــا توج ــتان 1400 ب در تابس

اقدامــات بخــش گفتاردرمانــی شــامل ارزیابــی و شــروع مداخــالت درمانــی در حــوزه هــای شــناخت، زبــان و 

ــد. ــار می باش گفت

هــر جلســه گفتاردرمانــی حــدود 30 دقیقــه و بــه طــور متوســط یــک روز در هفتــه انجــام شــده و مشــاوره های الزم 

بــه خانواده هــای مراجعیــن داده شــده.

ــدام در  ــر ک ــرای ه ــه ب ــد ک ــرکت کرده ان ــی ش ــه های گفتاردرمان ــوز در جلس ــت دانش آم ــع، هف ــن مقط در ای

زمینه هــای مختلــف مــورد نیــاز از جملــه لکنــت، اختــالل یادگیــری، شــناخت )مــواردی چــون حافظــه شــنیداری، 

توالــی دیــداری، حافظــه فعــال و ....(، مرحلــه زبانی )کاربردشناســی، معناشناســی و ...( و تولید گفتــار، کار درمانی 

صــورت پذیرفتــه کــه نتایــج نســبی خوبــی در مــواردی کــه همــکاری از طــرف خانواده هــا وجــود داشــته، حاصــل 

. ه شد
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کارگروهمهارتهای 
حرکتی

اقدامات جاری

  ارزیابــی تمــام دانش آمــوزان از پیش دبســتانی تــا پنجــم 

در زمینــه مهارت هــای حرکتــی

ــران  ــی دانش آمــوزان پیــش دبســتانی )دخت      • ارزیاب

و پســران( و دانش آمــوزان اول تــا پنجــم پســر در 

فاکتورهــای آمادگــی جســمانی شــامل قــدرت، ســرعت، 

ــت های  ــام تس ــا انج ــی ب ــادل و هماهنگ ــاف، تع انعط

متفــاوت بــه منظــور شــناخت تخصصــی توانایی هــا و 

ــف و  ــای مختل ــوزان در فاکتوره ــای دانش آم ضعف ه

انجــام تمرینــات تخصصــی اصالحــی جهــت پیشــرفت 

ــر. ــای ضعیف ت در فاکتوره

     • ارزیابــی دانش آمــوزان بــا انجــام حرکاتــی مثــل طنــاب 

زدن، حلقه و حرکات بدنســازی مانند شــنا، دراز و نشســت و 

پــرش و همچنین حرکــت روی تخته هــای تعــادل، دوهای 

سرعتی و ... . 

  برگــزاری کالس کاراتــه بــرای دختــران اول تــا پنجــم در دو 

ــانس مختلف  س

     • آموزش تکنیک های کاراته

     • تمرینات کششــی، جنبشــی، بدنســازی به منظور 

رشــد و تقویــت عضــالت و همچنیــن افزایــش دامنــه 

حرکتــی ســرعت، تعــادل و هماهنگــی عضالت

ــه  ــن کالس ب ــت قوانی ــه رعای ــودن ب ــف ب      • موظ

ــی و  ــن مرب ــل بی ــکاری متقاب ــرام و هم ــراه احت هم

ــش  ــور افزای ــه منظ ــان ب ــن هنرجوی ــو و مابی هنرج

مهارت هــای اجتماعــی، ارتباطــی ومیــان فــردی

  برگــزاری کالس دفــاع شــخصی بــرای دانش آمــوزان پســر 

ســوم تــا پنجم 

دستاوردها

  یادگیــری تکنیک هــای کاراتــه و دفــاع شــخصی در 

دانش آمــوزان شــرکت کننــده درکالس کاراتــه و دفــاع 

ــخصی ش

   افزایش قدرت عضالت دانش آموزان

   افزایش دامنه حرکتی عضالت و انعطاف پذیری

  بهبــود مهارت هــای حرکتــی و افزایــش مهارت هــای 

ارتباطــی

  بهبــود نقــاط ضعــف دانش آمــوزان بــر اســاس 

شــده  انجــام  ارزیابی هــای 
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  به روز رسانی سایت و شبکه های اجتماعی شامل اینستاگرام، آپارات، تلگرام

  ارتباط با اسپانسرهای مؤسسه، اطالع رسانی و گزارش دهی به آنها 

  تهیه گزارش های عملکردی، مالی و تصویری مؤسسه با همراهی دیگر واحدها برای ارائه به حامیان مؤسسه

  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 

  مشارکت در تأمین نیازمندی های آموزش آنالین مؤسسه شامل تبلت، گوشی، هزینۀ بسته های اینترنت و لوازم التحریر 

  مشارکت در اسپانسرینگ و تأمین هزینه های نقدی و کاالیی مؤسسه

  تولید محتواهای ویدئویی، نوشتاری و تصویری از فعالیت های مؤسسه

پروژه های خاص

  ساخت و ارائه مستند کوتاه “زاهد” از زندگی و کار یکی از کودکان کار مؤسسه

  تهیه نیازمندی های مربوط به آغاز سال تحصیلی در مؤسسه شامل کفش و روپوش دانش آموزان

  برگزاری گفتگوی آنالین درباره آموزگاری برای کودکان برآمده از شرایط دشوار

اقدامات جاری

  برگزاری جلسات با مدیریت و دیگر واحدهای مؤسسه و بررسی نیازمندی های 

آنها جهت اقدام

  برگزاری جلسات مستمر داخلی با اعضای روابط عمومی جهت برنامه ریزی و 

بررسی اقدامات

 واحد روابط عمومی 


